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HØRINGSSVAR - NOU 2009:22 DET DU GJØR; GJØR DET HELT 
 
Kort om Alta kommune, Barn og unge: 
Alta kommune har organisert skole/SFO og barnehager, PPT, barnevern, helsesøstre og habilitering i 
Barn og ungesektoren. Av praktiske årsaker har også Alta kommune samlokalisert disse. Bakgrunn for 
opprettelsen av Barn og unge var tidlig innsats, en koordinert og tverrfaglig innsats og at brukerne skal 
ha en dør å forholde seg til.  
 
Alta kommune har gjennomført ”Tidlig innsats” i samtlige barnehager og på de fleste skoler 1. trinn. 
 
Alta kommune har basert sitt arbeid i all hovedsak på de føringer som fremkommer av NOU 2009:22. 
Det arbeid vi har gjort og de erfaringer vi har fått samsvarer i stor grad med de forslag som 
fremkommer i NOU 2009:22. 
 
Angående høringsforslag: 
Alta kommune støtter i hovedsak utvalgets innstilling , men har følgende kommentarer til enkelte av 
utvalgets forslag: 
 
Forslag 2 
Alle mottakere av individuell plan skal ha rett til å få oppnevnt personlig koordinator. Den personlige 
koordinators plikter presiseres i forskrift. 
 
Alta kommune støtter dette forslaget. Erfaringer viser at dersom man skal lykkes må en person ha 
ansvar. Koordinering av de ulike tjenester er en nødvendighet. Uten koordinator kan de foresatte fort 
måtte ta koordinatorrollen. 
 
Dersom tiltaket med personlig koordinator skal ha den ønskede effekt, må det stilles krav til 
koordinators kompetanse. Denne må omfatte både utdanning og kunnskap om kommunale forhold. 
 
Alta kommune ser behov for en presisering av hvem som har rett til individuell plan. 
 
Forslag 4 
Det etableres en handlingsplan for styrket psykologtjeneste i kommunene finansiert ved øremerkede 
midler. 
Alta kommune støtter forslaget, men forutsetter at en styrking av psykologtjeneste innebærer at disse 
tilknyttes den tverrfaglige førstelinjetjeneste. Erfaringer tilsier at psykologer plassert utenfor, i den 
øvrige helsetjenesten, har en klar positiv verdi, men at de i sin hverdag ofte må foreta prioriteringer ut 
fra egne virksomhet. Prioriteringer som kan forsinke saksbehandling og oppleves som utfordrende fra 
et samordna perspektiv. 
 
Forslag 5 
Kommunene gis ansvar for at det gjennomføres en generell kartlegging i form av sjekkliste for å 
identifisere barn og familier med risikofaktorer. Kartlegging må foretas med faste intervaller. 
Kartlegging skal omfatte barnets sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utvikling. Hensikten med 
kartleggingen skal være å fastslå mestring av forventede milepæler, og grundigere kartlegging og 
oppfølging av et samlet hjelpeapparat. 



Alta kommune støtter forslaget. I henhold til tidlig innsats bør dette gjennomføres i barnehage og ved 
skolestart. Erfaringer viser at barn som ikke går i barnehage kan være vanskelig å nå. 
 
Alta kommune har gjennomført en kartlegging som foreslått i tre år. Erfaringene er positive. Det er 
viktig at alle som skal delta gis innføring i omfang av dokumentasjon- og rapportering.  Det er også 
viktig at ansatte i skolen og barnehagen dras inn. 
Sammensatte team av personer fra ulike profesjoner krever felles forberedelser.  
 
Problemstillingen med informasjon til foresatte og mulighet til reservasjon bør belyses og 
kommenteres. 
 
Forslag 13 
Det igangsettes en samlet gjennomgang av rettsoppfatninger og praksis når det gjelder taushetsplikt 
og opplysningsplikt i de ulike fagmiljøene som arbeider med barn og unge. Et slikt arbeid må ses i 
sammenheng med de forslag som ble fremmet i NOU 2004:18 om ny felles helse- og sosiallovgivning 
på kommunalt nivå. 
Alta kommune støtter forslaget. Tre års erfaring viser at det ulike profesjoner har ulik oppfatning av 
hva taushetsplikt og opplysningsplikt innebærer. Forsøk på sentrale avklaringer har ikke bidratt til 
avklaring. Alta kommune er enig i at det må være streng, men praktisk håndterbar lovgivning på feltet, 
og at fokuset må være til barn og unges beste.  
 
Forslag 15 
PP-tjenesten, psykologer og helsesøstre gis henvisningsrett til det psykiske helsevernet for barn og 
unge 
Alta kommune støtter forslaget. De nevnte grupper har gjennom sin utdanning og praksis ofte større 
kompetanse enn fastlegen. En slik ordning vil gjøre det enklere for foresatte og deres barn. I dag må de 
innom et ekstra ledd, fastlegen. For mange oppleves et ekstra ledd som belastende og uforståelig. 
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