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Behandling:

Vibeke Ek, Ap, foreslo:
" 1. Tromsø kommune slutter seg i hovedsak til Flatø-utvalgets innstilling, men vil bemerke
følgende:
Tromsø kommunestyre gjorde i sak 199/09 — Sarnhandlingsreformen følgende vedtak.
"Tromsø kommune vil ikke iverksette en eventuell samhandlingsreform etter statens ønsker
før den tidligere barnehagereformen blir fullfinansiert".
Det er derfor avgjørende for Tromsø kommune at nye tiltak følges opp med tilstrekkelige
bevilgninger.
KI0 er med dette som utgangspunkt svært positiv til en samordning av tjenestene for utsatte
barn og unge både i forhold til forebygging og behandling.
Tidlig innsats kan være avgjørende for å forebygge sykelige tilstander, og terskelen inn til
hjelpeapparatet kan ofte oppleves for høy. Helse- og omsorgskomiteen støtter derfor forslaget
om å gi barn og unge med behov en personlig koordinator samt retten til en individuell plan.
Andre forebyggende tiltak vil være å styrke helsesøstertjenesten i kommunene gjennom økte
bevilgninger. Ikke minst i skolen.
Tromsø kommune ønsker også bidra til det forebyggende arbeidet gjennom å styrke
samhandlingen med frivillig sektor.

2. 1<I0 er i utgangspunktet ikke motstander av at barn kartlegges med hensyn til språk, sosiale
ferdigheter osv Imidlertid må dette forslaget utredes grundigere i forhold til personvern og
mulige negative konsekvenser for de berørte.

3.KI0 er bekymret for at det ikke følger tilstrekkelig ressurser til oppfølgingen av utsatte barn
og unge i barnehage og skole, mht innføring av individuell plan og personlig koordinator."

Votering:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Eks forslag til pkt. 1 Enstemmig vedtatt.
Eks forslag til pkt.2 vedtatt med med 7 (Ek, Nilssen, Mykelvoll,Luther,Robertsen, AP,
Mæland, H, Jørgensen, Rødt,)) mot 2(Skogrnan, Winther, Frp, stemmer
Eks forslag pkt. 3 Enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

Tromsø kommune slutter seg til hovedmålsettingen til utvalget om bedre samordning av
tjenester for utsatte barn og unge.

Viktige forhold i det videre arbeidet er:

• Barn og unge med sammensatte problemer har behov for sammensatte og samordnede
tjenester fra kommunens side.

• Arenaer innen fritidssektoren og frivillig sektor er sentrale hverdagsarenaer for utsatte
barn og unge og bør få et sterkere fokus.

• For å sikre tidlig tverrfaglig innsats overfor utsatte barn og unge, er det behov for
evaluerte og anbefalte modeller for sektorovergripende strukturer på kommunalt nivå.

• For å utvikle kunnskap om koordinering og tverrfaglig samhandling overfor utsatte
barn og unge, må samarbeid mellom kommuner og utdannings-og
forskningsinstitusjoner styrkes.

• Veiledningsverktøyet for personlige koordinatorer (jfr. punkt 6.2.3 i utredningen) må
beskrive hva som er relevant kompetanse for en personlig koordinator.

• Fokus på forankring og myndiggjøring av rollen som personlig koordinator er viktig.
• Ut fra hensyn til forankring av funksjonen og viktigheten av tillit og relasjon til

brukeren, er vi ikke enig i ordlyden side 77 i utvalgets utredning; ..den personlige
koordinator er fortrinnsvis tjenestemottakers saksbehandler i en av de involverte
hjelpeinstanser

• Det er ikke alle barn og unge med individuell plan som mottar tjenester fra det
kommunale hjelpeapparatet. Om kommunen i slike situasjoner skal ha myndighet til å
utpeke koordinator utenfor det kommunale systemet, må eventuelt utdypes.

• Det er usikkerhet på hva en norm betyr. Vi ser det vanskelig å telle antall
planer/koordineringsoppdrag pr. personlig koordinator, da de ulike planene ikke alltid
krever samme ressurs (jfr. Punkt 6.2.3 i utredningen )

• I forslaget sies det rett til personlig koordinator. Det er viktig at forskriftene tydeliggjør
brukerens klagemuligheter.

• Forankring av Individuell Plan i opplæringsloven og barnehageloven, fører til bruk av
IP på nye arenaer med nye aktører. Derfor er det viktig å sikre forskningsdokumentert
kunnskap om IP og personlig koordinator gir positiv effekt direkte overfor de utsatte
barna og kommer de utsatte barna direkte til gode.

