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Forord
Fellesorganisasjonen (FO) organiserer ansatte i barnevernet. Vi vet hvor viktig 
ettervern er for barn og unge som får hjelp fra barnevernet. Vi har derfor fått 

laget denne kunnskapsoppsummeringen. Den viser hvor viktig en tydelig 
rett til ettervern fra 18 til og med 25 år er, for å sikre ungdom i barnevernet 
en trygg overgang til voksenlivet. FO har lenge arbeidet politisk for å styrke 

ungdom i barnevernets rettigheter etter fylte 18 år. Vi håper myndighetene kan 
bruke kunnskapsoppsummeringen i arbeidet med ny barnevernslov. 

Ettervern er ikke bare viktig for den enkelte ungdommen. 
Det er også viktig for samfunnet.

Kunnskapsoppsummeringen om ettervern er et av fl ere ledd i årets 
høstkampanje #takkmamma #takkpappa, som FO har sammen med 

Landsforeningen for  barnevernsbarn (LFB). Gjennom sosiale medier viser 
fl ere kjendiser takknemlighet til deres foreldre som er der for dem – også etter 

fylte 18 år. Sjekk ut emneknaggene på Instagram og Facebook!

Oslo, september 2018

Kathrine Haugland Martinsen
FOs forbundsledelse
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1 Innledning

Denne kunnskapsoversikten er u� ormet på oppdrag av FO, og bygger 
på nyere norsk, nordisk og briti sk forskning, samt nyere stati sti kk. 
På grunn av rammen for oppdraget har jeg vært nødt ti l å 
fokusere på et utvalg av den litt eraturen som fi nnes, og lagt vekt på å 
vise ti l publikasjoner der man også fi nner kunnskapsoversikter. 
Videre har jeg lagt vekt på å bruke litt eratur som er lett  ti lgjengelig. 

Avslutningsvis har jeg valgt litt eratur som ett er mitt  syn får godt fram 
det forskningen generelt framhever som vikti g for unge med 
barnevernserfaring, når de skal mestre overgangen ti l voksenlivet. Med 
ett  unntak har jeg ikke løft et fram unge med innvandrerbakgrunn eller 
unge migranter spesielt, ett ersom litt eraturen stort sett  ikke gjør dett e. 

1.1 Bakgrunn
I sin doktoravhandling påpeker den svenske forskeren Bo Vinnerljung 
(1996) at tre forhold har betydning for hvordan det går med unge 
voksne som har vært under barnevernets omsorg i løpet av 
oppveksten:
• Hva slags omsorgsbeti ngelser barn har før de plasseres utenfor 
hjemmet, det vil si i hvor stor grad de har vært utsatt  for mishandling, 
overgrep eller andre traumati ske hendelser, eller mer generelt 
omsorgssvikt

• Kvaliteten på omsorgen barn og unge ti lbys mens barnevernet har 
omsorgen for dem, det vil si i hvor stor grad barnevernet har maktet 
å gi et stabilt, trygt og utviklingsfremmende ti lbud i fosterhjem eller 
insti tusjon

• Hva slags hjelp de får ti l å mestre overgangen ti l voksenlivet
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På denne bakgrunnen er det å forvente at unge voksne med 
barnevernserfaring svært oft e kan ha ekstra u� ordringer når de skal 
etablere seg selvstendig. Nyere forskning viser for eksempel at svært 
mange barn og unge både i fosterhjem og insti tusjon har ti l dels store 
psykiske vansker (Lehmannn og Kayed, 2018), og det er på ingen 
måte gitt  at de har fått  ti lstrekkelig hjelp med disse vanskene når de 
fyller 18 år. Det er også vel kjent at en stor andel barn og unge som er 
i kontakt med barnevernet, av mange ulike årsaker også har proble-
mer med å fullføre videregående utdanning innen ordinære rammer 
(Seeberg, Winsvold og Sverdrup, 2013). 

Som 18-åringer vil de fl este gå i andre klasse på videregående skole, 
og man forventer ikke at unge som bor hjemme skal greie seg selv fra 
dett e ti dspunktet. Ett ervernsti ltak er den siste muligheten barnevern-
tjenesten har ti l å hjelpe.

Unge voksne fl est får hjelp i overgangen ti l voksenlivet ved at 
foreldrene deres sti ller opp både følelsesmessig, prakti sk og 
økonomisk, og ikke minst gjennom å fungere som en trygg base så 
lenge det er nødvendig, oft e i fl ere år ett er at den unge har nådd 
myndighetsalder (Hellevik, 2005). Derimot er unge med 
barnevernserfaring alt for oft e i en situasjon der det forventes at de 
skal mestre overgangen ti l voksenlivet raskere enn ungdom fl est, men 
med langt færre ressurser (Stein, 2012). Noen forfatt ere snakker også 
om såkalt «instant adulthood» (f.eks. Geenen og Powers, 2007). 
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Det kan argumenteres for at når staten først har overtatt  
omsorgsansvaret for et barn eller en ungdom, har også staten  
gjennom barneverntjenesten et særskilt etisk ansvar for å bistå med 
denne overgangen.  Spørsmålet som diskuteres i denne  
kunnskapsoversikten, er derfor hvordan barneverntjenesten best mulig 
kan bistå unge voksne. Og selv om ungdom utelukkende mottar  
hjelpetiltak når de fyller 18 år, vil de fortsatt ha behov for mer hjelp enn 
de stort sett kan få fra familien (Jessen og Backe-Hansen, 2017). 
 
