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Uteseksjonen i Trondheim (USIT) – 
organisering og målsetning
USIT er organisert under avdeling for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune 
og er en byomfattende enhet som har organisatorisk tilhørighet til Barne – og familie-
tjenesten (BFT) Midtbyen. USIT har lokaler i Dronningens gate 1b og deler lokaliteter 
med Kulturenheten. 

Uteseksjonen i Trondheim er i hovedsak et rus og kriminalitetsforebyggende tiltak 
og skal drive forebygging på flere nivå. Tiltaket har som mål og gjennom sitt arbeid å 
skape endring hos den enkelte, og bistå ungdommen med å mestre eget liv. 

Uteseksjonen skal bestrebe og være der ungdom er, når de er der. Det skal være et 
spesielt fokus på ungdom som unndrar seg hjelp og som andre har gitt opp å hjelpe, 
og som det er vanskelig å komme i posisjon til. Uteseksjonen skal ha fokus på og høy 
kompetanse på å nå flerkulturell ungdom i Trondheim. 

Uteseksjonen i Trondheim skal bidra til kunnskap om ungdoms oppvekstvilkår, behov, 
ulike ungdomsmiljø og utviklingstrekk i Trondheim. Man skal også forsøke å være en 
viktig leverandør og kunnskapsformidler i forhold til å forberede og utvikle gode tiltak 
til målgruppa. Uteseksjonen skal bestrebe og skape gode samarbeidsrelasjoner med 
andre, både offentlige og private aktører, som jobber opp mot samme målgruppe. 
Særlig gjelder dette de ulike ungdomsarbeiderne på de fire bydelene. Politi, kulturen-
het, ungdomsskoler og videregående skoler er også viktige samarbeidspartnere for å 
kunne sikre at innsatsen er der det er behov til enhver tid.

Målgruppe
Uteseksjonens målgruppe er ungdom i alderen 13 -25 år som står i fare for eller har 
utviklet et rusmisbruk, eller har falt ut av skole/ arbeidsliv, og som søker til risikout-
satte miljøet med rus og kriminalitet, eller har blitt del av et slikt miljø. Uteseksjonen 
i Trondheim driver oppsøkende virksomhet i Trondheim, samt målrettet individuell 
oppfølging. Dette skjer både etter henvendelse etter lov om barneverntjenester og 
på lavterskel der ungdommen selv, familie eller andre samarbeidspartnere gjør en 
henvendelse.

Uteseksjonen har et særlig fokus på ungdom som bruker offentlige arenaer som sin 
hovedfritidsarena. Hovedmål er å nå marginalisert ungdom og som har lite eller ingen 
annet støtteapparat. Dette kan være ungdom som er i behov for andre offentlige tje-
nester, men som ikke er i stand til å nyttegjøre seg de eksisterende tilbudene. Utesek-
sjonen kan i disse tilfellene fungere som en døråpner inn til andre deler av hjelpappa-
ratet. Uteseksjonen kan også henvise til rusbehandlingen i andrelinjetjenesten, som f. 
eks Psykiatrisk ungdomsteam og lignende. 
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Ansatte
Pr 01.01.2015 er vi 13 ansatte fordelt på 12.27stillingshjemler. Fra 01.05.2015 vil vi ha 
en stilling mer.  Noen av de ansatte i Uteseksjonen har i 2014 hatt permisjon i ulike 
stillingsandeler på bakgrunn av utleie til andre virksomheter på bakgrunn av etter-
spørsel av kompetanse eller andre oppdrag som ligger utenfor Uteseksjonens virk-
somhet og oppdrag. En ansatt har vært i svangerskapspermisjon og vil være tilbake i 
mai 2015.

Uteseksjonen har hatt et lavt sykefravær på 4.4 % i 2014.

Flere ansatte har deltatt på ulike kurs og konferanser, og videreutdanninger. 2 er 
ferdig utdannet innen sinnemestring – Brøsetmodellen og fagleder er i gang med 
videreutdanning i regi av HINT i barnevernledelse. En ansatt er i sluttfasen i sin master 
i sosialt arbeid og beregnet ferdig våren 2015.

Oppsøkende sosialt arbeid 2014
Oppsøkende arbeid - En kort beskrivelse 
Uteseksjonen driver primært oppsøkende arbeid i Trondheim sentrum, men vil også 
ha mulighet til å bistå bydelene ved spesielle hendelser eller ved store arrangement 
når det meldes behov for dette. Det oppsøkende arbeidet som skjer på bydel bør 
henge sammen med det som gjøres i sentrum av Uteseksjonen, og det jobbes med å 
få plass et formelt samarbeid som sier noe om oppgaver og ansvar mellom bydel og 
Uteseksjonen.

Uteseksjonen kan ha en koordinerende rolle i dette arbeidet der det er hensiktsmes-
sig.

Uteseksjonen skal bidra til kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår, behov, ulike ung-
domsmiljø og utviklingstrekk i Trondheim. Man skal også være en viktig leverandør og 
kunnskapsformidler i forhold til å forbedre og utvikle gode tiltak ovenfor ungdoms-
gruppa. 

Uteseksjonen arbeider systematisk etter periodiske målsettingsplaner for det opp-
søkende arbeidet. Alt arbeidet oppsummeres periodevis, både for å ha god oversikt 
over arbeidet med enkeltungdommer og grupper, og for å synliggjøre utviklingstrekk 
i ungdomsmiljøene. Hver enkelt oppsøkende runde planlegges, gjennomføres og 
oppsummeres – det skal være et mål med hver runde ute på gata. Disse målene eva-
lueres etter hver økt. 

Arbeidet utføres på tider hvor ungdom er å treffe på de ulike arenaene. Dette medfø-
rer en fleksibel arbeidstid som inneholder arbeid på dag -, ettermiddag og kveldstid 
samt i helger på sommerstid, Uteseksjonen må være fleksible i forhold til arbeidstid 
for å ha mulighet til å følge opp endringer og utvikling i ungdomsmiljøet. 

Uteseksjonen har et mål om å være på gata i Trondheim sentrum hver eneste kveld, 
fra mandag til fredag. Dette har vi, med svært få unntak, klart i 2014. Trondheims puls 
endrer seg med årstidene, og med den også hvor mange ungdommer vi treffer, hvor 
de er og når de er ute. På sommerstid har vi derfor sett behovet for å være ute på 
nattestid i helger.
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Gatearbeid har primært fokus på Trondheim sentrum, men det kan jobbes også i 
andre områder av byen der det periodevis vil være bruk for ekstra innsats.

Ved pressdager, som 30. april og 16. mai, og andre større formelle og uformelle 
ungdomsarrangement har Uteseksjonen vært til stede. Uteseksjonen kan også ha en 
akutt beredskap ved spesielle uroligheter eller hendelser i kommunen, og kan i perio-
der bistå med sin tilstedeværelse.

Det oppsøkende sosiale arbeidet utføres av team bestående av to ansatte. Dette for 
både å sikre god faglig kvalitet i arbeidet og ivareta de ansattes sikkerhet.

Prinsipper i oppsøkende arbeid er tilgjengelighet over tid og jevnlig tilstedeværelse. 
Uteseksjonen i Trondheim har lav terskel for kontakt og oppfølging og all kontakt 
baseres på frivillighet og medvirkning. Det skal tas utgangspunkt i mangfoldet og res-
sursene hos enkeltungdommer, ungdomsgrupper og miljøer.

