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NOU 2009:22- Høringsuttalese fra Asker kommune 
 
Viser til høringsbrev av 19.04.2010 bra barne, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet vedrørende NOU 2009:22.  
 
Asker kommunestyre behandlet høringsuttalelsen i sitt møte 31. august og 
følgende vedtak ble fattet: 
 
Rådmannens utredning av de ulike tiltak legges til grunn for Asker kommunes høringssvar 

 
Høringssvaret er som følger: 
 

Koordinerende instans  
 
Bestemmelse om individuell plan forankres i opplæringsloven og 
barnehageloven. 
Asker kommune ser positivt på forslaget om en harmonisering av lovverket rundt 
Individuell plan.  Der loven forutsetter at kommunene etablerer rutiner for 
samarbeid, og at disse rutinene følges opp noe som vil kunne medføre at barn og 
foreldere opplever at det er ”en dør inn” når de trenger hjelp fra flere tjenester. 
 
Alle mottakere av individuell plan skal ha rett til å få oppnevnt en 
personlig koordinator. Den personlige koordinators plikter presiseres i 
forskrift. 
Asker kommune ser positivt på en styrking av Forskrift om individuell plan 
gjennom presisering av den personlige koordinatorens plikter i forskriften. Asker 
kommune ser på en presisering av koordinators plikter som en nødvendighet for 
å sikre at det til enhver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for 
oppfølgingen av tjenestemottaker. 
Barn, unge og familier med sammensatte problemer må i dag ofte forholde seg til 
mange ulike hjelpere og til tjenester som ikke er like godt koordinert. Dette 
innebærer en unødvendig belastning for brukerne og dårlig utnyttelse av 
ressursene for tjenesten. Asker kommune tror forslaget vil bidra til å sikre et mer 
helhetlig tjenestetilbud som er mer tilpasset brukernes behov. 
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Barn og unge må få bedre tilgang til psykisk helsehjelp der de bor  
 
For å sikre et godt psykisk helsetilbud til barn og unge, endres 
kommunehelsetjenestelovens § 1-3 ved at det tas inn en bestemmelse 
som tydeliggjør kommunens ansvar for å etablere tjeneste for psykisk 
helsearbeid. 
Asker kommuine støtter forslaget. Forslaget er helt i tråd med Asker kommunes 
tenkning som allerede har etablert et målrettet lavterskeltilbud i kommunen rettet 
mot barn og unge med psykiske problemer gjennom tjenesten Psykologisk 
forebyggingsteam.  
 
Det etableres en handlingsplan for styrket psykologtjeneste i 
kommunene finansiert ved øremerkede midler. 
Asker kommune støtter forslaget om en utvidelse av øremerkede tilskudd til 
forsøk med psykologer i kommunehelsetjenesten til også å gjelde en 
handlingsplan for styrking av psykologtilbudet i kommunene. En handlingsplan for 
styrket psykologtjeneste i kommunen vil kunne styrke det helhetlige arbeidet 
overfor målgruppen barn og unge. 
 
 
Tidlig innsats 
 
Kommunene gis ansvar for at det gjennomføres en generell kartlegging i 
form av en sjekkliste for å identifisere barn og familier med 
risikofaktorer. Kartleggingen skal omfatte barnets sosiale, emosjonelle 
og atferdsmessige utvikling. Hensikten med kartleggingen skal være å 
fastslå mestring av forventede milepæler, og tidlig identifisering av barn 
med behov for en grundigere kartlegging og oppfølging av et samlet 
hjelpeapparat. 
Asker kommune støtter forrslaget om generell kartlegging.  
Asker kommune vil presisere at en generell kartlegging av alle barn og unge ikke 
må være til hinder for at personvernet ivaretas på en forsvarlig måte, samt at 
taushetspliktbestemmelsene i de ulike lovverkene overholdes. Videre at verktøyet 
blir et reelt hjelpemiddel for den det gjelder, og ikke en hemsko for videre vekst 
og utvikling. 
 
 
Koordinering av døgnbasert hjelp fra barneverntjenesten og det psykiske 
helsevernet - utvalgets forslag: 
 
• Det statlige barnevernet og helseforetakene oppretter felles 
institusjoner for barn og unge med behov både for tilrettelagt 
omsorgstilbud og tverrfaglig behandling. Omfang og organisering av 
slike institusjoner vurderes nærmere. 
• Det tas inn en lovbestemmelse i spesialisthelsetjenesteloven som 
pålegger de regionale helseforetakene å samarbeide med statlig regional 
barnevernsmyndighet om institusjonsplassering av barn og unge. 
• Det tas inn en bestemmelse i psykisk helsevernloven hvor 
helseforetakene forpliktes til å fremskaffe institusjonsplass hvor 
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fylkesnemda treffer vedtak om plassering i institusjon underlagt det 
psykiske helsevernet. 
(Utvalgsmedlem K: Djupesland har tatt dissens) 
• Det opprettes et eget tvisteløsningsorgan som kan løse uenighet 
mellom det psykiske helsevernet og barneverntjenesten der er avklart at 
barnet er i behov for døgnplass, men der uenigheten er knyttet til 
spørsmålet om hvilken type institusjon barnet skal få plass i. 
• Det presiseres i spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 andre ledd at et 
døgnbasert tilbud til barn og unge skal være tilgjengelig uavhengig av 
tjenestemottakers alder, og at tilbudet skal være i kontinuerlig drift.  
 
Asker kommune ser positivt på forslagene utvalget fremmer under dette punktet. 
En støtter utvalgets vurdering om at forslagene vil kunne avhjelpe koordinerings- 
og samhandlingsproblemer som kan oppstå når det foreligger behov for 
døgnbaserte helsetjenester innen psykisk helsevern for barn og unge. 
 
Samordning av lovverk 
 
Sosialtjenestelovens resterende del, kommunehelsetjenesteloven og 
eventuelt barnevernloven etableres som et felles lovverk. 
Asker kommune ser positivt på en samordning av lovverket som spesifikt 
regulerer de kommunale tjenester med fokus på de organisatoriske 
rammebetingelsene. En ser spesielt positivt på forslaget om et nytt 
saksbehandlingssystem der det kun skal treffes ett samlet vedtak på kommunalt 
nivå, i motsetning til dagens situasjon, hvor hver enkelt deltjeneste innen 
kommunen treffer separate vedtak overfor en og samme tjenestemottaker. For 
barn og unge med sammensatte problemer vil forslaget legge til rette for at tiltak 
i regi av kommunen, fylkeskommunen og helseforetakene fungerer godt 
samordnet. Forslaget harmonerer godt med kommunens SAFT-prosjet om 
forsterket samordning av tjenester for barn og unge. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jo Fiske 
Direktør for oppvekst og utdanning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