1.2 Overganger fra ungdom til voksen
De siste årene har man sett et skifte i synet på overgangen fra ungdom 
til voksen. Tidligere så man for seg en slags lineær progresjon mot  
konvensjonelle mål som utdanning, arbeid, egen bolig og familie- 
etablering. Nå er det blitt mer vanlig å se for seg at overgangene kan 
være ganske kaotiske og ikke-lineære, og ofte involverer mer fragmen-
tariske bevegelser mellom avhengighet og uavhengighet. Dette antas 
å gjelde ganske generelt på grunn av endringer i kompetansekrav og i 
måten arbeidslivet organiseres på (Andersen, 2014; Rogers, 2011). 
 
Samtidig vil noen grupper være spesielt sårbare for marginalisering på 
grunn av slike samfunnsendringer, noe som vekker bekymring  
internasjonalt. For EUs del argumenterer for eksempel O’Reilly med  
flere (2015) for at det å forstå ungdomsarbeidsledighet krever en  
holistisk tilnærming, som for det første kombinerer en analyse av 
endringer i de økonomiske forutsetningene for fleksibilitet i  
arbeidsmarkedet, utvikling av kompetanse og krav fra arbeidsgivere.  
I tillegg kommer betydningen av familien når det gjelder den økende  
polariseringen av utviklingsveier som dagens unge opplever.  
Unge migranter står dessuten i en særstilling. 
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Unge voksne med bakgrunn fra barnevernet er i spesiell risiko for å 
falle utenfor som følge av belastninger i løpet av oppveksten, psykiske 
vansker og vansker med å fullføre en utdanning. Risikoen forsterkes 
hvis de ikke har et støttende nettverk rundt seg, og heller ikke kan  
forvente at barneverntjenesten automatisk er der for dem. 
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1.3 Hva sier forskningen om situasjonen i voksen alder
Barneverntjenestens eti ske ansvar blir spesielt påtrengende fordi vi nå 
har ti lgang ti l 20-30 års forskning som konsistent viser at unge voksne 
med barnevernserfaring alt for oft e støter på langt fl ere problemer i 
overgangen ti l voksenlivet enn unge voksne fl est. Analyser av 
registerdata på tvers av land fi nner at de som gruppe har høyere 
sannsynlighet for både sosiale og personlige problemer når de 
sammenliknes med dem som aldri har vært i kontakt med barnevernet. 
Eksempler er lavere utdanningsnivå, lavere inntektsnivå, høyere ar-
beidsledighet, høyere dødelighet, økt kriminalitet, høyere forekomst 
av psykiske lidelser osv. (Backe-Hansen et al., 2014; Dæhlen, 2017; 
Lehmann & Kayed, 2018; Lunnan og Backe-Hansen, 2008; Seeberg, 
Winsvold og Sverdrup, 2013; Stein og Munro, 2008; Zinn og Courtney, 
2015; Valset, 2018). 

På den andre siden viser også forskning på tvers av land at 
ett ervernsti ltak hjelper (Backe-Hansen et al., 2014; Stein, 2012), og 
bedre jo lenger de varer (Courtney, Hook og Lee, 2012) et al). Mer 
spesifi kt viser Valset (2018) hvordan ungdom som blir værende i 
fosterhjem ett er fylte 18 år har høyere sannsynlighet for å fullføre 
videregående skole. Dermed er det vikti g å forsøke å redusere både 
menneskelige og samfunnsøkonomiske konsekvenser av et langt liv 
som marginalisert i forhold ti l samfunnet, særlig hvis ekstra innsats i 
overgangen ti l voksenlivet kan bidra ti l andre og bedre livssjanser for 
dem det gjelder.
overgangen ti l voksenlivet kan bidra ti l andre og bedre livssjanser for 
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1.4 Dagens regelverk om ett ervern
Lov om barneverntjenester gir muligheter for å ti lby 
ett ervernsti ltak ti l unge voksne mellom 18 og 23 år. Ett ersom 
ungdommene er myndige, vil alle ti ltak per defi nisjon være 
hjelpeti ltak som benytt es med ungdommens samtykke, også fortsatt  
opphold i fosterhjem eller insti tusjon1 der ungdommene opprinnelig 
kan ha blitt  plassert ett er omsorgsovertakelse (§ 4-12) eller i medhold av 
bestemmelsene i § 4-24 (alvorlige a� erdsvansker).