Uteseksjonen i Trondheim ser i tillegg behov for et tettere og mer systematisk sam-
arbeid med utvalgte skoler når det oppstår behov for en spisset innsats. Samarbeid 
mellom Uteseksjonen og skoler kan foregå på to nivåer, enten gjennom oppsøkende 
arbeid i og rundt skolens område eller gjennom spesifikke prosjekter i samarbeid med 
skolen. I løpet av 2014 har det vært initiert slikt arbeid rundt Charlottenlund videre-
gående skole, Rosenborg Ungdomsskole og EVO`s ungdomsavdeling. 

Uteseksjonen i Trondheim har en vakttelefon som er betjent i vår arbeidstid, det vil 
si minimum fra 08 om morgenen til kl 20.30 på kveldstid. Om sommeren vil denne 
telefonen periodevis være betjent fra 08.00 fram til 22.30 på kveld, samt på lør-
dager og natt til søndag. Vakttelefonen benyttes av samarbeidspartnere, pårørende 
og ungdommer som raskt ønsker å komme i kontakt med de som til enhver tid er 
på jobb på Uteseksjonen. I løpet av 2014 har vi også mottatt 16 etterlysninger etter 
savnede ungdommer med tilknytning til barnevernsinstitusjoner. Det er i slike tilfeller 
institusjonene selv som tar kontakt med oss på USITs vakttelefon. Med vår kjennskap 
til ungdomsmiljøet i Trondheim sentrum, samt med vår hyppige tilstedeværelse og 
tilgjengelighet, opplever vi å være en ettertraktet samarbeidspartner for institusjoner 
som leter etter ungdommer og som er meldt savnet i Trondheim. 

Uteseksjonen i Trondheim er også tilgjengelig på Facebook på  
www.facebook.com/uteseksjonenitrondheim 

www.facebook.com/uteseksjonenitrondheim
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Faktorer som påvirker tallmaterialet og 
tilstedeværelse på gata 
Ved årsskiftet 2013/2014 forandret rammene for det oppsøkende arbeidet i Trond-
heim seg. Beskrivelsen av oppsøkende arbeid i 2014 bør leses med disse forandrin-
gene i minnet; spesielt der årets tall sammenlignes med de fra tidligere år.

Under nytt flagg og med ny driv. Per 1. januar 2014 ble de tidligere teamene, Utekon-
takten i Trondheim og Sommerprosjektet ved Ungdomsenheten, offisielt fusjonert til 
den en nye byomfattende faggruppen Uteseksjonen i Trondheim (USIT). Tallmateria-
let i denne rapporten er generert fra arbeidet som metodisk sett ligner mest på det 
arbeidet som tidligere ble utført av Utekontakten i Trondheim, også selve registre-
ringsverktøyet ble videreført fra Utekontaktens tid. Ved fusjonen av Utekontakten og 
Sommerprosjektet møttes faglig sett to forskjellige metodiske tilnærminger i arbeid 
med ungdom som i en større del av tiden sin oppholder seg i det offentlige rom – i 
Trondheims gater og på kjøpesentrene. Både samkjøringen internt og introduksjons-
prosessen eksternt har påvirket tallene i rapporteringsperioden sammenlignet med 
tidligere år. Samtidig opplever de ansatte i USiT at fusjonen raskt har bidratt til kom-
petansemessige positive synergieffekter og til økt tilstedeværelse på gata.

Todelt mandat. Ved fusjonen av Sommerprosjektet og Utekontakten i Trondheim ble 
andelen faste stillinger som skulle kunne drive oppsøkende arbeid på gata nesten 
doblet. I teorien skulle man derfor kunne anta en dobling av tilstedeværelse og antall 
ungdomstreff på gata. Samtidig ble også mandatet til faggruppen som skulle drive 
oppsøkende arbeid endret. 

Mandatet for USIT er uttømmende beskrevet i Oppdragsdokument for Uteseksjonen 
i Trondheim og vil bli lagt ved som en del av beskrivelsen av alle ungdomstjenester i 
Trondheim Kommune i løpet av mars 2015. Ved siden av oppsøkende lavterskelarbeid 
driver USIT siden nyttår også med en betydelig andel av tett vedtaksbasert oppfølging 
av ungdom som tilhører Trondheims fire barneverntjenester på bydel. Det nye todelte 
mandat førte i praksis derfor ikke til en dobling av oppsøkere og antall timer på gata. 
Tallene for 2014 (1015,6 arbeidstimer oppsøkende arbeid) viser en minimal nedgang 
på 3,7 % av vår tilstedeværelse på gata sammenlignet med Utekontaktens tall fra 
2013. Nedgangen synes til å være et naturlig resultat av fusjonen, et endret mandat 
samt faktumet at færre vikartimer ble benyttet i 2014 sammenlignet med fjoråret. 
USiT anser resultatene som positive og et tegn på at omorganiseringens utfordringer 
ble taklet på en god måte. 

Overgang til ny turnus. Ved oppstart av USiT i januar 2014 var ansattegruppen todelt 
med tanke på arbeidstidmodeller. Uteseksjonens ansatte var vandt til å jobbe i en 
form for turnus, mens Sommerprosjekts ansatte hadde behov til å disponere arbeids-
tiden sin mer fleksibel måte for å møte målgruppa best. Fra 2014 måtte USIT finne 
en egnet løsning for å kunne utføre sitt nye mandat best mulig.  I løpet av året ble tre 
forskjellige arbeidstidsmodeller utprøvd. Uteseksjonen har nå en arbeidsplan der man 
opererer med forskjellig arbeidstid på vinter kontra sommer. Dette er for å best mulig 
ivareta og være i stand til å møte ungdommene vi skal jobbe med på de tidspunktene 
de faktisk er tilstede på offentlige arenaer. 
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Anonym datalagring og selvrapportert data. USIT har ikke noe egnet fagverktøy 
for å kunne lagre personsensitive opplysninger som for eksempel navn eller fødsels-
dato. Slik vårt registreringssystem er lagt opp nå registrerer vi kun opplysninger om 
bydelstilhørighet, kjønn og alder. Dette er et svært utilfredsstillende system, og USiT 
jobber for å få på plass et fagverktøy som kan gi oss et mer egnet verktøy for å kunne 
dokumentere arbeidet som blir utført, både med tanke på individuell oppfølging på 
lavterskel, oppfølging av grupper og det oppsøkende arbeidet som til enhver tid skjer 
ute på gata. Dette vil kunne ivareta både våre behov for statistikkføring og lagring av 
sensitive opplysninger om de ungdommene vi arbeider med.

USiT sitt oppsøkende arbeid i tall
Antall økter og oppsøkendetimer. I 2014 har USiT gjennomført 213 oppsøkende-
økter. Dette tilsvarer til sammen 1015,6 arbeidstimer på gata. Sammenlignet med 
samme periode i fjor betyr dette en nedgang på -3,7 %.  Nedgangen antas å ha sam-
menheng med omorganisering til en ny faggruppe og dens nye todelte mandat. Sam-
tidig viser tallene en positiv utvikling i den forstand at varigheten per oppsøkendeøkt 
har økt med 0,3 timer i snitt. Reduksjonen av flere korte økter synes til å redusere 
tidsbruken totalt for forberedelser og evalueringer av oppsøkendeøkter. 

I tillegg til oppsøkende arbeid på gata har USiT drevet oppsøkende arbeid på insti-
tusjoner. USiT registrerte totalt rundt 43 timer institusjonsoppsøkende arbeid på 
Charlottenlund videregående skole og på Enhet for voksenopplæring, ungdomsavde-
lingen, der målgruppa består utelukkende av flerkulturelle ungdommer.

