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Koordinatorfunksjonen
• Bestemmelse om individuell plan forankres i opplæringsloven og barnehageloven.

• Alle mottakere av individuell plan skal ha rett til å få oppnevnt en personlig koordinator. Den

personlige koordinators plikter presiseres i forskrift.

Lavterskeltilbud
• 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.

• Det etableres en handlingsplan for styrket psykologtjeneste i kommunene finansiert ved

øremerkede midler.

Tidlig innsats
• 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 tidlig

identifisering av barn med behov for en grundigere kartlegging og oppfølging av et samlet

hjelpeapparat.
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Koordinering av døgnbasert hjelp
• Det statlige barnevernet og helseforetakene oppretter felles institusjoner for barn og unge med

behov både for tilrettelagt omsorgstilbud og tverrfaglig behandling. Omfang og organisering av

slike institusjoner vurderes nærmere.

• Det tas inn en lovbestemmelse i spesialisthelsetjenesteloven som pålegger de regionale

helseforetakene å samarbeide med statlig regional barnevernmyndighet om

institusjonsplassering av barn og unge.

• Det tas inn en bestemmelse i psykisk helsevernloven hvor helseforetakene forpliktes til å

fremskaffe institusjonsplass i de situasjoner hvor fylkesnemnda treffer vedtak om plassering i

institusjon underlagt det psykiske helsevernet. (Utvalgsmedlem Kirsten Djupesland har tatt

dissens, jf. pkt. 6.5.5)

• Det opprettes et eget tvisteløsningsorgan som kan løse uenighet mellom det psykiske

helsevernet og barneverntjenesten der det er avklart at barnet er i behov for døgnplass, men

der uenigheten er knyttet til spørsmålet om hvilken type institusjon barnet skal få plass i.

• Det presiseres i spesialisthelsetjenesteloven § 3 - 1, andre ledd at et døgnbasert tilbud til barn

og unge skal være tilgjengelig uavhengig av tjenestemottakers alder, og at tilbudet skal være

under kontinuerlig drift.

Barnevernloven som rettighetslov
• Formålsbestemmelsen i barnevernloven endres slik at barnevernloven blir å forstå som en

rettighetslov sett fra barnets ståsted.

Samordning av lovverk
• Sosialtjenestelovens resterende del, kommunehelsetjenesteloven og eventuelt barnvernloven

etableres som ett felles lovverk, jf. NOU 2004:18.

Taushetsplikt - utveksling av informasjon som forutsetning for
koordinering av tjenestetilbudet

• Det igangsettes en samlet gjennomgang av rettsoppfatninger og praksis når det gjelder

taushetsplikt og opplysningsplikt i de ulike fagmiljøene som arbeider med barn og unge. Et slikt

arbeid må ses i sammenheng med de forslag som ble fremmet i NOU 2004:18 om ny felles

helse- og sosiallovgivning på kommunalt nivå.

Finansieringsordninger
• Det foretas en gjennomgang av de polikliniske refusjonstakstene innen det psykiske helsevernet

for barn og unge med tanke på om prissettingen kan påvirke omfang av samarbeidet med andre

tjenester.

Henvisningsrett
• PP-tjenesten, psykologer og helsesøstre gis henvisningsrett til det psykiske helsevernet for barn

og unge.
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Rådmannen gjer slikt framlegg til vedtak:

Lindås kommune støttar opp om utvalet sine framlegg til tiltak m/ fylgjande merknader.

Lavterskeltilbod
Tiltaka bør samordnast med ut reiin frå Helsedirektoratet.

Tidleg innsats  
Det bør takast med tiltak av førebyggjande karakter, m.a. tiltak tilrådd av Ps kisk helse i
skolen og i rapport om Foreb ende instanser i skolen, kategori 3 (2006)

Hjelpetiltak bør vera definert og dimensjonert i høve til registrerte behov for tiltak.

Handsaming i Levekårsutvalet  -  24.08.2010
Som medlem i prosjektgruppa var L.Brunborg ugild under handsaming av denne saka.

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Vedtak i Levekårsutvalet  -  24.08.2010
Rådmannen sitt framlegg er vedteke.

DER DRFIUMAR BUR Røynoom
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