Barnevernloven ble en retti  ghetslov 1.7.2018: 
«Barn har rett  ti l nødvendige ti ltak ett er loven når vilkårene for 
ti ltaket er oppfylt» (Lov om barneverntjenester § 1-5, i kraft  fra1.7.2018). 
Det er imidlerti d høyst usikkert om bestemmelsen vil gjelde for de over 
18, og hva resultatet i ti lfelle blir.

Før det har kommet nye overgangsbestemmelser og forskrift er, 
fi nnes det imidlerti d en god del bestemmelser som i praksis burde 
sikre unge ett ervernsti ltak hvis de selv ønsker det. I henhold ti l 
eksisterende rundskriv2. er den overordnete målsetti  ngen med 
ett ervernsti ltak at den unge gradvis blir i stand ti l å klare seg selv. 
Barneverntjenesten skal begynne å planlegge ett ervernperioden i god 
ti d, i samarbeid med ungdommen. Hvis en søknad om ti ltak avslås, må 
barneverntjenesten begrunne hvorfor dett e er ti l ungdommens beste. 
Avslaget kan påklages ti l fylkesmannen. Barneverntjenesten skal 
fortrinnsvis kontakte de som får ti ltak og høre om de er ti lstrekkelige. 
Og hvis en ungdom avslår ti ltak, skal vedkommende kontaktes ett er 
et år og igjen ti lbys ti ltak (Bakketeig og Backe-Hansen, 2018).

1 Unntaket er ungdom som er plassert i medhold av bvl. § 4-24. Her kan tvangsopphold i insti tusjon 
forlenges en viss, avgrenset ti d også uten samtykke fra den det gjelder. 
2 Rundskriv Q-13/2011
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Barn (og unges) rett til medvirkning er sentral i barnevernloven: «Alle 
barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å  
medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter denne loven.  
Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å 
gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet skal bli lyttet til, og barnets  
synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og  
modenhet» (Bvl § 1-6).  
 
Denne retten er imidlertid begrenset til tiltak etter barnevernsloven. 
Etter fylte 18 år er ungdommen myndig, og har dermed fulle  
partsrettigheter i henhold både til barnevernloven og de lovene som 
regulerer andre typer tiltak som kan være nødvendige. Vi vet ikke i hvor 
stor grad unge i ettervernalder orienteres om hva det innebærer å ha 
fulle partsrettigheter, og på hvilke måter disse skiller seg fra  
medvirkningsrettighetene som gis etter barnevernloven.
 
Imidlertid er det tvilsomt om regelverket fungerer optimalt. Som jeg vil 
vise i del 2 av denne kunnskapsoversikten, er det relativt få unge  
mellom 18 og 22 som får ettervernstiltak, og de aller fleste er 18 og 
19 år gamle. Spørsmålet er om flere kan og bør sikres ettervernstiltak, 
også i lenger tid enn det vi ser i dag. 
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2 Unge i ettervernalder 

2.1 Hvor mange mottar ettervernstiltak? 
Selv om overgangen fra omsorg til ettervern i prinsippet skal  
planlegges i god tid før en ungdom fyller 18 år, er det langt fra  
automatikk i at så skjer. Det er heller ingen automatikk i at unge tilbys 
ettervern, eller i at de ønsker å motta tiltak. Dessuten kan det tenkes at 
unge overføres til NAV i stedet for å forbli i barnevernsystemet med  
ettervern. Barnevernsstatistikkens oversikt over unge med  
ettervernstiltak, gir derfor ikke nødvendigvis et dekkende bilde av hvor 
mange som kunne fått ettervernstiltak. Imidlertid gir statistikken et 
tydelig bilde av hvordan dagens ettervernstiltak i all hovedsak når de 
yngste. Denne tendensen har vært så tydelig over tid (se f.eks. Clausen, 
2008) at det er tilstrekkelig å vise fordelingen for 2017. 
 



2017 
4 731 ti ltak

18 år

1883 
(39,9 %)

19 år 20 år 21 år 22 år

1295 
(27,4 %)

806 
(17 %)

479 
(10,1 %)

268 
(5,7 %)

Per 31.12 2017 mott ok 18-22 åringene i barnevernsstati sti kken i alt 
4 731 hjelpeti ltak, det vil si ett ervern. De aller fl este var 18 og 19 år 
gamle (tabell 1):

Tabell 1. Aldersfordelingen på ett ervernsti ltakene per 31.12.2017. 
Antall og prosent (Kilde: Stati sti sk sentralbyrå).

Som tabell 1 viser, er de fl este som mott ar ett  eller fl ere ett ervernsti ltak 
18 og 19 år gamle. I 2017 var to av tre 18 eller 19 år gamle, fl est 18. 
Rundt en av seks var 20 år gammel, en av 10 var 21 og en av fem 22. 
Det kan argumenteres for at behovet for ett ervernsti ltak er størst den 
første ti den ett er at man fyller 18, blant annet fordi unge ikke 
avslutt er videregående utdanning før ti dligst det året de fyller 19. 

