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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 
 
 
Landsorganisasjonen i Norge har mottatt departementets brev av 19. april i år angående 
ovennevnte. 
 
LO er glad for å ha fått en gjennomgang av mulighetene for å bedre samordningen av 
tjenester for utsatte barn og unge. Det må bla. ses på bakgrunn av den urovekkende 
utviklingen vi har hatt gjennom flere år med økt uføretrygding og marginalisering blant unge. 
LO har tidligere tatt til orde for å få på plass en ”inkluderingsgaranti” i form av bredere og 
forsterket sett av virkemidler overfor utsatte grupper av ungdom. Vi har vært opptatt av 
behovet for å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt for eksempel i barnehage, skoleverk, 
barnevern, psykisk helsevern eller lignende, og samtidig styrke samarbeidet mellom de ulike 
etatene. Vi har savnet en klar forankring av ansvaret for oppfølging og forebygging.  
 
Mange av forslagene fra utvalget vil kunne bidra til å bedre rammebetingelsene for fagfolks 
samhandling seg i mellom og med brukerne av tjenestene. Vi hadde imidlertid håpet på 
forslag om et mer kraftfullt helhetlig grep, ved at utvalget for eksempel kunne valgt å 
tematisere løsningsforslag som også går utover eksisterende ordninger, rammer og systemer.I 
denne sammenheng er det også nødvendig å se på andre årsakssammenhenger og hva sosiale 
forskjeller betyr i dette arbeidet. 
 
Når det gjelder de enkelte konkrete forslagene utvalget setter fram, har LO innvendinger og 
kommentarer til noen av dem. 
 
Det er generelt viktig at det er avklart hvilken instans som har ansvaret for å initiere og 
koordinere tiltak overfor utsatte barn og unge, eksempelvis gjelder dette Individuell plan. LO 
støtter også at det opprettes en personlig koordinator, men her er det avgjørende at 
koordinatoren har ressurser til å følge opp barna den har ansvaret for. Det er videre viktig at 
brukeren får være med å bestemme hvem som skal være koordinator.  
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LO mener også at det er viktig at det kommer flere psykologer til kommunene, at det skal 
være en tjeneste for psykisk helsearbeid i kommunene, men at denne også må baseres på 
kompentansen til sosialfaglig og vernepleiefaglig personell og andre faggrupper, og at det i 
den sammenheng må baseres på faglig bred og relevant kompetanse og stor grad av 
tverrfaglig samarbeid. 
 
Når det gjelder bruk av sjekklister i barnehagene, er LO skeptisk til dette, med mindre det 
følger med mer ressurser til barnehagene. LO mener dette forslaget bør utredes nærmere. Det 
må velges et kartleggingsverktøy som sikrer at hele livssituasjonen til barnet blir kartlagt, 
herunder bolig, familieinntekt, nettverk, mv.  
 
LO er likeledes skeptisk til innføringen av et tvisteløsningsorgan. Dette kan innebære en 
uhensiktsmessig bruk av ressurser, og innføringen av et nytt nivå i behandlingskjeden og 
mindre effektiv hjelp. Alternativt kan en innføre et midlertidig tvisteløsningsorgan, over 
 f. eks. fire år, der sosialfaglig og vernepleiefaglig personell er representert. Et 
tvisteløsningsorgan må settes sammen av personer med nødvendig og relevant kompetanse 
for å løse oppgavene. 
 
Når det gjelder samordning av lovverk, støtter ikke LO at barnevernloven skal inn i et felles 
lovverk sammen med kommunehelsetjenesteloven og den resterende delen av 
sosialtjenesteloven. LO kan ikke se at utvalget har foretatt noen konsekvensutredning av et 
slik forslag. Dette må også sees i sammenheng med de lovendringene som kommer som følge 
av samhandlingsreformen, der en slår sammen Kommunehelseloven og deler av 
Sosialtjenesteloven til en ny helse og omsorgslov, og videre Sosialtjenesteloven og 
Folkehelseloven i en ny Folkehelselov. Lovforslagene presenteres 1.oktober, og det vil være 
fornuftig å avvente disse endringene før man lager et nytt lovverk.  
 
LO støtter videre at det foretas en gjennomgang av de polikliniske refusjonstakstene innen det 
psykiske helsevernet for barn og unge, og at flere yrkesgrupper får henvisningsrett til det 
psykiske helsevernet. 
 
LO ønsker også å tilføre to egne forslag til dette sakskomplekset; det bør lovfestes et krav til 
at kommunene utarbeider en egen oppvekstplan. Denne bør implementeres i kommuneplan og 
økonomiplan. Videre må det kommunale barnevernet få styrket sin sosialfaglige bemanning 
kraftig gjennom øremerkede midler.  
 
Vi vil til slutt tilføye at LO i Handlingsprogrammet for 2009-2013 har vedtatt at vi vil jobbe 
for lovfesting av forebyggende barne- og ungdomsarbeid som et offentlig ansvar. 
 
 

Med vennlig hilsen 
LANDSORGANISASJONEN I NORGE 
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Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen 
signatur. 


