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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - NOU 2009:22 DER DU GJØR, 
GJØR DU HELT. INNSTILLING FRA UTVALG FOR BEDRE SAMORDNING 
AV TJENESTER FOR UTSATTE BARN OG UNGE   
 
Formannskap har i møte den 24.06.2010 behandlet sak 52/10 og fattet slikt vedtak: 
 
Formannskapets vedtak: 
 
Kommunestyret i Røyrvik har behandlet og tar til etterretning NOU 2009:22, med følgende 
kommentarer innspill til høringen:  
     1.  Forenkling av eksisterende lovverk, gjennom å samordne Sosialtjenesteloven,  

    Kommunehelsetjenesteloven og Barnevernloven, vil bidra til et lettere og bedre grunnlag for  
    samhandling mellom tjenester, og samordning av tjenester 

2.  Gjennomgang av taushetsplikten innenfor de ulike fagområders lovverk ønskes velkommen, og  
     kan være med på å bidra til å lette informasjonsflyt mellom fagetater, hvor dette i dag, er  
     behøvelig for å sikre helhetlig samarbeid, men som begrenses av ulik taushetspliktshåndtering. 
3.  Finansiering av endringer i tjenester og tjenestevolum knyttet til NOU 2009:22, må sikres. Dette  
     har vesentlig betydning for å sette kommuner i stand til, enten på egen hånd, eller gjennom  
     kommunalt/interkommunalt samarbeid, å skaffe tjenester som sikrer gode fagmiljø og kvalitet på  
     tjenesteleveransen. 
4.   Sikring av døgnåpent psykiatritilbud til utsatte barn og unge, gjennom pålegg om samarbeid      
      mellom kommune og helseforetak, er med på å sikre et godt kvalitativt tilbud, og er med på å  
      komplettere et helhetlig tilbud til målgruppen. 
5.   Forankring av Individuell plan i skole/barnehagelovgivningen, vil være med på å sikre tidlig  
      intervenering av utsatte barn og unge, i en fase før utfordringer får utvikle seg. Gjennom å  
     opprette koordinator knyttet til hver Individuell plan, er en med på å sikre gjennomgående  
     koordinerte tjenester, som er en forutsetning for å skape trygge og forutsigbare rammer, til en  
      gruppe som absolutt har behov for dette, slik utvalget også påpeker. 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Små kommuner av vår størrelse har utfordringer i å skape fagmiljø av en viss størrelse, som  
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     bidrar til å lette rekruttering og er med på å sikre gjennomgående tjenester knyttet til  
     brukeropplevde koordinerte tjenester. Kommunen er derfor opptatt av at det sikres med pålegg  
     muligheten til å opprette tverrfaglige samarbeidsforum mellom kommunen eller interkommunale  
     løsninger og helseforetakets tjenester og institusjoner. Dette for både å sikre gjennomgående  
     kvalitativt godt koordinerte tjenester og at riktig tiltak settes inn til riktig tid, på riktig nivå.  
     Internt i kommune er også det å sikre tverrfaglige samarbeid knyttet rundt bruker, viktig, for å  
     sikre kvalitativt god tjenesteyting opp i mot bruker, men også for å få fagetater til sammen å  
     utgjøre et fagmiljø.  

 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
I henhold til forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter mottatt varsel. 
Eventuell klage sendes rådmannen og stiles til Formannskap. 
 
Dette til Deres orientering. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Marie Sneeggen 
Avdelingsleder 
 
 
Vedlegg:  

Kopi:  
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Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om. 
 
Klagerett De har rett til å klage over vedtaket. 
  
Hvem kan De De kan klage til klageinstansen, men klagen skal først sendes til avsender av denne meldingen. 
klage til Hvis ikke dette organet endrer sitt vedtak som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klage- 
_ instansen for avgjørelse. 
 
Frist til  Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Det er tilstrekkelig at klagen er post- 
å klage lagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har 
 klaget i rett tid, bes De oppgi når denne meldingen kom fram. 
 Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har særlig grunn 
 til det, kan De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til 
 forsinkelsen. 
 
Rett til å kreve Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få det. 
begrunnelse Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist 
 begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen. 
 
Klagens innhold Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De bør  
 også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha  
 betydning for vurderingen av klagen. 
 Klagen må undertegnes. 
 
Utsetting av  Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid adgang 
vedtak til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er  
 avgjort. 
 
Rett til å se  Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. De må i tilfelle vende Dem 
sakens til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan De også få nærmere veiled- 
dokumenter ning om adgangen til å klage, om framgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehand- 
og til å kreve lingen ellers. 
veiledning 
 
Kostnader ved De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. 
klagesaken Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannens kontor eller 
 vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til å kreve dek- 
 ning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks. til advokatbistand. Men nor- 
 malt er det et vilkår at det organ som har truffet det første vedtaket, har gjort en feil slik at det 
 blir endret. Klageinstansen vil om nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning 
 for sakskostnader. 
 
Klage til Stortingetsombudsmann for forvaltning (Sivilombudsmannen) har ikke adgang til å behandle 
Sivilombuds- saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De får Deres klage avgjort i statsråd fordi 

 

Melding om rett til å klage 
over forvaltningsvedtak 
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd) 

Klageinstans 

Røyrvik kommune 

Vedtak fattet av Formannskap  
Sak nr: 52/10  
MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - 
NOU 2009:22 DER DU GJØR, GJØR DU HELT. 
INNSTILLING FRA UTVALG FOR BEDRE 
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BARN OG UNGE   

Det kongelige barne-, 
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inkluderingsdep. 
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29.06.2010 
Dato Mottaker (navn og adresse) Klageretten gjelder 
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mannen Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen 