Det kan også tenkes at de som er eldre, enten klarer seg selv eller får 
hjelp fra for eksempel NAV. Samti dig viser intervjuer med unge voksne 
at fl ere godt kunne hatt  behov for ti ltak også ti dlig i tjueårene 
(Bakketeig og Backe-Hansen, 2018), noe som egentlig er å forvente tatt  
i betraktning de belastningene mange unge vil ha mått et håndtere i 
løpet av oppveksten. At færre unge voksne får ett ervernsti ltak ett er 
fylte 20 år er derfor ikke noe argument for at ti ltakene ikke trengs 
lenger. Og loven gir tross alt adgang ti l å gi ett ervernsti ltak ti l 23 år, 
en øvre grense man nå vurderer å forlenge ytt erligere.
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Det er også interessant å se nærmere på omfanget av ett ervernsti ltak i 
løpet av de siste årene (tabell 2). 

Tabell 2. Antall ett ervernsti ltak 2013-2017 per 31.12. Kilde: 
Stati sti sk sentralbyrå. 

Andre ti ltak

2013

3767

2014 2015 2016 2017

3765 3637 4503 4731

Her ser vi en klar økning i antall ti ltak fra 2015 ti l 2016, og en økning 
på 25,6 prosent fra 2013 ti l 2017. Ser vi på andelen ett ervernsti ltak i 
forhold ti l andelen hjelpeti ltak totalt ser vi også en liten økning disse 
fem årene, fra 13 prosent de tre første årene ti l henholdsvis 15 og 15,5 
prosent de to siste årene (tabell ikke vist). Dett e er grove mål. Men 
det kan tenkes at økningen er reell på grunn av økningen i andel barn 
og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet, hvorav en god del er 
ungdom når de kommer ti l Norge og også får ett ervernsti ltak. Tallene 
sier imidlerti d ikke noe om hvor mange unge voksne dett e gjelder, 
eller om antallet personer har økt over ti d, ett ersom en person godt 
kan få fl ere ti ltak.
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2.2 Hva slags ettervernstiltak gis?
Som Oterholm og Paulsen (2018) påpeker, er de vanligste  
ettervernstiltakene hjelp med bolig, økonomisk hjelp og fortsatt opphold 
i fosterhjem. Tabell 3 gir en oversikt over ulike typer tiltak som ble gitt i 
2017.  
 
Vi vet stadig ikke hvor mange som mottar mer enn ett tiltak. 
Tiltakene som er beskrevet i tabellen, dekker de aller fleste tiltakene i 
2017. Utelatte tiltak er de mest lavfrekvente, for eksempel individuell 
plan, som ikke omfattet mer enn 10 tiltak. 

Tabell 3. Hvilke ettervernstiltak tilbys, 2017. Per 31.12. Antall og  
prosentvis andel av samtlige 9 403 tiltak
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Formidling av medisinsk hjelp er en tiltakskategori som omtrent ikke 
brukes. Formidling av hjelp med tannlege osv. er ikke en egen kategori. 
Helsekontroll og tannlege er imidlertid viktig for unge voksne også, og 
tannlege kan være ekstra vanskelig å finne penger til etter at man fyller 
20 år og ikke lenger får dekket halvparten av utgiftene til  
tannbehandling. 

Hjelp med et sted å bo og økonomisk bistand er selvsagt nødvendig og 
viktig. Og selv om statistikken gir ganske grove mål, kan det likevel se ut 
som om barneverntjenesten tilbyr ulike typer bolig – både fosterhjem, 
institusjon og andre former som kan være kommunale botiltak, hybel 
med tilsyn osv. Følgelig er hjemløshet sannsynligvis et mindre problem 
for norsk ungdom i ettervernfasen enn i land som England og USA 
(Zinn & Courtney, 2015). I alt omfattet boligdelen vel en tredjedel av 
ettervernstiltakene, noe som kanskje også kan gi en indikasjon på hvor 
mange unge voksne det er snakk om. Økonomisk støtte utgjorde på sin 
side ca. en fjerdedel av tiltakene. 
 
Spørsmålet er imidlertid om flere unge voksne også burde tilbys andre 
tiltak. I eksempelåret var det svært få som fikk hjelp av barnevernet 
med utdanning og arbeid, støtteperson, eller tilgang til psykiske  
helsetjenester. Flere, men fortsatt ikke mange, fikk råd og veiledning, 
og barneverntjenesten deltok i samarbeidsteam. Dette er samtidig  
tiltakstyper som inneholder en relasjon mellom unge voksne og deres 
ulike hjelpere, og som forskningen viser har stor betydning (Bakketeig 
og Backe-Hansen, 2018; van Bielefeld, Dedding og Bunders-Aelen, 
2015; Holt og Kirwan, 2012). Som det vil framgå av neste del i denne 
kunnskapsoversikten, er også dette tiltakstyper som spesielt  
etterspørres av de unge selv.
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3 Hva sier forskningen om gode ett ervernsti ltak?

