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Innstilling:
Oppvekstutvalget slutter seg til saksfremlegget som Sørum kommunes høring i NOU 2009:22.

Sosial- og omsorgsutvalget slutter seg til saksfremlegget som Sørum kommunes høring i NOU
2009:22.

NOU 2009:22 omhandler bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge.

Saksutredning:

Bakgrunn for saken:
I statsråd 20. september 2008 oppnevnte regjeringen et utvalg som skulle utrede en bedre samordning
av tjenester for utsatte barn og unge. Utvalget ble bedt om å foreta en grundig vurdering av
mulighetene for et systematisk og forpliktende samarbeid mellom kommunale og statlige tjenester
som gir hjelp til utsatte barn og deres foreldre. Utvalget ble bedt om å vurdere hvordan tjenestene kan
organiseres på en måte som gjør at barn og foreldre opplever at det er «en dør inn» når de trenger
hjelp fra flere tjenester. Det ble spesielt nevnt i mandatet at utvalget skulle se nærmere på hvordan
samarbeidet kan organiseres for at &I instans skal ha koordineringsansvaret. Utvalget ble også bedt
om å vurdere om plikten til samarbeid kan nedfelles i lovverket, og hvordan de ulike lovene må
harmoniseres på dette området.

Saksopplysninger:
Forslagene som utvalget fremmet er presentert i kap 6 i NOU 'en og blir gjengitt nedenunder.
I kapittel 6.2  har utvalget sett på koordinering av tjenesteytingen. Utvalget har samlet seg om
følgende to forslag på dette området:

• Bestemmelse om individuell plan forankres i opplæringsloven og barnehageloven.
• Alle mottakere av individuell plan skal ha rett til å få oppnevnt en personlig koordinator. Den

personlige koordinators plikter presiseres i forskrift.

I kapittel 6.3  omtales behovet for et lavterskeltilbud når det gjelder psykisk helse. Utvalget har to
forslag i denne forbindelse:

• For å sikre et godt psykisk helsetilbud til barn og unge, endres kommunehelsetjenestelovens
§ 1-3 ved at det tas inn en bestemmelse som tydeliggjør kommunenes ansvar for å etablere
tjeneste for psykisk helsearbeid.

• Det etableres en handlingsplan for styrket psykologtjeneste i kommunene finansiert ved
øremerkede midler.

I kapittel 6.4  behandler utvalget hvilke tiltak som kan settes inn for å sikre tidlig avdekking av de
utfordringer og problemer barn og unge kan ha, med påfølgende tidlig innsats for å hindre at disse



utfordringene og problemene øker i omfang og alvorlighetsgrad uten at barnet eller ungdommen det
gjelder får adekvat hjelp. Utvalget ser følgende tiltak som viktige i denne sammenhengen:

• Kommunene gis ansvar for at det gjennomføres en generell kartlegging i form av en
sjekkliste for å identifisere barn og familier med risikofaktorer.

• Kartleggingen må foretas med faste intervaller. Kartleggingen skal omfatte barnets sosiale,
emosj onelle og adferdsmessige utvikling. Hensikten med kartleggingen skal være å fastslå
mestring av forventede milepæler, og tidlig identifisering av bam med behov for en
grundigere kartlegging og oppfølging av et samlet hjelpeapparat.

I kapittel 6.5 har utvalget sett spesielt på samhandlingen mellom barneverntjenesten og barne-og
ungdomspsykiatrien, med særlig fokus på hvordan det kan legges til rette for et godt samarbeid
overfor barn og unge som har behov for døgnbasert hjelp. Med unntak av tredje punkt nedenfor står
utvalget samlet bak følgende forslag:

• Det statlige barnevemet og helseforetakene oppretter felles institusjoner for barn og unge
med behov både for tilrettelagt omsorgstilbud og tverrfaglig behandling. Omfang og
organisering av slike institusjoner vurderes nærmere.

• Det tas inn en lovbestemmelse i spesialisthelsetjenesteloven som pålegger de regionale
helseforetakene å samarbeide med statlig regional barnevernmyndighet om
institusjonsplassering av bam og unge.

• Det tas inn en bestemmelse i psykisk helsevemloven hvor helseforetakene forpliktes til å
fremskaffe institusjonsplass i de situasjoner hvor fylkesnemnda treffer vedtak om plassering i
institusjon underlagt det psykiske helsevemet.  Ett utvalgsmedlem har tatt dissens mot dette
forslaget.

• Det opprettes et eget tvisteløsningsorgan som kan løse uenighet mellom det psykiske
helsevemet og barneverntjenesten der det er avklart at barnet er i behov for døgnplass, men
der uenigheten er knyttet til spørsmålet om hvilken type institusjon barnet skal få plass i.

