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Samordning tjenester utsatte barn og unge - høringsuttalelse

NOU 2009:22 Det du gjør, gjør du helt.

Vurderinger og kommentarer til de tiltakene utvalget har foreslått.

2. Barn og unge må få bedre tilgang på psykisk helsehjelp der de bor
Songdalen kommune er positiv til at det etableres en handlingsplan for å styrke
psykologtjenesten i kommunene finansiert med øremerkede midler.

3. Tidlig innsats
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1. Koordinerende instans
Songdalen kommune er positiv til at bestemmelse om individuell plan også forankres i
opplæringslova og barnehageloven og at alle skal ha rett til å få oppnevnt en personlig
koordinator.

Det vil være viktig at retningslinjene for individuell plan fastsetter en norm for antall
tjenestemottakere pr. koordinator og at det utarbeides en felles standard mal for selve
planen.

Det er problematisk å rekruttere psykologer til kommunen fordi fagmiljøet blir for lite. En
tilknytning til en kommunal legetjeneste kan kanskje gjøre dette lettere.

Songdalen kommune ser det som svært viktig å få identifisert barn og familier med
risikofaktorer tidlig.
Forslaget om at dette skal gjøres etter velprøvde og implementerte metoder med faste
intervaller er bra. Det vil være viktig med opplæring og rutiner for samarbeid og
samhandling i de tilfeller det avdekkes behov for grundigere kartlegging, oppfølging og
tiltak.

4. Koordinering av døgnbasert hjelp fra barneverntjenesten og det psykiske
helsevernet.

Songdalen kommune støtter forslaget om opprettelse av institusjoner for barn og unge som
har behov for både omsorgstilbud og tverrfaglig behandling. Forslaget om at fylkesnemnda
kan treffe vedtak om plassering i institusjon underlagt det psykiske helsevern og at
helseforetakene da forpliktes til å fremskaffe institusjonsplasser er også bra.

Barneverntjenesten i Songdalen kommune har erfaring med ungdom med både rus- og
psykiske problemer. Det har ikke vært mulig å finne institusjoner som har kunnet håndtere
dette og ungdommene har vært frem og tilbake mellom institusjoner og psykiatriposter for
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dette og ungdommene har vært frem og tilbake mellom institusjoner og psykiatriposter for
tilslutt og bli avvist begge plasser. Det har da blitt kommunes oppgave å opprette tiltak for
svært krevende og syke ungdommer.

5. Barnevernloven som rettighetslov.

Songdalen kommune støtter forslaget om å endre formålsparagrafen i barnevernloven slik
at barnevernloven blir å forstå som en rettighetslov sett fra barnets ståsted.

6. Samordning av lovverk/ regler om taushetsplikt.

Songdalen kommune ser ikke at gjeldende regler om taushetsplikt er til hinder for
samarbeid og utveksling av nødvendige opplysninger og dermed heller ikke at det er
nødvendig med en gjennomgang.

7. Finansieringsordninger/ virkemiddel som motvirker eller stimulerer til samarbeid

Songdalen kommune støtter forslaget om en gjennomgang av de polikliniske
refusjonstakstene innen det psykiske helsevernet for barn og unge. Videre deler Songdalen
kommune Barneombudets tanker om at størrelsen på den kommunale egenandelen kan
påvirke samarbeidet mellom det kommunale og statlige barnevernet.

8. Enklere prosedyrer for henvisning til det psykiske helsevernet for barn og unge.

Songdalen kommune er positive til forslaget om at PP-tjenesten, psykologer og helsesøstre
gis henvisningsrett til det psykiske helsevernet for barn og unge.

På vegne av Songdalen kommune
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