Som vist over, kan barnevernsstati sti kken gi oss et generelt innblikk i 
hvor mange ti ltak som iverksett es i forhold ti l unge mellom 18 og 22, 
hvordan ti ltakene fordeles ett er alder, og hva slags ti ltak som vanligvis 
gis i Norge. Et vikti g spørsmål er i hvor stor grad disse ti ltakene er ti l-
strekkelig treff sikre og varer lenge nok for den enkelte. Vi har to kilder 
ti l kunnskap om dett e. Den ene er forskning med unge voksne selv, 
der forskning på tvers av land gir ganske samstemmig informasjon om 
hva som er vikti g. Den andre er påpekninger som følger av studiene av 
u� all, som stort sett  viser hvor unge voksne med barnevernserfaring 
kommer ti l kort sammenliknet med jevnaldrende som ikke har hatt  
kontakt med barnevernet. Her er det utdanning som har fått  mest 
oppmerksomhet.

3.1 Intervjuer med unge voksne
På tvers av land er unge voksne opptatt  av mange av de samme 
ti ngene. De har behov for støtt e av mange slag, støtt e som unge 
voksne ellers får av sin familie. Det er snakk om økonomisk støtt e, 
prakti sk støtt e, emosjonell støtt e og sosial støtt e (Hiles med fl ere, 
2013; Paulsen, 2017; Paulsen og Berg, 2017), foruten støtt e ti l å få seg 
en utdanning (Clemens med fl ere, 2017; Höjer og Sjöblom, 2014). En 
god relasjon ti l minst en voksen de kan stole på er svært vikti g, og det 
oppleves som særlig betydningsfullt at saksbehandler kan være en slik 
person (Van Bijlefeld, Dedding og Bunders-Aehlen, 2015). Sist, men 
ikke minst er det vikti g at unge voksne opplever at deres synspunkter 
blir hørt og tatt  på alvor (Bakketeig og Backe-Hansen, 2018). Sammen-
lagt foreligger det mye litt eratur der unges egne oppfatninger kommer 
fram. Jeg vil derfor bare vise ti l noen eksempler her.



I sin doktoravhandling bygger Paulsen (2017) på intervjuer med i alt 43 
unge voksne som hadde vært i kontakt med barnevernet. Generelt viser 
hun at medvirkning og sosial støtt e er vikti g for å få ti l en god overgang 
ti l voksenlivet, der man erkjenner at veien ti l uavhengighet går gjennom 
gjensidig avhengighet mellom ungdom og vikti ge voksne. Følgelig er 
relasjoner vikti ge, og det blir derfor også vikti g for barneverntjenesten å 
være opptatt  av relasjoner, og arbeide for å videreutvikle, opprett holde 
eller skape konstrukti ve relasjoner for unge voksne. Dett e krever igjen ti d 
og vilje ti l å bli godt kjent med den enkelte (Bakketeig og Backe-Hansen, 
2018). 

I sin litt eraturoversikt viser Van Bijlefeld, Dedding og Bunders-Aehlen 
(2015) ti l at relasjonen ti l saksbehandler blir spesielt vikti g. En god 
relasjon ti l noen i nett verket, ti l foreldre, ti l fosterforeldre eller 
insti tusjonspersonale kan kompensere følelsesmessig, men disse vil ikke 
ha den beslutningsmyndigheten over ti ltak som en saksbehandler har. 

Når det gjelder sosial støtt e, understreker både Hiles med fl ere (2013) 
og Paulsen og Berg (2016) at den kan deles opp i fl ere områder, egentlig 
parallelt ti l den støtt en foreldre fl est gir sine barn i overgangen ti l 
voksenlivet. Hiles med fl eres kunnskapsgjennomgang ser på sosial støtt e 
som fl erdimensjonal, og følgelig omfatt er emosjonell støtt e (f.eks. 
empati , kjærlighet, ti llit og omsorg), instrumentell støtt e (f.eks. 
håndgripelig hjelp og ressurser), informasjon (at man får råd og 
kunnskap) og bekreft else (f.eks. feedback som brukes i selvevaluering). 
Alt dett e henger sammen med unges relasjoner ti l personer i sine 
omgivelser (Elodie og Paulsen, under utgivelse). 

19191919

omgivelser (Elodie og Paulsen, under utgivelse). 



Paulsen og Berg (2016) eksemplifi serer disse dimensjonene som 
prakti sk støtt e, emosjonell støtt e, bekreft ende støtt e og støtt e ti l 
medvirkning. Denne siste dimensjonen er ikke med i oversikten ti l Hiles 
med fl ere. Poenget blir imidlerti d at unge voksnes utt alte behov og 
ønsker er mer omfatt ende og psykologiske enn det som ser ut ti l å bli 
dekket gjennom dagens ett ervernsti ltak. 