• Det presiseres i spesialisthelsetjenesteloven § 3-1, andre ledd at et døgnbasert tilbud til barn
og unge skal være tilgjengelig uavhengig av tjenestemottakers alder, og at tilbudet skal være
under kontinuerlig drift.

I kapittel 6.6 har utvalget sett nærmere på barnevernloven, med fokus på barnet som selvstendig
rettssubjekt. Utvalget har funnet det riktig å fremme følgende forslag på dette området:

• Formålsbestemmelsen i barnevemloven endres slik at barnevemloven blir å forstå som en
rettighetslov sett fra barnets ståsted.

I kapittel 6.7 har utvalget sett på om det er mulig å skape bedre rammebetingelser for samhandling
og samarbeid gjennom en bedre samordning av lovverkene. Utvalget fremmer følgende forslag i
denne forbindelse:

• Sosialtjenestelovens resterende del, kommunehelsetjenesteloven og eventuelt barnvemloven
etableres som ett felles lovverk, jf. NOU 2004:18.

I kapittel 6.8 kommer utvalget tilbake til taushetsplikten, med fokus på utveksling av informasjon
som forutsetning for koordinering av tjenestetilbudet. Utvalget fremmer ett forslag i denne
forbindelse:



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

I kapittel 6.9 setter utvalget fokus på finansieringsordninger og den betydning dette kan ha for
samarbeid og samhandling. Utvalget har kommet til at det ikke er behov for særlige reformer på dette
området, men fremmer likevel ett forslag som kan være av noe betydning:

• Det foretas en gjennomgang av de polikliniske refusjonstakstene innen det psykiske
helsevernet for barn og unge med tanke på om prissettingen kan påvirke omfang av
samarbeidet med andre tjenester.

I kapittel 6.10 setter utvalget fokus på henvisningsretten til barne- og ungdomspsykiatrien. Utvalget
har samlet seg om følgende forslag i denne forbindelse:

• PP-tjenesten, psykologer og helsesøstre gis henvisningsrett til avdeling for det psykiske
helsevernet for barn og unge.

Økonomiske konsekvenser:
Drift, vedlikehold:
Nye tiltak og lignende innarbeides i de frie inntektene eller øremerkes.

Uttalelse fra andre utvalg:
Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til:
• Eldrerådet (ja/nei)? Nei
• Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei
• Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei
• Andre råd/utvalg — I tilfelle hvilke(t)? Ingen

Vurdering:
Sørum kommune har praktisert en ordning over flere år med at både barnehager og skoler deltar i
arbeidet med å utarbeide IP planer på lik linje med andre virkesomheter som har ansvar over barn
med spesielle behov. Det har vært og er en nyttig og god ordning som tjener de mest sårbare barn og
unge på en god måte, og støtter utvalgets forslag til lovendringer i opplæringslov og barnehagelov og
forskriftfesting av ansvar.

Gjennom opptrappingsplan for psykisk helse ble det etablert mange god tilbud til personer med
psykiske problem, også til barn og unge. Men det er fortsatt store utfordringer. Sørum kommune er
enig med utvalget at det er et viktig arbeid å styrke og utvide tilbudet slik at barn og unge kan fa
enklere og raskere tilgang på psykisk helsehjelp der de bor

Det foregår i dag systematisk kartlegging i helsestasjonens regi for 2 og 4 åringer. Utvalget mener at
det er ønskelig også for barnehage- og skolebarn med en slik systematisk og kartlegging. Sørum
kommune forstår behovet for en systematisk kartlegging, men mener at både barnehager og skoler
allerede gjør et godt arbeid i så henseende idag. En pålagt sjekkliste vil sannsynligvis ikke endre
hvorvidt kunnskapen om barn og unges behov kommer til rette myndighet. Derimot vil et arbeid med
bedre ordninger med tverrfaglige møter og samarbeid

Det viktigste arbeidet for å få til bedre samarbeid om de barn og unge som trenger bistand, vil
avhenge av gode organisatoriske strukturer og klima for samarbeid mellom virksomheter som har
ansvar for barn og ung.

Kapitel 6.5 omhandler en klientgruppe som det i dag ofte er vanskelig å hjelpe. De har
adferdsvansker som viser seg f.eks ved rusmisbruk, men ofte er det underliggende psykiske vansker



og/eller udekkede behandlingsbehov som ligger til grunn. Det er svake samarbeidstradisjoner mellom
Bup og barnevernetjenesten og ofte manglende kunnskap om hverandres fagtradisjon og
arbeidsmetoder. Dette er en stor utfordring i forhold til å koordinere tjenester til barn og unge bedre.

Sørum kommune mener forslagene om felles institusjoner, plikt til å samarbeide, plikt til å fremskaffe
institusjonsplass, tvisteløsning og kontinuerlig tilbud til alle aldre som her fremmes her, helt klart vil
kunne gi en bedre og mer samordnet tjeneste til utsatte barn og unge.

