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Høringsuttalelse - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har et behov for et 
sammensatt tjenestetilbud 
 
Vi viser til brev fra departementet 30.06.2020 om høring – Bedre velferdstjenester for barn og 
unge som har behov for et sammensatt tilbud. Vi oversender med dette vårt høringssvar. 
Vi støtter forslaget til regelverksendringer for å sikre samarbeid og samordning til det beste for 
barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud. Nedenfor vil vi kort knytte noen 
kommentarer til enkelte deler av forslaget. 
 
Bestemmelsene om samarbeid 
Vi støtter forslaget i høringen om endringer i sektorlovene slik at samarbeidsplikten, både i 
enkeltsaker og i oppfølgingen av enkeltpersoner blir mest mulig likelydende. Vi vil særlig 
fremheve og understreke behovet for evaluering slik det fremgår i høringsnotatet (s.9) «Hvis 
regelverksendringene for samarbeid som foreslås her blir vedtatt, vil departementene evaluere 
reglene for å få kunnskap om tiltakenes effekt. Dersom reglene ikke har hatt den ønskede 
effekten, vil regjeringen se på andre mulige tiltak, inkludert vurdere om reglene bør samlet i en 
felles samarbeidslov. Regelverksendringene må få tid til å virke før evalueringen finner sted. 
Samtidig å det ikke gå for lang tid før vi setter i gang andre tiltak dersom endringene ikke har 
den ønskede effekten». (vår utheving). 
 
For barn og unge og deres foreldre vil det kunne være hensiktsmessig med størst mulig grad av 
likhet i oppbygging og struktur i de ulike lovene for lettere å få oversikt. Vi ber departementene 
vurdere om et eget kapittel om samarbeid i de ulike lovene vil kunne bidra til å gjøre reglene mer 
oversiktlige og tilgjengelige, eventuelt samme plassering av bestemmelsene om samarbeid i de 
ulike sektorlovene. Vi mener også at formålet bør presiseres i lovbestemmelsene for å 
tydeliggjøre hva som er hensikten med bestemmelsene om samarbeid.  
 
Individuell plan 
Vi støtter at regelverket om individuell plan harmoniseres og gjøres mer likt.  I tråd med 
anbefalingene i rapporten Samarbeid til barn og unges beste fra 0-24 samarbeidet1, mener vi 
den individuelle planen også bør ha krav om tiltak/samarbeidstiltak. Vi mener dette er nødvendig 
for å understreke at det å samarbeide betinger mer enn arbeid med et dokument.2 
 
Tverrsektoriell kompetanseheving/implementeringstiltak 
Vi mener det vil være viktig å sette av ressurser til implementerings- og 
kompetansehevingstiltak i og på tvers av sektorene, slik at tjenestene bedre forstår hvordan de 
kan etterleve regelverket, og hvordan de ulike sektorene virker hver for seg og sammen. 
Tiltakene bør være tverrsektorielle og godt samordnet, slik at det ikke blir utarbeidet og satt i 
gang en rekke ulike kompetanseutviklings-/ implementeringstiltak i hver enkelt sektor. 
 
Avslutningsvis vil vi nevne at departementene også bør vurdere om det skal gjøres endringer 
med hensyn til samarbeidsbestemmelsene i flere lover, f. eks. innen justissektoren som 

 
1 https://024.kikkutkunde.no/wp-content/uploads/2019/01/Sluttrapport-regelverk-samarbeid-sept-18.pdf 
2  Samarbeid til barn og unges beste s.57-62 
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politiloven, konfliktrådsloven. Denne sektoren er nå også en del av 0-24 samarbeidet, og 
kommer til å bli foreslått inn i en varig struktur for samarbeid om utsatte barn og unge.  
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