Et siste område der unge voksne har kommet med sine oppfatninger, 
gjelder utdanning. Höjer og Sjöblom (2014) og Clemens med fl ere 
(2017), med studier fra henholdsvis Sverige og USA, understreker at 
unge under omsorg stort sett  skjønner behovet for utdanning i dagens 
samfunn og ønsker å gjennomføre en meningsfylt utdanning og få seg 
arbeid. De påpeker imidlerti d at det kan være vanskelig å følge et vanlig 
utdanningsløp når man har mange andre u� ordringer samti dig, og at 
de trenger hjelp med å fullføre for eksempel videregående skole. 

Følgelig understrekes behovet for at unge i ett ervernsalder får ti lgang 
ti l de ressursene som fi nnes i dag for å hjelpe ungdom gjennom 
videregående skole, og hjelp ti l å søke høyere utdanning om ønskelig, 
eventuelt ti l å fi nne muligheter for å komme inn på særskilt grunnlag. 
Dett e krever samarbeid med utdanningssektoren, som ikke ser ut ti l å 
forekomme i særlig grad i dag.
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3.2 Tiltak basert på stati sti sk kunnskap om u� all
Analyser av registerdata vil oft e fokusere på det som ti dligere ble kalt 
normati ve u� all for unge voksne. Det vil si andelen med videregående 
eller høyere utdanning, andelen som er i arbeid, andelen som mott ar 
sosiale ytelser, eller andelen hjemløse. Her har, som nevnt over, 
oppmerksomheten mest vært rett et mot at unge med barnevernsbak-
grunn i mindre grad enn andre unge oppnår videregående eller høyere 
utdanning.

I en norsk analyse av de som fullførte ungdomsskolen i 2008 sju år 
ett er, viste det seg for eksempel at to av tre unge med 
barnevernsbakgrunn som hadde fullført grunnskolen var i utdanning 
eller arbeid, mens det samme gjaldt fi re av fem unge i sin alminnelig-
het (Bufdir, 2017). Tatt  i betraktning de u� ordringene mange barn og 
unge i barnevernet sliter med, behøver ikke dett e være et dårlig resul-
tat. Samti dig er det et område der det både er vikti g med forbedringer 
og rom for forbedringer, fordi det tross alt foreligger en rekke ordninger 
som sikter mot å hjelpe unge som har problemer med å fullføre 
videregående skole. Derfor er samarbeid med oppfølgingstjenesten 
og andre utdanningsrett ede prosjekter og tjenester svært vikti g for 
barneverntjenesten, ved siden av samarbeid med NAV.



Å sikre at barn og unge i barnevernet får nyttiggjort seg utdanning,  
krever selvsagt innsats lenge før 18-årsalderen. Men også etter dette 
har barneverntjenesten gode muligheter for å hjelpe. For eksempel har 
det blitt mer vanlig å betale opphold i fosterhjem utover 18-årsdagen 
hvis ungdommen går på skole. Dette gir rom for at ungdommen kan 
bruke lenger tid enn tre år på å fullføre videregående skole, noe  
ungdomsgarantien gir rom for. Noen kan nettopp trenge lenger tid – for 
eksempel viste analysene til Backe-Hansen med flere (2014) av norske 
registerdata at andelen unge voksne med barnevernserfaring som  
hadde fullført videregående eller høyere utdanning, økte med knapt 
fire prosentpoeng over en femårsperiode.  

Et siste område der kvantitative analyser peker på behovet for tiltak,  
er den høye forekomsten av psykiske helseplager blant unge i  
barnevernet. Lehmannn og Kayed (2018) summerer opp hva som for 
tiden gjøres for å møte behovene for helsehjelp med disse plagene for 
barn som er under barnevernets omsorg, og viser til Helsedirektoratets 
nye prioriteringer for psykisk helse for barn og unge fra 20153. 
 
Her understrekes hva barneverntjenesten må gjøre for å henvise barn, 
og prioriteringer psykisk helsevern for barn og unge bør gjøre. Dette 
skal igjen lette samarbeidet mellom de to tjenestene. Men for de over 
18 er den rette instansen psykisk helsevern for voksne, og her fore-
ligger det ingen tilsvarende rundskriv om samarbeid og prioriteringer. 
Da kan unge voksne komme til å trenge bistand fra sin saksbehandler til 
å finne en behandler, og til eventuelt å betale for behandlingen. 
 
 

3 Se https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samarbeid-mellom-barneverntjenester-og-psykiske-helsetjeneste 
r-til-barnets-beste
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4 Hva bør skje framover? 

