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HØRINGSUTTALELSE - NOU 2009:22 DET DU GJØR, GJØR DET HELT. 
 
Randaberg kommune har behandlet NOU 2009:22 administrativ og oversender herved 
høringsuttalsen. 

Flatøutvalget har fremlagt en utredning om bedre samordning av tjenester for utsatte barn og 
unge. Utvalget har foretatt en grundig vurdering av muligheten for et systematisk og 
forpliktende samarbeid mellom kommunale og statlige tjenester som gir hjelp til utsatte barn 
og deres foreldre. Utvalget har videre vurdert hvordan tjenestene kan organiseres på en måte 
som gjør at barn og foreldre opplever at det er en ”dør inn” når det trenger hjelp fra flere 
tjenester. 

 

Generelt: 

Randaberg kommune mener at høringsutkastet er et viktig dokument som tar for seg flere 
viktige utfordringer. Randaberg kommune er fornøyd med høringens innhold. 

Fagmiljøene i Randaberg har vært opptatt av disse problemstillingene over lengre tid og 
organiseringen av kommunens tjenestetilbud er også i tråd med dette.  

Høringsfristen 1.september er for kort til at vi kan gi en grundig vurdering av meldingen og vi 
gir derfor kommentarer på enkelte aspekt i meldingen. 

 

Forankring av individuell plan i grunnskoleloven og barnehageloven, samt oppnevning 
av personlig koordinator for alle. 

Randaberg kommune støtter forslaget om lovhjemmel i særlovene om retten til individuell 
plan. Randaberg kommunes oppfatning og erfaring er at utvalgets forslag er nødvendig for at 
intensjonen og formålet med individuell plan skal oppnås. 

 

 



Styrking av psykisk helsehjelp der barn og unge bor 

Flatøutvalget foreslår at det etableres lavterskeltilbud for psykisk helse i alle kommuner slik at 
barn og unge kan få enklere tilgang til psykisk helsehjelp der de bor. Randaberg kommune har 
erfaring med slikt lavterskeltilbud i dag og støtter forslaget om et lovregulert tilbud. Det vil 
sammen med øremerkede midler være et viktig bidrag for å videreføre tiltakene, samt etablere 
i kommuner som ikke har slikt tilbud i dag. 

Randaberg kommune støtter utvalgets uttalelse om: ”Tilskudd til kommunene bør gis ut fra 
objektive kriterier, slik at ikke kommuner som har satset på etablering av psykologtjeneste blir 
”straffet”.” 

 

Kartlegging - Tidlig innsats 

Randaberg kommune støtter betydningen av tidlig innsats overfor barn og familier. Det er 
etter kommunens mening viktig at instanser som helsestasjon, barnehage og skole har en 
funksjon i å avdekke hjelpebehov. 

Randaberg kommune synes det er positivt at det skal utarbeides standardiserte nasjonale 
kartleggingsverktøy. 

Kartlegging som omfatter barnets sosiale, emosjonelle og adferdsmessige utvikling vil være 
krevende å gjennomføre på alle barn. Kartleggingen er foreslått ved 1-, 3-, 7- og 12 års alder, 
uten at det skal tilføres ressurser. Det er enkelt å være enig i intensjonene til utvalget, men 
Randaberg kommune stiller seg likevel kritisk til den beskrevne kartlegging som metode uten 
tilføring av ressurser.  

Randaberg kommune er i gang med et prosjekt med Kvello-modellen ”tidlig innsats 
barnehage”, som baserer seg på tverrfaglig observasjon og ikke kartlegging/screening. 

Det er etter Randaberg kommunes mening viktigere å stimulere til tverrfaglige observasjoner 
og økt fagkompetanse hos personalet i barnehagene, skolene og helsestasjonen slik at barn 
med hjelpebehov oppdages og får hjelp i en tidlig fase.  

 

Koordinering av døgnbasert hjelp fra barneverntjenesten og det psykiske helsevernet 

Randaberg kommune mener at utvalget kommer med gode innspill og forslag. Randaberg 
ønsker spesielt å trekke frem forslaget om felles institusjoner for barn og unge med behov 
både for tilrettelagt omsorgstilbud og tverrfaglig behandling. I dag erfarer vi at disse barna 
ofte havner i en barnevernsinstitusjon hvor de får omsorg, men hvor det ikke er tilstrekkelig 
kompetanse til å behandle deres evt. psykiske problemer. 

I forlengelse av det vil det være svært viktig at det tas inn en lovbestemmelse om at det 
fremskaffes en institusjonsplass innen det psykiske helsevernet der Fylkesnemnda beslutter 
det. Fylkesnemnda har etter Randaberg kommunes mening en bred faglig kompetanse, slik at 
vi ikke frykter for barnas sikkerhet slik mindretallet anfører i meldingen. 

 

Randaberg kommune synes det er svært positivt at spesialisthelsetjenesten / psykiatri også må 
stille med akutt/døgnbasert tilbud. Dette forslaget er etter Randaberg kommune sin mening, et 
av tiltakene som kan gi barna rett hjelp til rett tid. 
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Henvisning til det psykiske helsevern 

Randaberg kommune synes det er positivt at meldingen foreslår at Pedagogisk psykologisk 
tjeneste (PPT), psykologer og helsesøstre skal ha henvisningsrett til psykisk helsevern for barn 
og unge. PPT gjør i dag store deler av forarbeidet til mange henvisninger. Det oppleves 
tungvindt at alle saker skal gå gjennom fastlegen, noe som også har ført til at saker har stoppet 
opp i systemet. 

 

Konklusjon 

Randaberg kommune vil i hovedsak slutte seg til de vurderinger som utvalget legger til grunn 
for sin forslag. Randaberg kommune støtter derfor i hovedsak utvalgets forslag, men vil 
samtidig påpeke de økonomiske utfordringene som forslagene vil innebære både på kort og 
lang sikt. 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

Med hilsen 
Randaberg kommune 
 
 
 
Svein Olav Kristensen Anne Jorunn Bjørkum 
Tjenestesjef barn og familie Rådgiver Barn og familie 
 
 
 
 