Fordeling mellom ukedager og helg. I løpet av perioden har 17,9 % av alle oppsø-
kende økter på gata foregått på ukedager før kl. 15.30. Majoriteten av øktene ble gått 
mandager til torsdager i tidsrommet kl. 15.30-22.30 (58,5 %), mens helgeoppsøkende 
(fredager etter kl. 15.30 og frem til søndag kl. 01.30) sto for 23,7 % av alle økter. 

Ungdomstreff. I rapporteringsperioden har USiT registrert totalt 1844 ungdomstreff. 
Dette tilsvarer 1,8 ungdomstreff per oppsøkendetime Tallene viser en sammenheng 
mellom totaltimer på gata og antall totaltreff. Tallene tar imidlertid ikke høyde for 
lengden av samtalene med ungdommene eller kvaliteten i arbeidet med ungdom.  
Faktisk kan færre treff på gata bety mer omsorg og individuell hjelp for den enkelte 
ungdommen. 

Antall ungdomstreff tilsvarer ikke antall individer vi møter på gata.  I tråd med 
personopplysningsloven registrerer USiT ikke navn til ungdommene truffet på 
gata. Derfor er det umulig å gi nøyaktig svar på hvor mange forskjellige ung-
dommer USiT faktisk møtte i 2014. Likevel kan vi rekonstruere kontakt med et 
minimum av om lag 185 forskjellige ungdommer på gata i rapporteringsperio-
den. Utover disse hilses det på mange venner til for USiT kjente ungdommer, 
uten at disse presenterer seg med navn. Disse kontakter er umulig å rekonstru-
ere i etterkant.  Kontaktflaten til USiT på gata Trondheim sentrum i 2014 anslås 
til å være langt over 200 individer. 

I løpet av året ble det imidlertid registrert 95 grundige presentasjoner av USiT oven-
for ungdommer møtt på gata. Fra medio oktober har USiT registrert 35 ungdommer 
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som anses til å være nye kontakter. I den sammenheng er det viktig å merke at USiT 
fortrinnsvis kontakter ungdommer i det offentlige rom som på et eller annet vis vek-
ker inntrykk av å kunne benytte seg av USiT sine tjenester.

Den kjønnsmessige fordelingen av ungdomstreff på gata er sammensatt av 40 % 
jenter og 60 % gutter. Ved rekonstruksjon av navn på ungdommer vi har møtt utgjør 
jentene kun 25 %.

Faktumet at det er registrert flere treff av jenter på gata enn det er jenter blant en 
individuell opptelling av individer kan ha flere årsaker. For det første synes jenter i 
utgangspunktet å være mer kommunikative og kontaktsøkende enn guttene. Treff av 
jenter blir antakeligvis derfor hyppigere registrert. For det andre oppleves jenter å 
være mer sporadisk innom Midtbyen for å være der over lenger tid ”uten” gjøremål, 
mens guttene oftere og over lenger tid oppholder seg i sentrum for ”å henge”. Derfor 
er det ved en rekonstruksjon av individer lettere å huske de enkelte guttene, mens 
jentene kanskje i større grad bli glemt ved rekonstruksjoner. For USiT sin del stem-
mer de registrerte tall overens med virkeligheten. Det finnes flere gutter enn jenter 
som tilsynelatende oppholder seg i Midtbyen uten gjøremål, samtidig som jenter er 
forholdsvis lette å ha og ta kontakt med.

Alderen av alle 
registrerte ung-
dommer ligger 
i gjennomsnitt 
på 19,5 med en 
median av 19 år. 
De fleste ung-
dommene har 
til registrerings-
tidspunktet vært 
mellom 15,7 og 
23,3 år gamle 
(standardavvik = 
3,8) og er dermed 
aldersmessig 
innenfor målgrup-
pen til USiT. 16- til 
20-åringer er hyppigst representert i gruppen som snakkes med på gata. Dette kan 
skyldes friere tøyler hjemmefra når ungdommer nærmer seg 16-årsalderen, og kan 
stå i en sammen med en økning av ungdom som dropper ut av organiserte fritids-
tilbud – eller manglende tilbud for denne aldersgruppen i bydelene. Blant de sterk 
representerte aldersgrupper, 18 og 19 år, møter USiT oppsiktsvekkende mange unge 
voksne som sliter med å følge opp utdanningen sin eller som ikke har klart overgan-
gen fra skolen til arbeidslivet. For mange i denne gruppen virker Midtbyen til å være 
et supplement for sentrale møteplasser som skole, arbeid eller organiserte fritidstil-
bud. 

Bydelstilhørighet fordeler seg som følgende: Midtbyen 27,5 %, Heimdal 14,1 %, 
Østbyen 13,9 % og Lerkendal 7,0 %. Dessuten oppga 7,2 % av ungdommene andre 
kommuner som bosted, mens bydelstilhørigheten for 29,9 % av ungdommene ikke 
var kjent for USiT ved registreringsøyeblikket.
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Alderen av alle registrerte ungdommer ligger i gjennomsnitt på 19,5 med en median av 19 år. De 
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Spekteret av samtaleemner på 
gata er svært vidt. I 
kontaktetableringsfasen kan det 
ta alt fra dager uker til måneder 
før samtaleemner går fra 
hverdagslige tema uten 
problemfokus til mer personlige 
emner. Tabell 1 viser først og 
fremst spekteret av 
samtaleemner på gata. Tallene 
indikerer fordelingen av 
registrerte tema, men sier i liten 
grad hvor mye USiT jobber i 
forhold til ungdommenes enkelte 
livsområder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Fordeling ungdomstreff 2014 
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Spekteret av samtaleemner på gata er svært vidt. I kontaktetableringsfasen kan det 
ta alt fra dager uker til måneder før samtaleemner går fra hverdagslige tema uten 
problemfokus til mer personlige emner. Tabell 1 viser først og fremst spekteret av 
samtaleemner på gata. Tallene indikerer fordelingen av registrerte tema, men sier i 
liten grad hvor mye USiT jobber i forhold til ungdommenes enkelte livsområder.

Ofte er USiT-ansatte 
en buffer for frustra-
sjon i forhold til for 
eksempel problemer 
på skolen eller med 
hjelpeapparatet. Å 
ha en voksen som 
hører på ungdom-
menes frustrasjoner, 
forbundet med noen 
veiledende impulser 
og spørsmål kan være 
nok i noen tilfeller. I 
andre tilfeller er situa-
sjonen så alvorlig at 
samarbeidsmøter på 
skolen eller ledsaging 
til et offentlig kontor 
vil være en naturlig 
form for oppfølging. 
Temaer som graviditet, 
rus og psykisk helse 
diskuterer ungdom-
mene som regel heller 
i lokalene til USiT enn 
på gata, for å unngå at 
uvedkommende kan følge med samtalen. Når kontakten på gata går over i en tettere 
form for samarbeid eller formaliseres gjennom vedtak etter Lov om barnevernstje-
nester dukker temaet ofte ikke lenger i samtalene på gata. Derfor scorer en del alvor-
lige temaer (rus, etc.) i lavere grad enn tema som kan diskuteres problemfritt på gata 
(ferie, fritidsaktiviteter og lignende).