4.1 Begrensninger ved dagens ettervern
Forskningen om ettervern påpeker en rekke begrensninger ved dagens 
ettervern både i Norge og andre land. Her vil jeg konsentrere meg om 
ettervernet i Norge, som grunnlag for noen forslag til tiltak framover. 
Viktige begrensninger er: 
• Det er tvilsomt om alle som trenger det, virkelig får tilbud om  
ettervern 

• Det er grunn til å tro at en viss, kanskje stor andel av de som får  
tilbud om ettervern, får tiltak som ikke nødvendigvis er helhetlige eller 
omfattende nok 

• Det er grunn til å tro at en viss, kanskje stor andel får tiltak som ikke  
er tilstrekkelig individuelt tilpasset 
 
• Det er grunn til å tro at en stor andel får tiltak som avsluttes for tidlig, 
uten at overgangen til andre tjenester nødvendigvis er vurdert som 
riktige eller planlagt godt nok 

• Det er grunn til å tro at de unges rett til og behov for medvirkning i 
egen sak ikke ivaretas godt nok i en viss, kanskje stor andel saker.  
Forholdet til generelle partsrettigheter trenger sannsynligvis også større 
oppmerksomhet 

Samtidig vet vi at mange kommuner og bydeler prioriterer ettervern og 
har utarbeidet gode rutinger for å sikre unge så gode overganger som 
mulig. Arbeidet som gjøres her, kan også gi inspirasjon til videreutvikling 
av ettervernet4.. Her vil jeg trekke ut noen elementer fra den forsknin-
gen som er gjennomgått. 

4 Ett eksempel er Stovner bydel i Oslo, der teamleder ble intervjuet i Forskning.no tidligere i 2018.  
Se https://forskning.no/barn-og-ungdom-velferdsstat/2018/02/lei-av-elendighetsforskning-om-barnevernet.  
Det finnes sikkert mange andre eksempler også.
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4.2 La ett ervernet vare lenger
Med unntak av perioden fra 1992 ti l 1998, har den 
«øvre aldersgrensen» for ett ervern i Norge vært fylte 23 år. I henhold 
ti l barnevernloven av 1953 kunne omsorgen vare ti l fylte 21 år, som var 
dagens myndighetsalder, så ett ervernsperioden var ti lsvarende 
kortere. 

Flere land har eller planlegger nå å innføre at ett ervernsperioden i 
prinsippet kan vare ti l fylte 25 år, nett opp begrunnet med de store 
u� ordringene unge med barnevernserfaring står overfor. Storbritannia 
er ett  eksempel på land som nå vurderer å innføre dett e. 

De vikti gste grunnene for å heve aldersgrensen:
• Kunnskapen vi har om de u� ordringene unge voksne med 
barnevernserfaring står overfor i overgangen ti l voksenlivet

• At de belastningene mange av de unge har hatt  i løpet av oppveksten, 
ti lsier at de får ekstra ti d ti l å mestre overgangen med muligheter for 
hjelp fra barnevernet.

At så få innen aldersgruppen 20-22 mott ar ett ervernsti ltak per i dag er 
ikke et argument mot å heve aldersgrensen. Heller trengs en mer 
systemati sk satsing på hele gruppen i ett ervernalder, og bedre ruti ner 
for samarbeid med andre instanser om treff sikker og ti lstrekkelig 
langvarig hjelp. 

Fordelen med å være i kontakt med barnevernet i motsetning ti l NAV, 
som er det logiske alternati vet, er at barnevernet i større grad er 
opptatt  av prosesser og relasjoner, og aksepterer at det kan ta ti d for 
de unge å klare seg selv. Med andre ord en form for interdependen-
cy-tenkning (Ortega, Propp og NewHeart, 2003). Ut fra sitt  mandat vil 
derimot NAV være opptatt  av at de unge raskest mulig skal klare seg 
selv (Oterholm og Paulsen, 2018).



4.2 Helhetlig og langsikti g planlegging av ti ltak må ti l
Eksisterende bestemmelser og retningslinjer legger ti l rett e for både 
helhetlig og langsikti g planlegging av ti ltak. Det er meningen at 
planlegging av ett ervernperioden skal skje i god ti d før ungdommen 
fyller 18 år. Avslag på ett ervernsti ltak er et enkeltvedtak som må 
begrunnes med hensynet ti l barnets beste. Barneverntjenesten skal 
operere med en «angrefrist» på et år for de som avslår ett ervern, og 
det eksisterer egentlig et vindu på fi re år for å opprett holde 
nødvendige ti ltak. Innenfor disse rammene er det derfor mulig å 
ivareta behovet for helhetlig og langsikti g planlegging av ti ltak for 
unge i ett ervernalder.

Helhetlig og langsikti g planlegging forutsett er:
• Kunnskap om hva slags ti ltak unge voksne trenger, inklusive 
oppfølging av medisinsk helse og tannhelse.

