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Kvalitetsstandard for efterværn – kontaktperson (SEL § 76,
stk.2, stk.3, nr.2 og stk.5)
Formål

Særlig støtte, der skal sikre, at unge, der har været anbragte
eller haft tildelt fast kontaktperson mindre end et halvt år forud
for det 18.år, kan bibeholde støtten, til den unge fylder 23 år.

Indhold

Støtten omfatter en fast kontaktperson. Foranstaltningen skal
bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og
herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse
og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, for eksempel
anskaffelse af selvstændig bolig. Dertil skal kontaktpersonen
støtte barnet/den unge i at skabe kontakt og søge hjælp i relevant netværk.

Målgruppe / tildelingskriterier

Der er tre muligheder for at få tildelt en kontaktperson:
1. Unge, der inden det fyldte 18.år har haft en fast kontaktperson, og hvor der fortsat skønnes at være et behov for støtten og den unge er indforstået med hjælpen.
2. Unge, der er eller har været anbragte uden for hjemmet
på et anbringelsessted umiddelbart inden det fyldte
18.år, og hvor der fortsat skønnes at være et behov for
støtte og den unge er indforstået med hjælpen.
Disse to muligheder for tildeling af en kontaktperson gives som
udgangspunkt til unge med et spinkelt eller manglende netværk, således at den unge eksempelvis får mulighed for at tale
med en voksen person, der kan hjælpe med at skabe en mere
glidende overgang til voksen tilværelsen. Udgangspunktet er, at
der er et perspektiv i foranstaltningen og at den kan bidrage til
en god overgang til voksenlivet.
3. Unge, der umiddelbart inden det fyldte 18.år er eller har
været anbragte uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og som ikke tilbydes støtte i form af
opretholdelse af et døgnophold.
Målgruppen omfatter ikke unge med varige og indgribende
funktionsnedsættelse hvor der formodes at være behov for en
indsats udover det 23. år.

Omfang/varighed

Omfang og varighed vurderes af rådgiver med udgangspunkt i
en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionerne fra den børnefaglige undersøgelse.
Som udgangspunkt bevilges max. 3 timer svarende. Afvigelser
sker med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering.
Rådgiver vurderer omfang og varighed. Støtten kan tilrettelægges fordelt på flere dage om ugen. Det skal ved iværksættelse af foranstaltningen vurderes hvor længe foranstaltningen forventes at vare.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hvert halve år. Hvis rådgiver ikke følger op stopper indsatsen uden yder-
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ligere efter 6 mdr.
Foranstaltningen efter nr. 1 og 2 ovenfor ophører, når formålet i
handleplanen er opfyldt; dog senest når den unge fylder 23 år.
Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, skal der foretages en opfølgning.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hvert halve år.
Foranstaltningen efter nr. 3 ovenfor kan gives frem til det fyldte
23.år.
Tildeling

Foretages af den enkelte rådgiver med baggrund i en konkret
individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionerne i
den børnefaglige undersøgelse iht. SEL § 50.

Leverandør

Som udgangspunkt leveres ydelsen af efterværnkontaktpersoner af kommunerne egne leverandører.
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