Steder vi treffer ungdom på er avhengig av 
både sesong, vær og åpningstider. De to mest 
frekventerte møteplassene er Trondheim Torg 
og Kjøpekvadranten utenfor Trondheim torg og 
McDonalds. Vaktselskapet på Trondheim Torg 
har vært en nyttig samarbeidspartner i forhold 
til områdene. Gjennom godt samarbeid med 
kontaktsenteret 22B (Salem menighet) og Enhet 
for voksenopplæring (EVO) har vi fått tilgang 
til viktige plasser for kontaktetablering med 
ungdommer som også oppholder seg en større 
del av tiden på gata. Det samme gjelder den nå 
stengte Kameraten, tidligere drevet av en politisk 
organisasjon. 

Topptema på oppsøkende %
Jobb, Jobbproblemer, jobbsøking, arbeidsledig 18,1
skole, skoleproblemer 16,4
Fritid, ferie 11,1
Familie, Familieproblemer 7,4
Hjelpeapparat (NAV, barnevern, institusjon, etc.) 7,0
Aktivitet, trening 6,2
Presentasjon UK 5,8
Forhold, seksualitet 4,0
Fysisk helse 3,6
Bolig, boligproblemer 3,5
Fremtid 3,4
Alkohol, drikking 2,7
Økonomi, gjeld 2,6
Illegal rus, hasj 2,4
Psykisk helse 2,0
Graviditet 2,0
Vold utøvd, vold opplevd, mobbing 1,1
Opphold 0,4
Rettssak 0,2
Rasisme 0,1

Møteplasser Treff
Trondheim torg 535
Kjøpekvadranten 503
22B - kontaktsenter 314
EVO 63
Kameraten 51
Marinen 50
McDonalds, torget 44
Kongens gt. 43
Dronningens gt. 30
Munke gt. 30
Mercur senter 24
Prinsens gt. 24
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Til mer sesongavhengige plasser hører Marinen, Kristiansten festningen, diverse 
steder i Bymarka, strender langs fjorden mot Rotvoll og offentlige idrettsanlegg og 
parker i Midt- og Østbyen. Disse plassene ble oppsøkt fra natt til 1. mai og somme-
ren ved enkelte anledninger, gjerne i helgene. Ved siden av vær- og sesongmessige 
forhold har også fysiske forandringer i Trondheim ført til endringer i hvor vi tref-
fer ungdom. Etter omleggingen av bussholdeplassene har også møtepunktene til 
ungdommene forandret seg. Området rundt Lykkegården som tidligere har vært et 
hyppig møtested mellom USiT og ungdommer har nærmest komplett forsvunnet fra 
oppsøkendestatistikken. Det antas at noen av de ungdommene som ”hang” en del 
rundt Lykkegården nå trekker mer mot torget og Trondheim torg, mens andre obser-
veres i området rundt bussholdeplassen i Prinsenkrysset.  

Oppsøkende arbeid som fagfelt
En av USiTs ansatte er valgt inn som regionrepresentant for region Midt Norge i LOSU.

LOSU er en nasjonal interesseorganisasjon for oppsøkende kommunale ungdomstje-
nester. Ansatte i disse tjenestene jobber på gateplan og andre arenaer hvor ungdom 
oppholder seg, for eksempel skole, kjøpesentre og ungdomsklubber. De oppsøkende 
tjenestene har tradisjonelt vært, og er, en komplementær hjelpetjeneste rettet mot 
risikoutsatte unge eller andre grupper det øvrige hjelpeapparatet ikke når i tilstrekke-
lig grad.  Oppsøkende tjenester arbeider med motivasjon og endring både gjennom 
egne tiltak og gjennom videreformidling av klienter til andre hjelpetjenester.  De 
fleste oppsøkende tjenester har ungdom i alderen 13-23 år som hovedmålgruppe, se 
mer på www.losu.no

I hver region samles ulike oppsøkende ungdomstjenester et par ganger i året i region-
samlinger for å utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger. Oppsøkende sosialt 
ungdomsarbeid er et lite felt, som er utsatt for nedskjæringer. Derfor skal LOSU være 
en støttespiller både nasjonalt og regionalt for sine medlemmer. I tillegg å jobbe med 
å fronte ungdommenes interesser til politikere og andre.

Oppfølging av ungdom 
Oppfølging etter Lov om barneverntjenester (LBT) og 
Lov om sosiale tjenester (LOST)
Uteseksjonen skal drive oppfølging av ungdom der det er behov for en mer langvarig 
og målrettet intervensjon for å bedre ungdommens helhetssituasjon. Det er også 
mulig å tilby oppfølging til grupper av ungdom der det er bekymring rundt et miljø. 
Ungdommen må ønske oppfølging og samtykke til oppfølgingen fra Uteseksjonen. 
Oppfølgingen kan forankres som hjelpetiltak etter Lov om Barneverntjenester § 4-4, 
§ 1-3 som omhandler ettervern, eller etter Lov om sosiale tjenester i helt spesielle 
tilfeller der det kan være en sammensatt problematikk, men der det ikke er behov for 
barnevernslovgivning.

I 2014 har vi til sammen hatt rett i overkant av 40 ungdommer som er henvist etter et 
lovverk, og som har hatt et tilbud i regi av Uteseksjonen. Av disse 40 har 11 vært etter 
§ 1-3 om ettervern i LBT. Kun 2 ungdommer har hatt oppfølging etter LOST. 

www.losu.no
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Av disse ungdommene er 6 ungdommer blitt plassert i henhold til § 4-24, jmf § 4-25 i 
LBT, med bakgrunn i rus og kriminalitet, mens en ungdom har blitt plassert i henhold 
§ 4-6, 2 ledd. Oppfølgingsarbeidet i Uteseksjonen bygger på metodikken som ble 
utviklet i Sommerprosjektet i Ungdomsenheten i perioden 2005-2013. Denne formen 
for oppfølgingen og tiltaket ble evaluert av NTNU Samfunnsforskning i 2013/2014, 
rapporten heter ”ungdom i risiko, relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet” og 
har fått svært gode tilbakemeldinger fra både ungdommer og samarbeidspartnere. 
Denne kan leses på; http://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Ungdom-i-risiko.aspx og 
den har blitt presentert på Scandic Lerkendal 30.10.2014 for samarbeidspartnere og 
kommunaldirektør og stab i Trondheim kommunes avdeling for oppvekst og utdan-
ning. 

Oppfølging av ungdom på lavterskel
Ungdommer som får tilbud om oppfølging på lavterskel er de ungdommene som tar 
kontakt selv, deres familier eller som vi møter i vårt oppsøkende arbeid i Trondheim 
sentrum. Det er også ungdommer som blir henvist etter samtykke fra andre samar-
beidspartnere som politiet, konfliktrådet, kriminalomsorgen, voksentjenestene i kom-
munen, BUP, PUT med flere. Denne type oppfølging baserer seg på det samme som 
for de som har vedtak, men har ofte en kortere varighet. Et av målene er å få kartlagt 
de ulike problemstillingene, og bistå i å få de inn i andre mer spissede/ tilpassede 
hjelpesystem som allerede eksisterer i kommunen. Uteseksjonen fungerer ofte som 
en los inn i til andre, som for eksempel NAV, DPS, Helse og velferdskontorene, rusbe-
handlinginstitusjoner og lignende. 

