
Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et 
sammensatt tjenestetilbud  

Høringssvar fra Moss kommune, skoleeier. 

Skoleeier i Moss kommune takker for muligheten til å avgi høringssvar. 
 
Det at det er en belastning for familier at det offentlige ikke snakker sammen er gjenkjenbart også fra 
skolesektoren i Moss kommune. Fokus på bedre tverrfaglige tjenester for sårbare barn er et viktig 
satsningsområde for Moss kommune.  
 
I følgende høringssvar tar vi utgangspunkt i å kommentere de relevante endringene som er aktuelle 
for skolesektoren. 
 
Samarbeid 
Skoleeier i Moss kommune er positive til at det i forslaget til endringer i Opplæringsloven § 15-8 
tydeliggjøres at både PP-tjenesten og skolfritidsordningen i tillegg til skole, plikter å samarbeide med 
andre tjenesteytere i oppfølging av bestemte elever som mottar tjenester fra flere tjenesteytere.  

Barnekoordinator 
Det er positivt at man lovfester en egen barnekoordintorordnign for familier med barn, eller som 
venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og som vil ha behov for 
langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenster. 
Det fremstår likevel for oss om det er barnekoordintor som vil ha oppfølgingsansvaret knyttet til det 
enkelte barn eller om dette ansvaret skal legges ut til IP-koordinator slik ordningen er i dag.  

Skoleeier i Moss kommune ser at opprettelse av barnekoordinator vil medføre økte kostnader for 
kommunen. For å sikre likebehandling, bør det presiseres i lovforslaget et kommunene skal ha en 
egen stilling som har dette ansvaret og kommunene bør få midler som er øremerket oppgaven. 

IP-ansvar i enkeltsaker 
Slik skoleeier i Moss kommune leser høringsforslaget tydeligggjøres det at IP-ansvaret ligger hos 
tjenesteytere, som i sitt lovverk har plikt til å opprette individuell plan. Skolen skal samarbeide i disse 
sakene, men det bør tydeligggjøres i lovforslaget at koordineringsansvaret ikke skal ligge hos skolen, 
men hos helse eller barnevern.  

Oppmerksomhet- og opplysningsplikt 
Skoleeier i Moss kommune støtter lovforslaget om endring i opplæringsloven § 15-3, hvor første og 
andre ledd endres slik at alle som utfører tjenester eller arbeid etter loven er omfattet av 
oppmerksomhets- og meldeplikten til barneverntjenesten. Tilsvarende i § 15-4 om at 
bestemmelsen endres slik at oppmerksomhetsplikten og plikten til å gi opplysninger 
omfatter helse- og omsorgstjenesten, i tillegg til sosialtjenesten i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. Videre er bestemmelsen endret til at kommunen og fylkeskommunen 
skal sørge for at alle som utfører tjenester eller arbeid etter loven oppfyller plikten til å være 
oppmerksom på behov for tiltak, og plikten til å gi opplysninger om slike forhold. 
 
Moss kommune mener at endringene i lovene vil sikre lik praksis i de ulike tjenestene og 
bidra til bedre oppfølging av sårbare barn.  
 



Balanse mellom samarbeid og taushetsplikt 
Taushetsplikten vil ofte få direkte betydning for muligheten til å samarbeide i enkeltsaker.  

I NOU 2019:5 Ny forvaltningslov er det foreslått å utvide adgangen til å dele opplysninger som er 
underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven. Dette forslaget er ute på høring, og en slik utvidet 
adgang til å utlevere taushetsbelagte opplysninger vil kunne utvide muligheten for samarbeid innen 
forvaltningen. 
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