Bo- og støttetilbud til unge under 18 år
Bufetats regioner har etablert botilbud i regi av barnevernet til unge under 18 år som enten
står i fare for eller er blitt gift eller som er utsatt for annen æresrelatert vold. Målgruppen er
barn og unge under 18 år, både jenter og gutter.
Botilbudene omfatter plassering i tilrettelagte tiltak som barnevernsinstitusjoner,
beredskapshjem eller statlige familiehjem (fosterhjem). Botilbudene skal gi den unge hjelp og
støtte, inkludert nødvendig beskyttelse. Politiet godkjenner botilbudets sikkerhet og foretar
individuelle sikkerhetsvurderinger. Sikkerhetstiltak kan for eksempel være plassering på
sperret adresse.
Botilbudene er tilrettelagt for å ivareta unges særlige behov når det gjelder belastninger som
følge av æreserelatert vold. Personalet har derfor kunnskap om ulike oppdragelsesformer,
psykisk og fysisk press, innsikt i kontrollmekanismer, etc.

Plassering i botilbudene
Bufetats fagteam foretar plassering i institusjon/døgntiltak.
Enkelte fagteam har ansvar for plassering i disse botilbudene. Andre fagteam som får
henvendelser om behov for plassering i slike tiltak, tar kontakt med det fagteamet som har
ansvar for plassering i regionen. Hvis sikkerhetsvurderinger tilsier at det er nødvendig å
plassere den unge i en annen region, kontaktes fagteamet i regionen hvor den unge anbefales
plassert.
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Bo- og støttetilbud til unge over 18 år
Bufdir har ansvar for å etablere et bo- og støttetilbud til ungdom over 18 år som er utsatt for
tvangsekteskap eller annen æresrelatert vold.
Det skal etableres mellom 20 og 30 boliger fram til 2011. Utvalgte kommuner har ansvar for
drift av hvert enkelt tilbud, mens Kompetanseteamet mot tvangsekteskap koordinerer tilbudet
og tildeler bolig.

Målgruppe
Bo- og støttetilbudet er rettet mot ungdom over 18 år utsatt for tvangsekteskap, trusler om
tvangsgifte eller annen æresrelatert vold. Ungdom i konflikt med familien på grunn av
seksuell legning hører også med i målgruppen. Vedkommende må ha behov for et skjermet
botilbud og være egnet til å dra nytte av tilbudet. Boligene er tilpasset både kvinner, menn og
par. I begrenset grad er det også mulig å gi et tilbud til enslige med barn.

Støttetilbud
Erfaring viser at utsatte ungdommer ofte har behov for mye støtte og oppfølging.
Kommunene der boligene ligger har derfor ansatt personell med ansvar for støtte og
oppfølging av den enkelte beboer. Det legges stor vekt på å gi beboerne psykososial bistand,
og det er høyt fokus på sikkerhet. Målet er at tilbudet skal være tilpasset den enkelte beboers
behov. Alle boligene har vært gjenstand for en grundig sikkerhetsvurdering av politiet, og
individuelle sikkerhetstiltak er en del av støttetilbudet. Boligene er lokalisert i ulike deler av
landet.
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