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Forankring i lovverket.
Barnehage og skole er viktige arenaer for alle barn. Barn og unge oppholder seg
store deler av dagen på skolen eller i barnehagen. Andre tjenester vil ofte være av
mindre omfang. Det innebærer at skole og barnehage, i tillegg til foreldrene, vil
inneha en omfattende innsikt i barnas fungering og behov. At skole og barnehage,

NORSK FORBUND FOR UTVIKL1NGSHEMMEDES NFU HØRINGSUTTALELSE
VEDRØRENDE NOU 2009:22 DET DU GJØR GJØR DET HELT. Bedre
samordnin av tenester for utsatte barn o un e.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er en menneskerettighetsorganisasjon
som både arbeider for full deltakelse og likeverd, og mot diskriminering. NFU skal
ivareta interessene til mennesker med utviklingshemning og deres familier overfor
sentrale, regionale og lokale myndigheter. NFU har 7600 medlemmer.

NFU får på sentralt og fylkes- og lokallags nivå ofte tilbakemeldinger om manglende
samhandling hos ulike tjenestesteder. NFU er derfor meget glad for at man nå
ønsker å finne tiltak som kan bidra til å gjøre situasjonen lettere for barn med
sammensatte behov. Vi er til en stor grad positive til de tiltak som er foreslått, men
ønsker å komme med kommentarer til noen av tiltakene. Et av tiltakene er NFU ikke
enig med utvalget
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slik det er i dag, kan unnlate å delta i det viktige arbeidet, som en IP er, ser vi derfor
på som uheldig for barna.

For mange barn og unge er SFO en del av skoledagen. Skolen skal ha en IOP for
barn med spesialpedagogisk hjelp, men denne omfatter ikke SFO tiden. Ved å
forankre kravet om IP i opplæringsloven vil SFO også bli omfattet.

Personlig koordinator.
For foreldre som har barn med sammensatte behov er det ofte mange ulike
tjenestesteder de må forholde seg til og mange personer å forholde seg til. Ofte kan
det være overganger som er vanskelige og hvor det vil være spesielt viktig med en
personlig koordinator. Vi tenker da på overgang fra barnehage til barneskole, fra
barneskole til ungdomsskole osv. Slik NFU ser det er forslaget som innebærer at den
enkelte skal få en personlig koordinator som bistår dem, et av de viktigste tiltakene.

Slik tiltaket er foreslått av utvalget vil en personlig koordinator få en rekke ulike
oppgaver. Blant annet er det nevnt muligheten for at koordinatoren skal bistå ved
søknader og klage. Dette er oppgaver som kan være krevende sett i forhold til
tidsbruk og kompetanse. Det er derfor viktig at den som blir oppnevnt som
koordinator har kompetanse til å kunne bistå på en god måte og at personen faktisk
får tid til å følge opp.

Det er lagt til kommunen å skulle velge ut en personlig koordinator. Den personlige
koordinatorene vil i perioder eller kontinuerlig ha mye kontakt med barnet og
foreldrene. Det er derfor viktig at familien og koordinator har evnen til å samarbeide.
Vi mener derfor det er viktig at det i forskriften blir sagt noe om at foreldre bør høres
før man velger en personlig koordinator.

Tidli innsats.

NFU mener utvalgets forslag om kartlegging av alle barn er for inngripende. Vi mener
det bør legges vekt på å styrke kompetansen hos ansatte i barnehagene, lærere,
helsesøster osv slik at de klarer å identifisere de barna som kan være i risikosonen.

Barnevernloven som retti hetslov.

NFU mener at barnets beste alltid skal være det viktigste. Kan det medføre en økt
rettsikkerhet for barnet mener vi at barnevernloven bør bli en rettighetslov. NFU kan
se innvendingene mot en rettighetsfestning, men mener at disse argumentene ikke
er sterke nok til å utelate en rettighetsfestning. Vi mener det er naturlig at
barnevernloven, på linje med andre velferdslover blir rettighetsfestet.

Samordnin av lovverket.

NFU har ingen klare argumenter for eller i mot en samordning av barnevernloven
med ny helse- og omsorgslovgivning. Arbeidet med en ny helse- og omsorgslov har
tatt mange år. Håpet er at et forslag til ny lov snart skal foreligge. Skulle en
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inkorporering av barnevernloven i den nye helse- og omsorgsloven innebærer
ytterligere utsettelse mener vi dette taler mot en felles lov. Kommer en til at
barnevernloven bør samordnes med helse- og omsorgsloven bør dette skje på et
senere tidspunkt.

Taushets likt.

Taushetsplikt er et viktig prinsipp for å verne enkeltpersoners integritet. Det er også
viktig i for å ivareta hensynet til det tillitsforhold som skal finnes mellom den enkelte
og tjenesteyterne. Men det er viktig at taushetsplikten ikke blir brukt som et
argument å dekke seg bak, fordi man har andre årsaker til at en ikke ønsker å gi
informasjon. NFU opplever ofte å få henvendelser fra pårørende hvor tema er
taushetsplikten. Foreldre/pårørende opplever at taushetsplikten ikke nødvendigvis
anvendes for å beskytte den enkelte, men fordi det er noe som er legitimt å dekke
seg bak. Som utvalget peker på er det ofte mennesker uten juridisk kompetanse som
skal forvalte reglene om taushetsplikt. En manglende kompetanse og påfølgende
frykt for å gjøre feil kan være bakgrunnen for at tjenesteytere velger å henvise til
taushetsplikten.

Med vennlig hilsen

/Vibeke Seim-Haugen
" generalsekretær ''''' __./ Hedv. Ekberg

juridisk konsul
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