Det er vanskelig å få oversikt over hvor mange ungdommer som har fått et slikt tilbud 
hos Uteseksjonen i 2014, men de vi har oversikt over er 43 ungdommer som har hatt 
et slikt tilbud, og som ikke er registrert innen noen av de andre tilbudene som Ute-
seksjonen tilbyr. 

http://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Ungdom-i-risiko.aspx
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Psykolog
Uteseksjonen i Trondheim har en 100 % psykologstilling, det er ingen fast stillingsin-
struks som ligger til grunn for arbeidet og det er en stilling som vi utvikler i samsvar 
med de andre tilbudene som er i USIT og hvilke behov ungdommene som vi møter 
har. I 2014 har hovedfokuset vært å gi oppfølging til ungdom i målgruppa og det å 
være med å kvalitetssikre og veilede ansatte og andre i saker der man trenger en mer 
spisset kompetanse på psykisk helse. 

Psykologen har hatt oppfølging av til sammen 23 ungdommer i porteføljen til Utesek-
sjonen, enten som eneste tilbud, eller i samarbeid med andre ansatte og tilbud fra 
Uteseksjonen. Psykologressursen har også vært brukt til konsultasjon både internt og 
eksternt, og særs i samarbeidet med Konfliktrådet og med forebyggende gruppa hos 
politiet ved Sentrum politistasjon. Oppfølgingsarbeid i forbindelse med samarbeids-
avtalen med SAMUR ved Stavne arbeid og kompetanse KF har stort sett bestått av 
en vurdering av psykisk helse, noen individuelle samtaler som behandling av psykiske 
problemer og rusmestring.

Lade Motor Racing
Lade Motor Racing (LMR) er Uteseksjonens aktivitetstilbud til motorinteressert 
ungdom med behov for tilpasset fritidstilbud. Målgruppen er i alderen 12-18 år. I 
utgangspunktet var LMR et tilbud til ungdommer med atferdsproblem, som rus, vold 
og kriminalitet, og som stod i fare for å droppe ut av det ordinære skoletilbudet. De 
passet heller ikke inn i de ordinære fritidstilbudene, og LMR var et alternativ som gir 
meningsfylt aktivitet med gode voksne og andre ungdommer. I takt med at ung-
domspopulasjonen og ungdomsproblematikken har endret seg så har nå LMR er mer 
variert ungdomsgruppe. Det de har til felles er at ungdommene er i risiko ifht det å 
falle ut eller falle fra det som er ordinære tilbud for denne aldersgruppen i Trond-
heim, og at de har en interesse for motorsport og mekanikk.

Målet er at LMR skal være en trygg arena for disse ungdommene, der forutsigbare 
voksne ser de og viser de anerkjennelse. Det er også et sted der de møter andre 
ungdommer med like interesser av prososial art, og der man i fellesskap lærer seg 
gode holdninger og respekterer de normer og regler som blir satt, både i fht LMR og i 
samfunnet for øvrig. 

De ansatte som er på LMR er sosialfaglige utdannede og gir også et tilbud om oppføl-
ging, både når de er der på aktivitetskveldene, men også utover dette hvis det skulle 
være behov for annen form for oppfølging. 

Tilbudet er hver tirsdag og torsdag mellom kl 17 -21, der fokus er på opplæring ifht 
dragracing, som er hovedaktiviteten og belønningen for ungdommene etter og vært 
en del av opplæring og tilbudet ved LMR. Dragracing er verdens raskeste motorsport, 
og dette drar vi veksler på ifht arbeidet med ungdommene. Når man deltar i dragraci-
ngstevner er man regulert av et strengt internasjonalt regelverk, dette regulerer hele 
sporten og omhandler bestemmelser på alt i fra atferd på baneanlegg til sikkerhets-
krav til kjøretøyene. Hvis ikke dette blir overholdt vil man risikere diskvalifisering og 
bortvisning fra arrangementet. 

Alt handler om å være del av noe som er virkelig, og der ungdommene kan oppleve 
mestring og tilhørighet og som kan ha overføringsverdi til senere i livet.
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I 2014 har 15 ungdommer hatt et tilbud på Lade Motor Racing, 7 har vedtak etter Lov 
om barneverntjenester, 1 stk etter lov om sosiale tjenester, mens resterende har fått 
et tilbud på lavterskel etter henvendelse fra andre samarbeidspartnere eller familie / 
ungdommen selv. Aldersgruppa har vært fra 15-19 år.  

Det har også vært forsøkt å opprette et samarbeid med EVO`s ungdomsavdeling, der 
målet var at de ungdommene der kunne dra nytte av tilbudet på dagtid med fokus på 
fremtidig yrkesvalg og lignende. På grunn av liten respons velger vi og ikke å gi et slikt 
tilbud i 2015, da kapasiteten ikke er tilstede.

LMR har deltatt på 6 turer med overnatting, derav 3 stevner der ungdommene har 
deltatt på dragrace. 

Det er 3 stk ansatte fra Uteseksjonen som jobber der fast 2 kvelder i uken og som 
deltar på alle stevnene/ turene, men også andre ansatte fra andre deler av Utesek-
sjonens virksomhet bidrar når det er behov for dette.  Lade Motor Racing er et tilbud 
som er krevende å drive, både i forhold til økonomi, og ifht sårbarhet når det gjelder 
ansattes krav om kompetanse i forhold til innholdet i tilbudet. Dette gjør at tiltaket er 
sårbart når det gjelder drift og man har behov for en langsiktig plan rundt hvordan vi 
skal løse dette fremover. 
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Sinnemestring/Ny mestring/kriminalitet 
som livsstil
Sinnemestring etter Brøsetmodellen er basert på kognitiv terapi. Sinnemestringskurs 
kan foregå enten i gruppe eller individuelt. Kurset følger en manual på 10 treff. Før 
oppstarten av kurset er det en til to kartleggingssamtaler. Etter 6 måneder etter endt 
kurs åpner man for at man kan ta en oppfølgingssamtale. Dette er frivillig. 

Formålet med et sinnemestringskurs er at deltakerne ved å bli kjent med seg selv 
og sine reaksjonsmønster ifht utøvelse av vold, både fysisk og psykisk, kan lære seg 
noen teknikker som gjør at de slutter med å benytte vold. Brøsetmodellen er i ut-
gangspunktet et gruppetilbud, men etter erfaring med de aller yngste har utviklet en 
manual som tilbyr et individuelt tilbud. 

Uteseksjonen i Trondheim har pr. d. d 3 utdannede sinnemestringsterapeuter, men i 
2014 var det to som kunne gi tilbudet, da den tredje var i svangerskapspermisjon. Det 
er kun Uteseksjonen som gir et slikt tilbud til de under 18 år i Trondheim Kommune. 

Henvisningene kommer stort sett fra offentlige samarbeidspartnere som f. eks Barne- 
og familietjenestene på bydel, NAV, Stavne arbeid og kompetanse (se pkt under 
samarbeid med andre), Friomsorgskontoret i Sør-Trøndelag, politiet m.fl. Ungdommer 
selv eller deres foreldre har også tatt kontakt med oss direkte. 

I 2014 har Uteseksjonen hatt en gruppe med 6 unge menn i alderen 16 -22 år som var 
henvist fra Stavne arbeid og kompetanse. Kun 4 startet kurset og 2 gjennomførte.

Etter at denne gruppa var ferdig med kurset, har vi fått henvist 9 stk ungdommer. 1 er 
avsluttet, 3 er i gang med kurset og 4 ble ikke påbegynt da det ikke var sinne som var 
hovedproblematikken, eller at de ikke var motiverte nok for egen del. 

