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Svar på høring — NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Innstilling fra utvalg for bedre
samordning av tjenester for utsatte barn og unge

Norges Kvinne- og Familieforbund ser positivt på at det er tatt initiativ til å bedre
samordningen av tjenester for utsatte barn og unge.

Vi støtter forslaget om at individuell plan forankres i opplæringsloven og barnehageloven, og
at alle mottakere av individuell plan får oppnevnt en personlig koordinator.

Vi er også enige i at psykologitjenesten i kommunene må styrkes ved at kommunene pålegges
et større ansvar for dette viktige arbeidet for barn og unge. I mange kommuner henvises de
fleste barn og unge med psykiske vansker til 2.1injetjenesten, men kunne med fordel vært
tidligere hjulpet av 1.1injetjenesten hvis det hadde vært et godt nok hjelpetilbud der.

Tidlig innsats er svært viktig på alle områder, og vi ser positivt på at kommunene gis ansvar
for generell kartlegging i form av en sjekkliste for å identifisere bam og familier med
risikofaktorer. Spesielt helsestasjonene og skolehelsetjenesten i kommunene må styrkes for å
kunne bidra i dette viktige arbeidet. De treffer alle bam og familier, og er viktige i det
forebyggende arbeidet.

Barnevernloven bør endres slik at den blir å forstå som en rettighetslov sett fra barnets ståsted.

Mye av dagens samarbeid i forhold til barn og unge vanskeliggjøres på grunn av ulike
fagmiljøers oppfatning og håndtering av taushetsplikten og opplysningsplikten. Det er svært
viktig at dette blir tatt tak i ved en gjennomgang av lovverk og rettsoppfatninger. Sentrale
myndigheter bør her legge tydelige føringer for hvordan ulike fagfolk skal samarbeide.

Vi er enige i at PP-tjenesten, psykologer og helsesøstre gis henvisningsrett til det psykiske
helsevemet for bam og unge. Dette vil føre til at saksbehandlingstiden blir kortere, og barn og
unge vil få tidligere hjelp.

Vi har ellers ingen merknader til høringen.

Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund
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