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NOU 2009:22 DET DU GJØR, GJØR DET HELT. INNSTILLING FRA UTVALG FOR BEDRE
SAMORDNING AV TJENESTER FOR  UTSATTE BARN OG UNGE - HØRINGSUTTALELSE

Fylkesmannen i Aust-Agder vil med dette komme med noen innspill i forbindelse med NOU
2009:22.

Ut fra vårt kjennskap til feltet gir vi vår fulle støtte til initiativet som dette utvalget har jobbet ut fra.
Det er et klart behov for å se på hvordan tjenester for barn og unge kan samordnes bedre.
Fylkesmannens tilsynserfaring med kommunene tilsier at det her er mye å gripe fatt i. Utvalget har
etter vårt syn også foretatt en svært grundig gjennomgang av feltet og peker på kompleksiteten i
det å fremme samarbeid knyttet til barn og unge.

Det er ikke mulig å gripe fatt i alle de aspektene utvalget har fremhevet som viktige om en skal få i
stand et bedre samarbeid og et bedre koordinert samarbeid tjenestene imellom.

Vi støtter samtlige forslag til tiltak utvalget kommer med, og vil særlig fremheve behovet for
ytterligere presisering av arbeid med individuell plan. Fylkesmannen i Aust-Agder har tidligere
uttrykt skepsis til at også barnevernet skal ha en plikt til å utarbeide individuell plan, men når dette
nå foreligger som et krav, er vi enige i at dette kravet også må nedfelles i skolelovgiving og
barnehagelovgiving. Det viktigste er imidlertid utvalgets forslag om å presisere den enkeltes krav
på å skulle ha en koordinator. Dette er helt sentralt for at individuell plan skal ha noen funksjon, og
fylkesmannen mener de krav som utvalget setter til koordinatorer både i form av tidsressurs og
kompetanse er en forutsetning for at individuell plan vil ha noen verdi. Det er mangel på gode
koordinatorer mer enn IP som er hovedproblemet. Dette handler om lederstøtte, ressurser,
holdninger og kompetanse på brukermedvirkning.

Taushetspliktsbestemmelsene er vanskelige og mangslungne i feltet, og praksiseringen blir et
hinder for godt samarbeid og samordning av tjenestene. Vi støtter derfor fullt ut kravet om at disse
tas opp til en bred vurdering. Samtidig er vissheten om at fortrolige opplysninger forblir fortrolige,
av uvurderlig betydning — for å få meldinger og opplysninger. Vi ser eksempler på at pasienter
unndrar viktige opplysninger for behandler av frykt for jounalsnoking, av frykt for at lekkasjer i små
kommuner osv. Dette bekrefter betydningen av gode, sikre og forutsigbare systemer.

Fylkesmannen er fra sin daglige virksomhet både i forhold til helse og barnevern kjent med
problemene som knyttes til ungdom som trenger institusjonsinleggelse på grunn av psykiske
problemer, og som havner i akuttinstitusjoner eller andre barnevernsinstitusjoner fordi institusjoner
under psykiske helsevern ikke har kapasitet , eller åpent i helgene. Vi støtter derfor alle de forslag
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som utvalget gir for ungdom i grenselandet mellom barnevern og psykiatri. Det er et vanskelig felt
og vi tror de forslag til lovreguleringer utvalget kommer med bør bli gjenstand for ytterligere
vurderinger.

Med hilsen

Anne-Sofie D. Syvertsen
fylkeslege
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