Efterværnsprocedure – Kommuneqarfik Sermersooq
For udsatte unge og særligt for unge, der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen fra barn til
voksen være særlig svær. Efterværn er et tilbud til unge mellem 18 og 23 år, der skal bidrage til, at den unge
får en bedre overgang til en selvstændig voksentilværelse. Efterværn gives med den unges samtykke, hvis det
anses for at være af væsentlig betydning for den unges trivsel, helbred og udvikling.
Efterværn kan tilbydes unge, som på det tidspunkt de fylder 18 år modtager støtte efter § 21, § 25, § 27 eller

§ 28 i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn (herefter Lov om støtte til børn). Jf. § 42, stk.
3, kan efterværn desuden tilbydes, eller tilbydes genetableret hvis:
-

den unge tidligere har afvist tilbud om efterværn, og behovet stadig er til stede

-

den unges situation ændrer sig, så der senere opstår et behov for efterværn

-

efterværnet er ophørt, men behovet opstår igen

Lov og støtte til børn foreskriver, at senest 6 måneder før den unge fylder 18 år, skal barnet kontaktes med
henblik på at vurdere, om der skal tilbydes efterværn. For at skabe ro og tryghed samt at imødekomme en
mulig bekymring fra den unges side om, hvad der skal ske, når den unge fylder 18 år, ønsker Kommuneqarfik Sermersooq at begynde de indledende forberedelser til et muligt efterværn tidligere end loven foreskriver. For unge, som er anbragt uden for hjemmet, påbegyndes arbejdet, når den unge fylder 15 år. For unge,
som ikke er anbragt uden for hjemmet, påbegyndes arbejdet, når den unge fylder 16,5 år.

Med henblik på at sikre en fast procedure for efterværnssager, har Kommuneqarfik Sermersooq udviklet
nærværende efterværnsprocedure. Proceduren skal sikre, at sagsbehandleren påbegynder efterværnsarbejdet i god tid, inddrager barnet og gør proaktivt brug af handleplanen. Samtidig skal proceduren bidrage
til et øget samarbejde mellem forældremyndighed og Ungecenteret, hvor efterværnsafdelingen i Kommuneqarfik Sermerssoq er placeret.
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Efterværnsprocedure
Aktivitet
Den unge fylder 15 år:
Den unge skrives på venteliste til boligselskab

Den unge fylder 16,5 år:
Den unge informeres om muligheder i forbindelse med, at den unge fylder 18 år

Opstart
Beskrivelse
Hvis den unge er anbragt uden for hjemmet, er det sagsbehandlers ansvar at kontakte den pågældende institution
med henblik på at sørge for, at institutionen med den unges samtykke skriver den unge på venteliste til INA A/S
og/eller Iserit.
Teamlederen i Familieafdelingen i Forvaltningen for Børn
og Familie gør sagsbehandleren opmærksom på, at den
unge er fyldt 16,5 år. Teamleder sørger endvidere for at
følge op på, om sagsbehandler indkalder til møde.
Sagsbehandler indkalder den unge og forældremyndighed
til et møde om, hvad der skal ske, når den unge fylder 18 år
– herunder muligheden for et afklarings- og motivationsforløb i Ungecenteret, når den unge fylder 17 år samt efterværn, når den unge fylder 18 år. Den unge skal på mødes
således informeres om sine muligheder. Der træffes ingen
beslutninger.
Da efterværn skal være med til at sikre en god overgang til
et selvstændigt voksenliv med bolig, netværk, uddannelse
og/eller beskæftigelse, er det vigtigt, at der udarbejdes en
plan for den unges ønsker ift. uddannelse og/eller beskæftigelse. Dette er sagsbehandlers ansvar at sikre, at dette
sker. Hvis det vurderes relevant, tages der kontakt til Majoriaq, hvor den unge kan tilbydes uddannelsesvejledning.

Den unge fylder 17 år:
Handleplan opdateres

Når den unge fylder 17 år, indkalder sagsbehandleren den
unge og forældremyndighed til et møde, hvor den unges
planer drøftes. Hvis sagsbehandler vurderer, at den unge
kunne have gavn af efterværn, og hvis den unge udtrykker
ønske herom, tilbydes den unge et afklarings- og motivationsforløb hos Ungecenteret forud for efterværnet.
Hvis den unges efterværn påtænkes at bestå i en fortsat
anbringelse efter det fyldte 18 år, vurderer sagsbehandler,
om den unge vil have gavn af et forløb hos Ungecenteret
eller ej – og i så fald hvornår.

