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FORELØPIG SVAR - NOU 2009:22:DET DU GJØR, GJØR DET HELT - BEDRE 
SAMORDNING AV TJENESTER FOR UTSATTE BARN OG UNGE - 
HØRINGSUTTALELSE 
 
Det vises til ekspedisjon av 19. april i år i anledning ovennevnte sak. 
 
Opplæringsutvalget hadde saken til behandling under sitt møte 31. august i år og det ble i 
sak 31/10 gjort en innstilling som går videre til behandling av fylkesutvalget i møte 8. 
september.  Ut fra høringsfristen som er satt og i påvente av endelig protokollutskrift fra 
fylkesutvalgets behandling, oversendes herved den foreliggende innstillingen i saken: 
 
”Et samhandlende og koordinert hjelpeapparat på tvers av forvaltningsnivå og et 
fokusskifte innen tjenestene fra avventende til tidlig innsats vil, slik Rogaland 
fylkeskommune vurderer det, være viktige virkemidler for å nå målet om at flere barn og 
unge skal lykkes på sine viktigste samfunnsarenaer, i barnehage og i skole. 
 
Rogaland fylkeskommunen tiltrer derfor i hovedsak forslagene som fremsettes i NOU 
2009:22, forslag som vil kunne ha stor betydning for utsatte barn og unge og deres møte 
med det offentlige tjenesteapparatet. 
 
Rogaland fylkeskommune, som ansvarlig forvaltningsorgan for videregående opplæring, 
vil i særlig grad uttrykke støtte til forslaget om å styrke individuell plan som verktøy og 
metode. Retten til individuell plan bør også hjemles og omtales i opplæringsloven.  
 
Gode individuelle planer forutsetter en personlig koordinator. Rogaland fylkeskommune 
mener at ansvaret for koordinatoren må tillegges kommunene og at muligheten for å dele 
på oppgavene ikke må rokke med plasseringen av ansvaret. 
 
Rogaland fylkeskommune vil også støtte særskilt forslaget om et utvidet kommunalt 
lavterskeltilbud innen psykisk helse. Dette bør etter fylkeskommunens oppfatning være en 
del av styrkingen av den kommunale skolehelsetjenesten som omfatter både grunnskolen 



 

og videregående opplæring. Det er i dag en uakseptabel variasjon i dette tilbudet mellom 
kommunene.  
   
Rogaland Fylkeskommunen konstaterer at utvalget ikke ser de store økonomiske og 
administrative konsekvensene av sine forslag. På det aktuelle området er det imidlertid i 
dag store mangler. En opprusting av eksisterende tjenester må være grunnlaget for et 
nyetablert samhandlende og koordinert hjelpeapparat. Det må gjøres betydelige 
investeringer i ”grunnmuren” før ”huset reises”.  Dette vil utvilsomt påføre kommunene 
store, men ulike utgifter alt etter hva som er etablert i dag. I det videre arbeid med 
forslagene må det tas utgangspunkt i den situasjonen kommunene er i, ikke i en idealisert 
forestilling om at alt er godt og egentlig bare skal koordineres bedre. 
 
Rogaland fylkeskommune ber departementet foreta en gjennomgang av struktur, 
samarbeid og organisering av det kommunale og statlige barnevernet. 
 
Eventuelle merkostnader som følge av forslagene må fullfinansieres av statlige midler.” 
 
Saksprotokoll fra fylkesutvalgets behandling ettersendes så snart den foreligger.  
Saksutredning og protokoller fra behandling i Fylkesrådet for funksjonshemmede og fra 
Opplæringsutvalget er utlagt på fylkeskommunens hjemmeside.   
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