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Høring N0U2009:22 - Det du gjør, gjør det helt. Innstilling fra utvalg for bedre
samordnIng av tjenester for utsatte barn og unge

Med forbehold om formannska ets odk'ennin vil barneverntenesten i Hau esund av i
føl ende uttalelse i forbindelse med at ovennevnte NOU er sendt ut til hørin

Innledningsvis vil barneverntjenesten i Haugesund gi uttrykk for at den ser på initiativet fra
Likestillings- og inkluderingsdepartementet om å fremme forslag om tiltak for å gi helhetlig og
koordinert hjelp til barn og unge på et tidlig tidspunkt som et meget kjærkomment og etterlengtet
initiativ, som barnevemet stiller seg helt og fullt bak. Det samme gjelder forslaget om at tiltak
bør legges til det lavest mulige nivået.

Utvalgets forslag til tiltak fremkommer av kapitel 6 i NOU 2009 : 22.
Barneverntjenesten i Haugesund vil i sin høring særlig fremheve de tiltak barneverntjenesten ser
som særlig nyttige og formålstjenlige i forhold til Barneverntjenestelovens formålsparagraf § 1- 1
om å initiere tiltak som er til beste for barnet. Det er kun på to områder at bamevernet i
Haugesund ikke er enig med utvalgets flertall, noe som vil fremkomme nedenunder.

Ka . 6.2— Koordinerende instans
Barneverntjenesten i Haugesund slutter seg til utvalgets forslag om å bygge videre på
lovbestemmelser om en individuell plan som et samarbeidsverktøy ved at ordningen forankres
som en rettighet i samtlige av de mest relevante lowerk.

Barneverntjenesten i Haugesund slutter seg også til utvalgets forslag om at alle mottakere av
individuell plan skal ha rett til å få oppnevnt en personlig koordinator. Bamevernet ser det som
særlig viktig at koordinators plikter presiseres i forskrift, slik det foreslås av utvalget.

Ka . 6.3 — Bedre til an til s kisk helseh'el der barn un e bor
Utvalget poengterer i dette kapitlet nødvendigheten av at barn og unge må få bedre tilgang til
psykisk helsehjelp der de bor. Utvalgets forslag i 6.3.5. om å foreta en endring i
kommunehelsetjenestelovens § 1-3 for å tydeliggjøre kommunens ansvar for å etablere tjeneste
for psykisk helsearbeid støttes fullt ut. Det samme gjelder forslaget om å etablere en
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handlingsplan for å styrke psykologtjenesten i kommunene. Barnevernet ser det også som
nødvendig at midler til dette finansieres av øremerkede midler.

Ka . 6.4 — Tidli innsats
Utvalgets forslag til tiltak for å sikre tidlig innsats i 6.4.3. tiltres.
Barneverntjenesten i Haugesund ser det som nødvendig for å oppnå dette målet at det foretas
en generell kartlegging av barn og familier med risikofaktorer, og slik at kartleggingen omfatter
ikke bare den språklige kompetansen, men også barnets sosiale, motoriske og psykiske
utvikling samt eventuelle samhandlingsvansker med andre. Barneverntjenesten ser det som
formålstjenlig at det utvikles et standardisert, nasjonalt kartleggingsverktøy i form av en
sjekkliste til dette bruk i barnehager, skoler og helsestasjoner for de av barna som ikke går i
barnehagen.

Utvalgets forslag om at barnet observeres på barnets egen arena i sitt naturlige miljø støttes.
Barneverntjenesten I Haugesund er også enig i at barnehage og skole kommer mer i fokus ved
at barneverntjenesten legger opp til et aktivt samarbeid med disse og er aktivt tilstede ved for
eksempel informasjonsmøter for foreldrene i bamehage og skole. Dette med det formål å gi
barn og voksne en mulighet til å forstå hva barnevernet er og hva det kan tilby og for å
avstigmatisere tjenesten og gjøre det lettere for barn og unge selv å ta kontakt med barnevernet
dersom de opplever å ha behov for dette.

Ka . 6.5 — Koordinerin av dø nbasert h'el fra barnevernf enesten o det s kiske helsevernet
Barneverntjenesten i Haugesund er meget positivt innstilt til utvalgets forslag i 6.5.6 om at det
statlige barnevernet og helseforetakene oppretter felles institusjoner for barn og unge med
behov for tilrettelagt omsorgstilbud og tverrfaglig behandling, samt at det lovrestes i
spesialisthelsetjenesteloven en plikt for de regionale helseforetakene til å samarbeide med det
statlige regionale barnevemet om institusjonsplassering av barn og unge.

For å oppnå dette ser barnevemet i Haugesund det som nødvendig at det inntas en
bestemmelse i helsevernloven om at helseforetakene forpliktes til å fremskaffe institusjonsplass i
de tilfeller der fylkesnemnda har truffet vedtak om plassering i institusjon underlagt det psykiske
helsevernet.

Barneverntjenesten i Haugesund slutter seg også til utvalgets forslag om å opprette et eget
tvisteløsningsorgan som kan løse uenighet mellom det psykiske helsevernet og
barneverntjenesten når det er avklart at barnet er i behov av døgnplass, men der uenigheten er
knyttet til spørsmålet om hvilken type institusjon barnet skal få plass i.
Barneverntjenesten Haugesund vil i den forbindelse påpeke at det er viktig at det settes korte
frister for når tvisten skal være avgjort.

Ka 6.6 — Barnevernloven som retti hetslov
Barneverntjenesten i Haugesund er ikke enig i utvalgets forslag i 6.6.3 om at
formålsbestemmelsen i barnevernloven endres slik at barnevernloven blir å forstå som en
rettighetslov sett fra barnets ståsted.

Barneverntjenesten i Haugesund er enig i motargumentene mot å kalle barnevernloven en
rettighetslov, herunder at kriteriene i barnevernloven er for skjønnsmessige til å kunne kalles en
rettighetslov og at det viktigste er at barnet får hjelp og ikke at det har en rett. Et annet
motargument mot å kalle barnevernloven en rettighetslov er at det kan virke kunstig å snakke
om en rettighet når rettighetshaver selv opplever hjelpen som tvang. Barnevernloven hjemler
bruk av tvang når dette er nødvendig og tvangshjemlene er også hyppig i bruk.

Barneverntjenesten er klar over at mange er skeptiske til barnevernet og ser i møte forslag som
kan være med på å bedre barnevernets omdømme. Barneverntjenestert i Haugesund har dog
mer tro på andre typer tiltak for å oppnå dette, som f.eks at barnevernet kommer mer på banen i
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barnehager og skoler og eventuelle andre arenaer og der fokusere på hva barnevernet har å
tilby av hjelp og tjenester.

Ka 6.10 — Henvisnin srett til avdelin for s kisk helse barn o un e
Utvalget foresiår i 6-10.2 at PP-tjenesten, psykologer og helsesøstre gis henvisningsrett til
avdeling for psykisk helse barn og unge. Barneverntjenesten er enig i forslaget og vil i den
anledning bemerke at det bør fremkomme av en eventuell kommende lovtekst at
henvisningsretten gjelder lederen av den aktuelle tjenesten.

Haugesund, den 1. september 2010
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Odd Henry Dahle
Rådmann
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