• En ny deltjeneste i kommunehelsetjenesten §1-3 "en tjeneste for psykisk helsearbeid"
bør ikke avgrenses kun til profesjonen psykolog. Ressurser bør sees i et
folkehelseperspektiv hvor helsefremmende arbeid kommunen inngår i alle deltjenester
nevnt i kommunehelsetjenesteloven.

• Det er behov for grenseoppgang mellom behandling i kommunens psykiske helsevern
og behandling i spesialisthelsetjenesten.
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• Skolehelsetjenesten trenger et løft. Spesielt vil vi her peke på behovet hos utsatte
ungdommer i ungdomskole og videregående skole som sliter med sammensatte
problemer.

• Det er viktig å sette fokus på hvordan fastlegeordningen kan styrkes overfor utsatte
barn og unge Kommunepsykologfunksjonen må sees i sammenheng med
fastlegefunksjonen for å unngå at den nye funksjonen (psykolog) bidrar til
fragmentering i førstelinjen.

• Fagmiljøene i barnehage og skole må videreutvikle egen kompetanse til tidlig
avdekking og hvordan følge opp utsatte barn og unge. Dette vil styrke deres
observasjons - og handlingskompetanse i tidlig innsats.

• Igangsetting av kartlegging i stor skala, slik utvalget foreslår, må derfor sees i
sammenheng med fagpersoners egne observasjoner i barnas hverdagsliv i barnehage og
klasserom.

• Kartleggingsverktøy må kvalitetssikres slik; faglig vurdering av de verktøy som skal
brukes, kartleggingen må gjennomføres av kvalifisert personale, selve verktøyet må
kvalitetssikres, det må stilles krav om kompetanse.

• Erfaringene med implementering av kartleggingsverktøy tilsier at det er
ressurskrevende å gi et stort antall fagpersoner i flere sektorer opplæring. I enkelte
sektorer krever det alltid vikarressurser for å gjennomføre opplæring.

• Felles lovverk vil gi mulighet for ett samlet vedtak på kommunalt nivå. Og terskelen
for informasjonsutveksling vil slik bli senket overfor utsatte barna. Dette vil styrke
kommunens utvikling med tidlig og tverrfaglig innsats. Det anbefales likevel å
avgrense vurderingen til sammenslåing av sosialtjenestelovens resterende del og
kommunehelsetjenesten. Og avvente vurdering av barnevernloven inn i et eventuelt
felles lovverk. Vi viser her til at Barne, likestillings-og inkluderingsdepartementets
(BLD) er gang med en vurdering av om barnevernloven bør bli en rettighetslov.

• Det lages svar på høringsbrevet fra BLD med utskrift av de politiske vedtakene kap. 3
fra dette saksfrernlegget.

1. Tromsø kommune slutter seg i hovedsak til Flatø-utvalgets innstilling, men vil bemerke
følgende:
Tromsø kommunestyre gjorde i sak 199/09 — Samhandlingsreformen følgende vedtak.
"Tromsø kommune vil ikke iverksette en eventuell samhandlingsreform etter statens ønsker
før den tidligere barnehagereformen blir fullfinansiert".
Det er derfor avgjørende for Tromsø kommune at nye tiltak følges opp med tilstrekkelige
bevilgninger.
KIO er med dette som utgangspunkt svært positiv til en samordning av tjenestene for utsatte
barn og unge både i forhold til forebygging og behandling.
Tidlig innsats kan være avgjørende for å forebygge sykelige tilstander, og terskelen inn til
hjelpeapparatet kan ofte oppleves for høy. Helse- og omsorgskomiteen støtter derfor forslaget
om å gi barn og unge med behov en personlig koordinator samt retten til en individuell plan.
Andre forebyggende tiltak vil være å styrke helsesøstertjenesten i kommunene gjennom økte
bevilgninger. Ikke minst i skolen.
Tromsø kommune ønsker også bidra til det forebyggende arbeidet gjennom å styrke
samhandlingen med frivillig sektor.
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2. IGO er i utgangspunktet ikke motstander av at barn kartlegges med hensyn til språk, sosiale
ferdigheter osv Imidlertid må dette forslaget utredes grundigere i forhold til personvern og
mulige negative konsekvenser for de berørte.

3.KIO er bekymret for at det ikke følger tilstrekkelig ressurser til oppfølgingen av utsatte barn
og unge i barnehage og skole, mht innføring av individuell plan og personlig koordinator."

Postadresse: Besøksadresse:
Vestregt 45-47 Telefon: 77 79 06 67
9001 TROMSØ TROMSØTelefaks: 77 79 00 01