Ny mestring og kriminalitet som livsstil er også kogni-
tive terapiformer som bygger på mange av de sammen 
teknikkene som er i sinnemestringstilbudet. Dette 
tilbudet gis individuelt og kan brukes i oppfølgingsar-
beidet med målgruppa til Uteseksjonen. Vi har to hen-
vendelser direkte knyttet opp til dette, men på grunn 
av manglende motivasjon hos ungdommene så er ikke 
dette blitt gjennomført som tilbud i USIT sin regi i 2014.

Hasjavvennningskurs (HAP)
Uteseksjonen har 5 ansatte som er utdannet innen Hasjavvenningskurs som er en 
kognitiv terapiform. Programmet/ kurset bygger på brukernes egen opplevelser 
og erfaringer og fakta om hvordan cannabis kan påvirke den enkelte bruker, fysisk, 
psykisk og sosialt. Gjennom kognitiv terapi, ikke-dømmende og anerkjennende til-
nærming og utforskning av ambivalens, egen motivasjon og individuelle forløp så er 
dette en metode som har vist seg å ha en god effekt på mange av de som har ønsket 
tilbudet. Programmet går over 10 uker, der den som ønsker å slutte med cannabis 
møter terapeutene en gang i uka, og der hver uke har et fast tema som blir gått igjen-
nom. Hasjavvenningsprogrammet er i utgangspunktet utarbeidet med tanke på å 
gjennomføre det i gruppe, men på bakgrunn av erfaring med de yngste brukerne har 
vi besluttet å tilby et individuelt opplegg. 
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I 2014 har vi fått henvist ungdommer fra samarbeidspartnere, i tillegg til at ungdom-
mer selv har tatt kontakt for hjelp. Antallet var ved årets slutt 10 ungdommer i alde-
ren 17 – 21 år. 

5 av disse har gjennomført programmet og av disse er det fire som har klart å slutte 
med cannabis. 

Noe av utfordringene som vi har sett igjennom tilbudet er at mange av de ungdom-
mene som er hasjavvenningskurs også er i behov for ytterligere oppfølging på andre 
områder i livet. 

Guttegruppa – Hvem, Hva, Mann
Guttegruppen er et tilbud for minoritetsspråklige gutter i alderen 16-20 år. Den drives 
av en ansatt fra Uteseksjonen og en ansatt fra BFT Midtbyen Familietiltak. De som er 
med er minoritetsspråklige gutter som har ekstra behov for oppfølging og veiledning 
i forhold til egen rolle og utvikling. Den skal også gi støtte og motivasjon for å fullføre 
skole. I tillegg vil det være et aktivitetstilbud for ungdommer som har dårlig økonomi 
og som sliter med å tilpasse seg det ordinære aktivitetstilbudet. 

Målsettingene med tilbudet er å være kriminalitet og rusforebyggende, helsefrem-
mende, forebygge frafall fra skolen, meningsfylt fritid og ha fokus på integrering.

Gruppa hadde ny oppstart i månedsskifte februar/mars 2014 og ble avsluttet i midten 
av juni. Rekruttering ble gjort fra miljøarbeider på Byåsen videregående skole, de 
hadde 5 gutter som trengte noe ekstra og som det hadde vært litt vansker med på 
skolen. Videre ble det med en fra Katedralskolen, en fra EVO og resten fra Uteseksjo-
nen og BFT Midtbyen tiltaks ungdommer i oppfølging. Totalt var det 15 gutter som 
fikk tilbud om å være med i gruppa. To stykker møtte ikke opp en pga rus og den 
andre pga psykisk sykdom og innleggelse i psykiatrien. Det ble etter hvert rekruttert 
inn 2 nye gutter.

Gruppen har hatt oppmøte i Dronningens gate 1 hvor vi har servert mat og hatt sam-
taler i gruppe. Ulike tema har vært diskutert, blant annet rus, skole, jobb, kjæreste, 
familie, framtidsplaner, osv. Etter en times samling har vi kjørt til 3T Sluppen hvor vi 
har spilt fotball på Cageballbane i 45 min. 

Det vært mye positivt på fotballtreningene. Dette er en aktivitet som deltakerne 
mestrer og som de liker. Det har utviklet seg et godt forhold mellom de som er med 
og alle føler seg inkludert.  Det har vært god innsats fra alle og mye bra spill. Å være 
med på treningen har gitt alle en mulighet til å bedre sin fysiske form. Det har til tider 
vært litt ampert på noen av treninger, men heldigvis uten de store hendelsene. Dette 
har vi tatt tak i med en gang og vi har hatt fokus på at det er best å unngå kjefting, 
krangling og for harde taklinger.

Det har vært veldig bra oppmøte i snitt 
ca 8 ungdommer pr treff. Av og til har 
noen tatt med en kompis, det har vært 
greit de gangen gruppa ikke har vært 
fulltallig.

Det har også vært drevet en del indi-
viduell oppfølging knyttet til enkelte 



18

ungdommer. 3 fra guttegruppa har blant annet fått tilbud om sommerjobb gjennom 
Uteseksjonens Sommerjobbprosjekt. Alle fullførte dette på en god måte med svært 
gode tilbakemeldinger fra arbeidsgiverne, og to har fått tilbud om videre deltidsjobb. 
Det har også vært jobbet med flytting for en ungdom og samarbeid opp imot Nav og 
Ungbo. 

Totalt har det vært 30 treff, innbefatte treninger, cuper og andre sammenkomster

Ungdomsoppfølging/Ungdomsstraff – 
samarbeid med Konfliktrådet og politiet
Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er strafferettslige reaksjoner tilpasset unge 
lovbrytere som var under 18 år på gjerningstidspunktet. De bygger på prinsippet om 
gjenopprettende prosess og tverrfaglig, forpliktende samarbeid mellom konfliktråd, 
politi, kommuner m.fl.

Den unge lovbryter informeres om at straffereaksjonen betinger et samtykke, før det 
startes en tverrfaglig kartlegging for å finne fagpersoner med spesialkompetanse som 
skal aktivt bidra til å skape en positiv utvikling i oppfølgingsperioden.

Ungdomsoppfølging: Målgruppen er unge lovbrytere mellom 15-18 år som har 
begått en eller flere kriminelle handlinger, og der man antar at sannsynligheten for at 
vedkommende vil begå nye straffbare handlinger vil reduseres dersom vedkommen-
de får oppfølging i konfliktrådet. Øvre grense for gjennomføringstiden er ett år.

Ungdomsstraff: Målgruppen er unge lovbrytere mellom 15-18 år som i dag idøm-
mes ubetinget fengsel, men som kan gjennomføre en reaksjon i frihet forutsatt tett 
oppfølging, samt ungdom som i dag idømmes strengere samfunnsstraffer. Gjennom-
føringstid er fra 6 mnd til 2 år. Dersom den fengselsstraffen som ville ha blitt idømt 
uten ungdomsstraff er klart lengre enn to år, kan en gjennomføringstid på inntil tre år 
fastsettes.

Uteseksjonens rolle: På bakgrunn av den beskrivelsen gitt ovenfor har Uteseksjonen 
siden oppstarten i 2006 vært både med i utformingen av tiltakene og utviklingen av 
innholdet i de alternative straffereaksjonene, og har en tydelig beskrevet rolle inn i 
koordineringsgruppa i Sør. Trøndelag, både når det gjelder det generelle og på indi-
vidplan ifht enkeltungdom. Det er en naturlighet og sammenfallenhet i målgruppa, og 
erfaring viser at de fleste ungdommene som får en slik form for reaksjon er ungdom 
som Uteseksjonen allerede er kjent med eller bør/ bli kjent med.

