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HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2009: 22 DET DU GJØR, GJØR DET HELT

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til departementets brev av 19.04.10. Vi har 
gjennomgått NOU 2009:22 og høringsnotatet og finner i all hovedsak å kunne slutte oss til 
utvalgets forslag. Med henvisning til utvalgte kapitler vil vi bemerke følgende: 

Kapittel 6 – utvalgets forslag 

6.2 Koordinerende innsats

Fylkesmannen i Oslo og Akershus støtter seg til utvalgets forslag om en koordinerende 
instans. Vi ser positivt på at bestemmelsen om individuell plan også bør forankres i 
opplæringsloven og barnehageloven. Videre at alle mottakere av individuell plan skal ha rett 
til å få oppnevnt en personlig koordinator. 

Vi vil spesielt bemerke at vi ser det som en klar forbedring av tjenestetilbudet at den 
personlige koordinatorens plikter blir presisert i forskriften, og at det er et kommunalt ansvar 
å utpeke en personlig koordinator. 

Individuell plan og en personlig koordinator skal være et verktøy spesielt for tjenestemottaker 
som skal bidra til å gjøre hverdagen enklere. Fylkesmannen tenker at en individuell plan og 
personlig koordinator vil bedre kunne sikre en styrket samordning av tiltak fra ulike 
hjelpeinstanser til barn og unge der dette anses som nødvendig. 

6.4 Tidlig innsats

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil i det vesentlige slutte seg til utvalgets forslag om tidlig 
innsats overfor barn og familier. Systematisk kartlegging som omfatter barnets sosiale, 
emosjonelle og atferdsmessige utvikling er en vesentlig del av forslaget og forutsetter innsats 
fra et samlet hjelpeapparat. 

Vi skulle imidlertid ønske at enkelte områder var mer konkretisert med hensyn til hvordan 
forslaget skal kunne gjennomføres.

Vi kan ikke se at det fremkommer hvem som skal ha ansvaret for utvikling av det 
kartleggingsverktøy, med tilhørende veileder, som er tenkt benyttet. Slik vi forstår det er det 
tenkt brukt et felles verktøy i form av sjekkliste for hele landet. Vi ser av kapittel 7, 
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Økonomiske og administrative konsekvenser, at utvikling av selve kartleggingsskjemaet vil 
medføre økt bruk av ressurser. 

Videre merker vi oss at kommunen gis ansvar for at det gjennomføres en generell kartlegging 
for å identifisere risikoutsatte barn og deres familier. De som skal kartlegge er henholdsvis 
helsestasjon, barnehage og skole, avhengig av alder med mer. Imidlertid er det ikke klart for 
oss hvem det er som skal ha som hovedoppgave å koordinere oppgaver knyttet til 
kartleggingen og nødvendig oppfølging.

I utvalgets forslag forutsettes det at selve kartleggingen ikke vil medføre behov for ekstra 
ressurser. Vi stiller likevel spørsmål om dette arbeidet lar seg gjennomføre tilfredsstillende 
uten at kapasiteten hos de aktuelle tjenester styrkes. 

Det er ikke sagt noe om ressursbehov når det gjelder oppfølging av barn og familier som viser 
seg å ha behov for hjelp etter at kartlegging er utført. Vi vet at flere av tjenestene det er snakk 
om allerede har for få ressurser til å utføre lovpålagte oppgaver. I et kortere perspektiv vil det 
etter vår vurdering være behov for tilførsel av ressurser i en gitt periode for oppnå målet om 
økonomisk og samfunnsmessig gevinst på lengre sikt. 

6.5 Koordinering av døgnbasert hjelp for barneverntjenesten og det psykiske helsevernet

Fylkesmannen ser at utvalget har kommet med flere forslag til tiltak som vi anser som meget 
positive. Ut fra vår vurdering er det viktig at det snarest mulig tas nødvendige grep som sikrer 
at barn og unge med sammensatt problematikk får den hjelpen de har behov for.

Vi har som tilsynsmyndighet blitt kjent med flere forhold der barneverntjenestene opplever 
det som vanskelig å få plassert barn eller ungdom i en institusjon innenfor psykiatrien.
Årsaken kan være uenighet mellom barneverntjenesten og psykiatrien om hvor barnet eller 
ungdommen skal plasseres, men også at psykiatrien ikke har tilstrekkelig egnete plasser for 
slike plasseringer.
Videre har vi erfart gjennom vårt tilsynsarbeid at flere barn som er plassert på 
barneverninstitusjoner har alvorlige psykiske problemer, og at de ansatte opplever slike 
plasseringer som utfordrende ut fra sin kompetanse.

Vi ønsker å trekke frem følgende forslag:
Ut fra Fylkesmannens erfaringer og vurderinger støtter vi utvalgets forslag om at det statlige 
barnevernet og helseforetakene oppretter felles institusjoner for barn og unge med behov for 
tilrettelagt omsorgstilbud og tverrfaglig behandling. Vi tror at slike institusjoner vil kunne gi 
denne gruppen barn og unge vi snakker om et kvalitativt bedre tilbud ut fra deres behov, enn 
det som i dag gis.

Fylkesmannen støtter utvalgets forslag der det mener at muligheten for sektorovergripende 
plasseringer må fremgå direkte i lovteksten, både i barnevernloven og psykisk 
helsevernloven.
Videre støtter vi flertallets forslag om at det er hensiktsmessig og nødvendig å foreta en 
lovendring. En lovendring som pålegger de regionale helseforetak å ta imot barn og unge hvor 
det er truffet vedtak om plassering i psykisk helsevern, med hjemmel i barnevernloven. 

Fylkesmannen er kjent med at det er inngått regionale forankrede avtaler om samarbeid 
mellom helseforetakene og statlig og regional barnvernmyndighet. Vi kan imidlertid ikke se 
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at disse avtaler har bedret samarbeidet i vesentlig grad. Fylkesmannen støtter derfor utvalgets 
forslag om at det må taes inn en lovbestemmelse i spesialisthelsetjenesteloven. En 
bestemmelse som pålegger de regionale helseforetakene å samarbeide med statlig regional 
barnevernmyndighet, om institusjonsplassering av barn og unge.

Vi ser at de foreslåtte endringer kan medføre faglige uenigheter mellom barneverntjenestene
og psykisk helsevern. Fylkesmannen er imidlertid noe usikker på om et tvisteløsningsorgan er 
veien å gå i denne sammenheng, da et slikt organ kan være et ekstra byråkratisk ledd. Det 
hadde vært ønskelig at det ble sett på andre mulige tiltak eller løsninger ved uenighet mellom 
de aktuelle instanser.

Til slutt vil vi si at dersom de foreslåtte lovendringer skal ha en positiv effekt, må forholdene 
legges til rette rent økonomisk og organisatorisk i begge tjenester.
Videre er det helt nødvendig at det etableres tilstrekkelig med institusjonsplasser for barn og 
unge som faller inn under de aktuelle bestemmelser. Det vil blant annet være nødvendig med 
tilstrekkelige døgnplasser for planlagte og akutte plasseringer for alle barn under 18 år.

Selv om det ikke er en tallmessig stor gruppe barn og unge vi snakker om, har vi som 
tilsynsmyndighet erfart at gruppen barn og unge som trenger hjelp fra psykiatrien er økende. 
Alle barn har rett på riktig hjelp til rett tid, der det faglig tilbudet står i samsvar med barnets 
behov.   

 

Med hilsen

Gerd Reinsvollsveen
avdelingsdirektør Tove Narud

seksjonssjef
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