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

Norsk Fosterhjemsforening takker for invitasjonen til uttaleIse om bedre samordning av
tjenester for utsatte barn og unge.

Problembelastningen blant barn og unge i barnevernet er langt høyere enn hos
normalbefolkningen, men denne gruppen har likevel et underforbruk av psykiske
helsetjenester sammenlignet med normalbefolkningen. Det å ha tiltak fra barnevernet blir for
mange et hinder for å få rettigheter etter andre lovverk.

Norsk Fosterhjemsforening har følgende kommentarer:

Individuell lan o ersonIi koordinator
Forslag fra utvalget: Individuell plan forankres i opplæringsloven og barnehageloven.
Alle mottakere av individuell plan skal ha rett til oppnevnt personlig koordinator. Den
personlige koordinators plikter presiseres i forskrift.

Kommentar:
Individuell plan er allerede forankret i barnevernloven. Dette tror vi er bra. Dette vil særlig
gjelde fosterbarn med funksjonshemming. Norsk Fosterhjemsforening er enig i at retten til
individuell plan også skal gi rett til personlig koordinator.
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Spørsmålet er hvem denne koordinator skal være. En allerede overarbeidet saksbehandler vil
ikke være noen god løsning.

Norsk Fosterhjemsforening har følgende forslag for barn med nedsatt funksjonshemming i
fosterhjem: Oppfølgingen av disse barna og fosterforeldrene legges til Barne- ungdoms- og
familieetaten, på lik linje med ungdomsfamilier og familiehjem. Fosterhjem med
funksjonshemmede barn blir en egen type fosterhjem med statlig kontrakt og oppfølging av
fagpersonell med spesialkompetanse på både fosterhjemsarbeid og det kommunale
hjelpeapparatet. Bufetat må ta ansvaret for personlig koordinator til hvert fosterbarn.

Koordinerin av d nbasert h'el fra barnevernet o s kisk helsevern
Forslag fra utvalget (med dissens): Statlig barnevern og helseforetakene oppretter felles
institusjoner for barn og unge med behov for både omsorg og behandling.

Kommentar:
Norsk Fosterhjemsforening støtter langt på vei forslaget. Vi har erfaring med at
helseforetakene trekker seg unna og unnlater å gi tjenester til barn der barnevernet er
involvert. Samtidig må vi understreke at det er viktig å ikke blande omsorg og behandling. Et
barn eller en ungdom som trenger både omsorg og behandling må kanskje få et fosterhjem
som stabil base og i tillegg en behandlingsplass på institusjon.

Barnevern som retti hetslov
Departementet ber om at det ikke gis tilbakemeling på dette nå. De er i ferd med å foreta en
bredere vurdering vedr dette. Vi imøteser høring vedrørende dette senere.

Samordnin av lovverk
Utvalgets forslag: Sosialtjenestelovens resterende del, kommunehelsetjenesteloven og
eventuelt barnevernloven etableres som ett felles lovverk jf NOU 2004:18.

Taushets likten
Utvalgets forslag: Det igangsettes en samlet gjennomgang av rettsoppfatning er og praksis når
det gjelder taushetsplikt og opplysningsplikt i de ulike fagmiljøene som arbeider med barn og
unge. Et slikt arbeid må sees i sammenheng med de forslag som ble fremmet i NOU 2004:18
om en ny felles helse og sosiallovgivning på kommunalt nivå.

Kommentar:
Norsk Fosterhjemsforening støtter utvalgets forslag.
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