En ansatt hos Uteseksjonen fast representant inn i koordineringsgruppa sammen med 
vår psykolog som også bidrar både inn i den tverrfaglige koordineringsgruppa, men 
også inn i enkeltsaker ved behov. Fagleder var i starten av 2014 med å avslutte sin inn-
sats inn i det nasjonale utvalget oppnevnt av justisdepartementet og har vært med på å 
jobbe for en helhetlig og lik implementering av ungdomsoppfølging og ungdomsstraff 
på nasjonalt nivå og i alle fylker. Dette arbeidet er nå avsluttet, men fagleder er med i 
en ressursgruppe som kan benyttes på nasjonalt nivå ved behov. 

I 2014 så var Uteseksjonen involvert i 17 oppfølgingsteam og i 1 (en) sak som er en 
domfellelse ved Ungdomsstraff.
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Sommerjobbprosjektet
Sommerjobbprosjektet er et tilbud til Uteseksjonens målgruppe der målsetningen 
er at ungdom skal få forsøke seg i arbeidslivet på en mest mulig reell måte. Dette er 
ungdom som av ulike årsaker ikke klarer å skaffe seg en sommerjobb selv, og som kan 
trenge noe tilrettelegging og oppfølging utover det som er vanlig hos ungdommer 
flest. Detter er et samarbeid mellom Trondheim Kommune ved Uteseksjonen, ulike 
arbeidsgivere og ungdommene selv. Trondheim kommune betaler lønnen til ungdom-
men, og følger vanlig tariff og andre deler av arbeidsmiljøloven. Hver ungdom fikk 
60 timer som kunne fordeles utover sommeren slik det var best for både ungdom og 
arbeidsgiver. 

Sommerjobbprosjektet 2014 ble drevet og koordinert av Uteseksjonen i Trondheim, 
men i samarbeid med flere andre aktører innen for Barne- og familietjenesten i 
Trondheim Kommune. Prosjektet ble finansiert ved hjelp av midler fra Nasjonal til-
skuddsordning mot barnefattigdom 2014 (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet). 

Totalt har 36 ungdommer jobbet 1836 timer mellom 23.06.14 – 15.08.14, med et 
samlet lønnsvolum på ca 340 000,- nok. Noen av ungdommene skaffet seg sommer-
jobb på egenhånd, i tillegg til at 30 ansatte i Trondheim kommune bidro til at ung-
dommen ble sysselsatt.  

Av 36 ungdommer, var det kun 4 stk som avsluttet arbeidsforholdet etter kun noen 
dager. 

I løpet av prosjektperioden opparbeidet ungdommen seg nyttig erfaringer innen ar-
beidslivet, fikk verdifulle referanser for senere jobbsøknader og fikk styrket sin egen 
økonomi gjennom prosjektdeltakelsen. Ungdommene forteller selv om gode mest-
ringsopplevelser og gode tilbakemeldinger fra arbeidsgivere. Noen av ungdommene 
fikk tilbud om videre jobbing som tilkallingsvakt eller vikar i etterkant av deltakelsen i 
prosjektet som ordinære ansatte. 

Sommerjobbprosjektet bidro til at ungdom som er i risiko fikk en alternativ mest-
ringsarena og bidro til kunnskapsformidling om arbeidslivet, praktisk arbeidserfaring 
og at ungdommen kunne få reell lønn for reelt arbeid.

Kartlegging av gutter som selger/bytter 
seksuelle tjenester i Trondheim ved 
metoden HKH – Hurtig – Kartlegging – 
Handling
Ungdomsundersøkelsen ”ung i Trondheim” baserer seg på en spørreundersøkelse 
blant ungdommer fra 8. trinn til og med 2. trinn på videregående skole, der hoved-
målsetningen er å få innsikt i hvordan ungdom i Trondheim har det og hvordan de 
lever. Denne ble offentliggjort i april 2014.
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Over 8000 ungdommer har besvart undersøkelsen og et av funnene i undersøkelsen 
var at 5 % av guttene (til sammen 241 gutter) har svart bekreftende på at de har solgt 
eller byttet seksuelle tjenester en eller flere ganger. Disse tallene er vesentlig høyere 
for Trondheims vedkommende, sammenlignet med andre kommuner det vil være 
naturlig å sammenligne med. 

Uteseksjonen i Trondheim fikk da et mandat fra rådmannen i å forsøke å kartlegge 
problematikken, samt hva slags tilbud som finnes eller bør finnes i Trondheim for 
denne gruppa. Uteseksjonen har valgt å benytte seg av HKH (Hurtig Kartlegging Hand-
ling), som er en kartleggingsmodell utviklet av Verdens Helseorganisasjon. Denne 
metodikken er tilpasset norske forhold av KORUS Vest, og Uteseksjonen i Trondheim 
har fått veilederhjelp av KORUS Midt Norge under hele prosessen. 

Rapporten forventes ferdig i mars 2015, og skal inneholde et forslag til en handlings-
plan slik at Trondheim kommune kan møte utfordringene på dette feltet på en bedre 
måte enn vi gjør i dag. 

5 ansatte fra Uteseksjonen har blitt kurset i metodikken og har mottatt veiledning 
fra KORUS Midt Norge. Kartleggingen har medført at ressurser som ellers skulle vært 
brukt til Uteseksjonens kjerneoppgaver, periodevis har måttet fristilles. Dette har 
medført et større trykk på øvrige ansatte for å få ut patruljer på kveldstid. 

Arbeid mot Radikalisering, voldelig 
ekstremisme, æresrelatert vold, 
kjønnslemlestelse og ekstrem kontroll
Uteseksjonens ansatte skal være oppdatert i forhold til det som skjer på feltet, men vi 
har valgt å organisere det slik at det er to ansatte som har særskilt ansvar for å følge 
opp tema, oppdatere seg på ny kunnskap og ha en veiledende funksjon både ifht 
ungdom, kollegaer og samarbeidspartnere. Alle ansatte er godt kjent med både den 
nasjonale handlingsplan og lokale veilederen mot radikalisering og voldelig ekstremis-
me, og skal bidra til å implementere denne i praksis. En av de ansatte er bedt om å 
sitte i en arbeidsgruppe bestående av SLT- koordinator i Trondheim kommune, Kultu-
renheten, Fagenhet for videregående opplæring, skolerådgiver Trondheim kommune 
og politiet ved forebyggende og mangfoldskoordinator. Det er viktig å påpeke at 
arbeidet med radikalisme og voldelig ekstremisme skal ha fokus på religiøse aktører, 
men også de som tilhører ytterfløyene politisk på både venstre og høyresiden.

Når det gjelder æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og ekstrem kontroll har en ansatt 
hos Uteseksjonen ett tett samarbeid med koordinator for Innsats mot tvangsekte-
skap og kjønnslemlestelse ved BFT Heimdal i Trondheim Kommune og skal bidra inn 
i arbeidet med en lokal handlingsplan mot disse temaene. Den ansatte har også et 
informasjons og utvekslingsansvar internt i enheten slik at man er best rustet til å 
møte ungdommer med denne type problematikk.

Uteseksjonen i Trondheim har vært på besøk til Oslo for å høre om hvordan de velger 
å arbeide med denne problematikken og det har vært mange nyttig innspill ifht hvor 
på forebyggingsskalaen man skal legge seg.
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Uteseksjonen har hatt 3 ungdommer der radikalisering eller tvangsekteskap har vært 
hovedproblematikk som de har ønsket bistand til, eller som har vært hovedtema for 
oppfølging. Ved vårt oppsøkende arbeid kan vi si at vi er bekymret for ytterligere 5 
ungdommer, da særlig med tanke på radikalisering og tydelig sympati med ytterliggå-
ende islamister. 

