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HØRINGSUTTALELSE  NOU2009:22 DET DU GJØR, GJØR DET HELT. 

 
Likestillings  og diskrimineringsombudet (LDO) viser til høringsbrev fra 19. april 
2010 fra Barne , likestillings  og inkluderingsdepartementet. 
 
LDO håndhever diskrimineringslovverket, og har en pådriverfunksjon knyttet til 
grunnlagene kjønn, etnisitet, alder, religion, funksjonsevne og seksuell orientering. 
 
Behovet for et bedre koordinert tjenestetilbud til utsatte barn og unge er godt 
dokumentert, og ombudet er positiv til utvalgets problemanalyse og forslag til tiltak. 
Vi har kun merknader til enkelte av forslagene som utvalget fremlegger. 
 
Forslag 1 
Bestemmelse om individuell plan forankres i opplæringsloven og barnehageloven. 
 
LDO støtter forslaget. 
 
Forslag 2 
Alle mottakere av individuell plan skal ha rett til å få oppnevnt en personlig 
koordinator. Den personlige koordinators plikter presiseres i forskrift. 
 
LDO støtter forslaget. 
 
Forslag 3 
For å sikre et godt psykisk helsetilbud til barn og unge endres 
kommunehelsetjenestelovens § 1 3 ved at det tas inn en bestemmelse som tydeliggjør 
kommunenes ansvar for å etablere tjeneste for psykisk helsearbeid. 
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LDO støtter forslaget. Ombudet ser det som svært viktig at tilbudet innen psykisk 
helsehjelp styrkes med et kommunalt lavterskeltilbud, blant annet for å forhindre 
frafall i videregående skole og en økning av gruppen unge uføre. 
 
Psykiske lidelser i dag er en av hovedårsakene til den stadig økende gruppen av unge 
uføre, og ombudet ser tidlig forebygging som sentralt når det gjelder til å forhindre 
varig marginalisering blant annet i forhold til arbeidslivet.  

 
Forslag 4 
Det etableres en handlingsplan for styrket psykologtjeneste i kommunene finansiert 
ved øremerkede midler. 
 
LDO støtter forslaget. 

 
Forslag 5 
Kommunene gis ansvar for at det gjennomføres en generell kartlegging i form av en 
sjekkliste for å identifisere barn og familier med risikofaktorer. Kartleggingen må 
foretas med faste intervaller. Kartleggingen skal omfatte barnets sosiale, 
emosjonelle og adferdsmessige utvikling. Hensikten med kartleggingen skal være å 
fastslå mestring av forventede milepæler, og grundigere kartlegging og oppfølging 
av et samlet hjelpeapparat. 

 
LDOs merknad til dette/nasjonalt standardisert kartleggingsverktøy: 
Sakkyndige vurderinger av barn fra språklige og kulturelle minoriteter fordrer 
særskilt kompetanse. Nylig publisert forskning (Pihl 2010) viser store mangler i 
utredningspraksis overfor språklige minoriteter, medregnet at fagpersoner ikke har 
relevant flerspråklig og flerkulturell kompetanse. Denne kunnskapen må ligge til 
grunn ved innføring av «testing» som Flatøutvalget foreslår.  

 

Avslutningsvis vil LDO minne om plikten som ligger i utredningsinstruksen til å 

vurdere konsekvenser når det gjelder kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Instruksen er 

gjeldende for alle offentlige utredninger som fremmer forslag til reformer og tiltak 

som kan få vesentlige konsekvenser, tilsiktet eller utilsiktet, for disse gruppenes 

muligheter for likebehandling. LDO forutsetter at departementet legger instruksen til 

grunn i sin vurdering av Flatøutvalgets forslag. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Mariette Lobo 

seksjonssjef 

         Gro Wærstad 

         Rådgiver 

 