• At den enkelte kommunen prioriterer unge i ett ervernsalder, og for 
eksempel har som regel at unge skal ti lbys ett ervern ti l de er 23 år

• At de økonomiske beti ngelsene for å prioritere ett ervern foreligger

• At barneverntjenesten samarbeider med den unge selv så vel som 
ressurspersoner rundt ham eller henne, inklusive fosterforeldre og 
insti tusjonspersonale, eller bistår med å fi nne noen som kan være en 
slik ressursperson som kan følge personen over ti d
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• At det etableres fast samarbeid med NAV og skoleetaten i den 
enkelte kommunen, foruten instanser med ansvar for å skaff e bolig, 
for å bistå med utdanning, livsopphold, arbeid og bolig utover det 
barneverntjenesten selv kan bidra med

• Men også at en plan blir et akti vt verktøy som kan endres over ti d 
ett er behov

• Man må se for seg at barneverntjenesten «pusler sammen» en 
oppfølging som ti l sammen, så langt det er mulig, ti lsvarer det foreldre 
vanligvis gjør, pluss det som mått e trengs ekstra på grunn av unge 
voksnes spesielle behov



4.3 Aktivt samarbeid med de unge er en nødvendig forutsetning
Som nevnt tidligere i denne oversikten, har unge i ettervernalder  
partsrettigheter i forhold til samtlige lovverk for tjenester de er i kon-
takt med. Dessuten kan vi håpe at retten til tiltak som nå er innført, 
vedvarer også etter fylte 18 år. Medvirkning og samarbeid handler 
imidlertid om vesentlig mer enn juridiske og formelle rettigheter.  
 
Höjer og Sjöblom (2014) bruker «There is so much I need to learn» i  
tittelen på sin artikkel, eller som Geenen og Powers (2007) sier:  
«Tomorrow is another problem». Begge deler peker på at arbeid med  
ungdom i ettervernsalder må være en prosess over tid, der  
saksbehandler har rom for å lytte til den enkelte og tilpasse tiltakene i  
samarbeid med ham eller henne etter beste skjønn. Man må også 
forvente at både situasjon og behov endres over tid, og at mange vil 
oppleve tilbakeslag, for eksempel på grunn av livshendelser man ikke 
har kontroll over, eller ny motgang på toppen av det som har vært 
tidligere.  
 
Aktivt samarbeid med unge i ettervernalder vil kreve:
• At det er en relasjon mellom ung voksen og saksbehandler som gjør 
kommunikasjon og også konfliktløsning mulig, og at de unge føler at 
saksbehandler er reelt interessert i dem og deres liv i både stort og 
smått 

• At de unge voksne får informasjon om rettigheter og muligheter på 
en forståelig måte, med muligheter for å reflektere over og diskutere 
konsekvensene av informasjonen de får 

• At saksbehandler kan fungere som «los» for de unge og hjelpe dem 
med å manøvrere i et landskap av tjenester som er komplisert for de 
fleste
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5 Til sist 

I denne korte kunnskapssammenstillingen har jeg, på grunnlag av  
aktuell forskning og statistikk, argumentert for en kvalitativt bedre  
satsing på ettervernstiltak for unge voksne med barnevernserfaring.  
I tillegg kommer det etiske ansvaret staten etter mitt syn særlig har 
for unge som har vært under barnevernets omsorg, med barnevern-
tjenesten i foreldrenes sted. En slik satsing forutsetter at unge voksne 
med barnevernserfaring får rett til tiltak lenger enn i dag, for eksempel 
25 år som et første skritt. Det ville være å ta konsekvensen av at etter-
vernsfasen er det siste «vinduet» barneverntjenesten har til å kompen-
sere for tidligere omsorgssvikt og ustabilitet, enten alene eller i  
samarbeid med andre instanser, men uansett i et samarbeid med unge 
voksne som bygger på positive relasjoner mellom ung voksen og  
saksbehandler. 

Dette forutsetter imidlertid at barneverntjenesten får mulighet til å 
prioritere oppfølging også etter fylte 20 år på en helt annen måte enn 
det som skjer i dag. Intet ville være bedre enn om mangel på kontakt 
mellom barneverntjenesten og de unge voksne skyldes at hjelpe- 
behovet ikke er til stede. Det har vi imidlertid ikke noe grunnlag for å 
anta.  
 
Konklusjonen må bli at omsorgskommunen har et reelt ansvar fram 
til fylte 25 år, og at dette markeres med helhetlige «ettervernsplaner» 
som revideres jevnlig og etter behov. 
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Et reelt ansvar innebærer:
• Unge voksne skal ha samme rett til ettervernstiltak som barn under 
18 år har til tiltak 

• Dagens regelverk og forskrifter følges opp i praksis, og revideres om 
nødvendig 

• Barneverntjenesten bør ha en egen oversikt over sine unge voksne 
som en lett tilgjengelig del av sitt datasystem, som kan sjekkes og  
oppdateres jevnlig 
 
• Barneverntjenesten bør så langt mulig ha hovedansvaret også i  
fortsettelsen for de som er under omsorg rett før eller når de fyller 18 
år 

• Dette innebærer oppfølging som eneste tjeneste, i samarbeid med 
andre, eller under overgangen til at for eksempel NAV overtar ansvaret 
hvis dette anses best for den unge  
 
Poenget er å ikke slippe taket i de unge voksne før de fyller 23,  
eventuelt 25, selv om den faktiske oppfølgingen vil variere både med 
hensyn til omfang, varighet og intensitet. 
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