Samarbeid – en viktig metodisk 
tilnærming
Samarbeid med andre, både kommunale, statlige og private aktører er for Utesek-
sjonen en metode som vi holder høyt, og vi har i løpet av 2014 arbeidet frem ulike 
samarbeidsavtaler og intensjonsavtaler med aktører som jobber med ungdom. Dette 
gjelder både i forhold til EM-feltet i Omsorgsenheten og EVO, Konfliktrådet i Sør-Trøn-
delag og med Stavne arbeid og kompetanse KF, SAMUR og Kognitiv avdeling. Det er 
også laget et intensjonsdokument som forsøker å favne både målsetning og mandat 
til Gateforum, som består av representanter fra Barnevernvakta, 22B, Helseteamet, 
Samur og Uteseksjonen, som fastslår at man skal møtes hver 8 uke for å utveksle in-
formasjon og ha faglige drøftinger i forhold til det som skjer på gateplan i Trondheim, 
og da med særlig fokus på de yngste. 

Uteseksjonen er også fast deltaker på alle SLT-foraene som foregår på de fire bydele-
ne, og som arrangeres av ungdomskoordinatorene på bydel. Det og utforske mulig-
hetene for et tettere samarbeid med kulturenheten ligger også i planene fremover, 
særlig med tanke på fritidsklubbene som ligger på de ulike bydelene.

Ansatte er også med på nettverkssamlingene hos KORUS Midt Norge der fokus er på 
ungdommer og rus.

Fagleder + 1 er også med i Stobynettverket for Utekontakter/ Uteseksjoner i Norge, 
der man utveksler erfaringer, drøfter problemstillinger og bidrar til å sette fokus på 
målgruppen på et politisk nivå, både lokalt og nasjonalt.

Det er lavterskel for samarbeid med andre hos alle ansatte i Uteseksjonen i Trond-
heim, og vi er mye hos andre aktører for å finne gode samarbeidsløsninger. På 
initiativ fra Uteseksjonen ble det også startet et arbeid med og sette fokus på ung-
dommer i alderen 18-25 som har utviklet et rusmisbruk, men ikke er fanget opp av 
de hjelpetjenestene som finnes i kommunen, eller som ikke klarer å nyttegjøre deg 
de tilbudene som eksisterer. Dette er ofte ungdommer som faller under kategorien 
av rus og psykiatri (ROP) - pasienter som er sterkt hjelpetrengende og som klarer å 
diskvalifisere seg fra å motta hjelp.

I 2014 har Uteseksjonen hatt både foredrag / innlegg på ulike seminarer og hos andre 
instanser der målsetningen har vært å informere om målgruppa og hvilke tilbud som 
gis fra Uteseksjonen. 
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Oppsummering av året 2014
Uteseksjonen i Trondheim opplever at året 2014 har vært et år der vi har truffet mål-
gruppa vi er satt til å jobbe med, og at de tilbudene vi har er tilpasset denne gruppa. 
Det har vært mange henvendelser på ungdommer som ikke har vært kjent fra tidli-
gere, henvendelser både fra offentlige og private samarbeidspartnere, fra pårørende 
og fra ungdommene selv. USiT har klart å være tilstede på både dag og kveldstid i de 
miljøene der ungdommer er i risiko i Trondheim sentrum. Det har vært viktig for USiT 
å lage et tiltak som er tilpasset gruppa vi er satt til å jobbe med, ikke tilpasse ungdom-
mene til tiltaket. Dette føler vi at vi har lykkes med i året som gikk. 

Det er mange ungdommer, særlig i alderen 16 -20 år som har utviklet et rusmisbruk 
som gjør at de ønsker tilbud eller tiltak fra oss. Vi møter også eldre ungdommer som 
har ruset seg i mange år før de blir fanget opp eller selv søker hjelp. De fleste ung-
dommene som Uteseksjonen er i kontakt med er aldersgruppa 16 til 20 år, og at vi 
ser en utvikling der hjelpeapparatet kommer senere inn, og at får stadig oftere høre 
fra ungdommene selv at de ikke har hatt kontakt med hjelpeapparatet tidligere. Den 
yngste ungdommen som har vært i kontakt med USIT i 2014 har vært født i 2001, og 
var 13 år. Mens ca 40 % av ungdommene som har en eller annen form for oppfølging 
av USIT er mellom 18-23 år. Ungdommer som får hjelpetiltak etter Lov om barnevern-
tjenester er som oftest mellom 15-17 år. 

En annen tendens er at mange av ungdommene ikke har noe dagtilbud, og et tall som 
gir oss en god indikator på omfanget av dette er at av de 123 ungdommene som har 
tiltak i USIT, er 61 uten dagtilbud pr 31.12.2014.

Uteseksjonen bestreber å ha en los-funksjon inn i andre tiltak, særlig for de som er 
over 18 år, men erfaring tilsier at de ofte ikke klarer å nyttegjøre seg de eksisterende 
tilbudene som er for voksne og at de derfor kommer tilbake til Uteseksjonen. Ung-
dommene oppgir at USiTs tilgjengelighet utover ordinær arbeidstid og vår fleksibilitet 
som en viktig grunn til at de klarer å nyttegjøre seg tilbudet. En annen forklaring er 
at det ofte er knyttet mange krav til de tjenestene som tilbys denne aldersgruppa. Vi 
møter stadig flere ungdommer som på grunn av rusbruk eller psykisk helse ikke klarer 
å tilfredsstille kraven og derfor mister tilbudene.

Uteseksjonen i Trondheim møter mange ungdommer, og noen av ungdommene 
tilhører andre nærliggende kommuner, eller de er institusjonsplassert i Trondheim 
eller bare på besøk. Dette er noen ganger utfordrende med tanke på samarbeid rundt 
ungdommen, og det bør arbeides videre med å se på mulige løsninger. 

Trondheim kommune er en storby og man må anerkjenne at det alltid vil være slik at 
ungdommer trekker mot miljøer som kan være negative for dem. Derfor er det viktig 
at Uteseksjonen og andre aktører er til stede i det offentlige rom slik at man kan ob-
servere hva som skjer, tilby bistand ved behov og eventuelt komme med forslag om 
tiltak som kan være rus og kriminalitetsforebyggende. Rett hjelp til rett tid er et selv-
pålagt mandat som vi streber etter og vi ønsker å fortsette med å kunne nå ungdom 
i risiko så tidlig som mulig. Vi ser at ved å være i kontakt med så mange forskjellige 
ungdommer på forskjellige arenaer har gitt oss en mulighet til å være oppdatert på 
hva som skjer i ungdomspopulasjonen og kunne sette søkelys på ulike problemstillin-
ger som avdekkes i forhold til vår målgruppe. 



I forhold til at Barne – og familietjenesten i Trondheim Kommune har vært under 
omorganisering i 2014 så er Uteseksjonen i Trondheim godt fornøyd med hvordan vi 
har valgt å løse vårt mandat og oppdrag med tanke på ungdom i risiko som er vær 
primære målgruppa. Vi ser at det å få plass på et tett samarbeid med ungdomstje-
nestene på bydel vil være viktig fremover, slik at vi kan sikre et helhetlig tilbud, der 
ungdom, uavhengig av hvor de bor, sikres et noenlunde likt tjenestetilbud.  



Trondheim kommune
Barne- og familietjenesten Midtbyen
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim
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