Utvalget slår fast at det fortsatt er slik at de fleste barn og foreldre opplever terskelen for kontakt med
barnevernet som høy. Det er også slik at foreldre kan nekte å samarbeide med barnevernet og på den
måten hindre at barnet får hjelp når det trenger det. Mangel på samarbeid kan medføre at barn
utsettes for sviktende omsorg i lengre tid før barnevernet evt. griper inn med tvang.

Rettighetstenkningen har blitt en vanlig oppfatning innenfor en rekke sektorer; Rett til undervisning,
rett til helsehjelp for å nevne noen. Lovgivningen når det gjelder barn har utviklet seg fra en
situasjon hvor foreldrenes myndighet var meget omfattende, til en situasjon der barnet i økende grad
sees som et eget individ med egne rettigheter og interesser. Sørum kommune støtter forslaget om
rettighetsfestning på bakgrunn av at det vil kunne senke terskelen for kontakten med
barneverntjenesten og bidra til å tydeliggjøre plikten til å melde saker til barnevernet. Det vil også gi
et viktig politisk signal om barnet som eget individ med egne interesser. Og til sist er det vanlig på de
fleste andre områder i samfunnet i dag.

Over mange år og gjentatte utredninger, har taushetsplikten vært gjenstand for forslag til endringer i
ulike lovverk. Utvalget fastslår at hensynet til behovet for samordning har blitt tillagt mindre
betydning enn hensynet til personvernet for den enkelte bruker. Dette på tross av det store fokus på
tverrfaglig samarbeid som også har vært tilstede i perioden. Sørum kommune støtter forslaget om en
rettslig gjennomgang av de ulike lovhjemlene slik at lov og regelverk og praksis kan samkj øres bedre
enn i dag.

Innenfor områdene som berører barn og unge er det mange ulike finansieringsmåter. Skoler,
skolefritidsordning, helsestasjon, psykiske helsetjenester og barnevern finansieres gjennom
rammetilskudd. Noen har hatt øremerking, men er nå inne i de frie midlene. For
spesialisthelsetjenesten gjelder en todelt ordning som består av et basistilskudd og et aktivitetsbasert
tilskudd. Utvalget beskriver stor forskj ell i ulike takster for inntakssamtale, oppfølgingssamtale o.s.v i
BUP. Sørum kommune støtter forslaget om å ha en gjennomgang av refusjonsforskriften for BUP.

Sørum kommune mener det er en nødvendig og god endring at helsesøstre, PP-tj eneste og psykologer
gis henvisningsrett til Bup. Det vil helt klart gjøre det enklere for utsatte barn og unge å få raskere
hjelp.

Utskrift av saken til:
• Else Jørgensen
• Ragnhild Grøndahl

Sørumsand, den 09.08.2010
Seksjonsleder: Ragnhild Grøndahl



Saksprotokoll

Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget
Møtedato: 26.08.2010
Utvalgsak: 16/10
Arkivsak: 10/2529  -  4
Tittel: SAKSPROTOKOLL: HØRING  -  NOU 2009-22 DET DU GJØR  -  GJØR DET

HELT. INSTILLING FRA UTVALG FOR BEDRE SAMORDN1NG AV
TJENESTER FOR UTSATTE BARN OG UNGE

Behandling:
Fra administrasjonen forelå slik innstilling:
Oppvekstutvalget slutter seg til saksfremlegget som Sørum kommunes høring i NOU 2009:22.

Sosial- og omsorgsutvalget slutter seg til saksfremlegget som Sørum kommunes høring i NOU
2009:22.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Oppvekstutvalget slutter seg til saksfremlegget som Sørum kommunes høring i NOU 2009:22.

Sosial- og omsorgsutvalget slutter seg til saksfremlegget som Sørum kommunes horing i NOU
2009:22.



Saksprotokoll
Utvalg: Oppvekstutvalget
Møtedato: 25.08.2010
Utvalgsak: 19/10
Arkivsak: 10/2529  -  3
Tittel:  SAKSPROTOKOLL: HØRING  -  NOU 2009-22 DET DU GJØR  -  GJØR DET

HELT. INSTILLING FRA UTVALG FOR BEDRE SAMORDNING AV
TJENESTER FOR UTSATTE BARN OG UNGE

Behandling:
Fra administrasjonen forelå slik innstilling:
Oppvekstutvalget slutter seg til saksfremlegget som Sørum kommunes høring i NOU 2009:22.

Avstemming.
Adminstrasjonens innstilling ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:
Oppvekstutvalget slutter seg til saksfremlegget som Sørum kommunes høring i NOU 2009:22.