Den unge er fyldt 17 år:
Opstart hos Ungecenter

Afklarings- og motivationsforløbet indebærer, at den unge
tilknyttes en ungerådgiver fra Efterværnsafdelingen i Ungecenteret. Forløbet skal på den ene side bidrage til, at den
unge kan træffe beslutning om efterværn på et oplyst
grundlag. På den anden side skal forløbet bidrage til at
etablere et bedre samarbejde mellem den unge, forældremyndighed og Ungecenteret, således at overgangen fra
barn til voksen opleves lettere for den unge. Forløbet er
således ikke en del af efterværnet, men skal ses som en
forberedelse hertil.
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Sagsbehandler indkalder den unge, forældremyndighed og
ungerådgiveren til opstartsmøde. Her drøftes det, hvordan
samarbejdet med Ungecenteret skal forløbe. Der udarbejdes i samarbejde mellem alle parter mål for afklarings- og
motivationsforløbet, som indskrives i den unges handleplan. For overskuelighedens skyld bør de kommende møder planlægges på dette møde.
Den unge fylder 17,5 år:
Der træffes beslutning om efterværn

Sagsbehandler modtager 3 måneder efter den unges opstart i afklarings- og motivationsforløbet en statusrapport
fra Ungecenteret, som blandt andet kan danne grundlag for
beslutningen om efterværn. Sagsbehandler træffer i samråd med teamleder, afdelingsleder og evt. fagchef beslutning om, hvorvidt den unge skal tilbydes efterværn jf. §42
stk. 2 i Lov om støtte til børn.
Senest 6 måneder før den unge fylder 18 år, indkalder
sagsbehandler den unge, forældremyndighed og ungerådgiver til et møde, hvor der tages stilling til, om den unge
skal tilbydes efterværn. Hvis det vurderes relevant kan en
vejleder fra Majoriaq eller støtte-kontakt-person ligeledes
deltage.
Vurderes efterværn relevant, skal der udarbejdes en skriftlig handleplan, inden der træffes afgørelse om iværksættelse af handleplan. Afgørelsen skal være på plads, inden den
unge fylder 17,5 år.
Den unge fortsætter i afklarings- og motivationsforløbet,
indtil den unge overgår til efterværn.
Medmindre andet vurderes relevant er næstkommende
fællesmøde mellem den unge, ungecenteret og sagsbehandler det første statusmøde (3 måneder efter opstart i
efterværn).

Aktivitet
Den unge fylder 18 år:
Opstart efterværn

Hver 3. måned:
Statusrapport og statusmøde

Efterværn
Beskrivelse
Ungecenteret indkalder den unge og evt. forældremyndighed til et opstartsmøde omkring overgangen til efterværn.
Opstartsskema påbegyndes og færdigudfyldes i løbet af
den unges første måned på Ungecenteret.
Ungecenteret udarbejder hver 3. måned en statusrapport,
som sendes til sagsbehandler. Hvis statusmødet ikke allerede er planlagt i kalenderen, indkalder Ungecenteret i
forbindelse med statusrapporten til statusmøde.
På statusmødet deltager den unge, efterværnskontaktpersonen samt den unges sagsbehandler. Yderligere deltagere
efter den unges ønske kan ligeledes inviteres. På mødet
besluttes det, hvorvidt efterværnet skal fortsætte eller
afsluttes. Hvis efterværnet fortsætter følges der op på
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handleplanen og de heri beskrevne mål.
Denne procedure fortsætter så længe, at den unge indgår i
efterværnsforløbet.
Afslutningsperiode

Hvis det på statusmødet besluttes, at den unge ikke skal
fortsætte i efterværn udarbejdes der en handleplan for,
hvordan afslutningsperioden skal forløbe.
Afgørelse om afslutning af efterværn før den unge fylder 23
år træffes af sagsbehandler i samråd med teamleder, afdelingsleder og evt. fagchef.

Afslutningsrapport

Aktivitet
Opfølgning

Sidst i afslutningsforløbet skriver Ungecenteret en afslutningsrapport, som sendes til sagsbehandler. Ungecenteret
indkalder den unge og den unges sagsbehandler til et afslutningsmøde, hvorefter sagen ses som afsluttet.
Opfølgning
Beskrivelse
Sagsbehandler skal løbende følge op på målene i handleplanen (minimum 1 gang årligt jf. §47 i Lov om støtte til
børn). Er målene eksempelvis nået, skal der sættes nye mål
mv. Formålet med kontinuerligt at invitere unge i efterværn til samtale er at forhindre, at unge, som ikke er klar til
at leve en selvstændig voksentilværelse, dropper ud af
efterværnstilbuddet.
Hvis den unge fortsat er anbragt uden for hjemmet, skal
sagsbehandler desuden føre personrettet tilsyn 2 gange
årligt (jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. april 2019
om tilsyn med det sociale område, kap. 3, §10 ).
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