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Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt.
Innstilling fra utvalg for bedre samordning av tjenester for
utsatte barn og unge
Vi viser til høringsbrev av 19.4.2010 og vil gi følgende uttalelse.

Politiets Fellesforbund (PF) er glad for det initiativet som nå tas for å samordne tjenestene for utsatte
barn og unge. Samordning av etater og tiltak vil være viktig for bedre å kunne forebygge eller stanse
en uheldig utvikling av psykiske problemer, rusmisbruk eller kriminalitet.

Vi vet at det er sendt inn mange høringssvar fra etaten angående denne rapporten. Her er det mange
god innspill som vi støtter. PF ønsker likevel å knytte noen kommentarer til rapporten.

Kriminalitet og rusmisbruk er ikke bare en politimessig utfordring. Dette er et velferdsproblem som
krever godt og strukturert samarbeid mellom ulike aktører i samfunnet. Vi er opptatt av at
forebygging skal være det viktigste i kriminalitetsbekjempelsen og at dette forankres lokalt. En bedre
samhandling i hele straffesakskjeden og et kommunalt engasjement blir derfor viktig. Vi vil her
understreke at andre aktører kan ha et større ansvar, og bedre kompetanse og forutsetninger for å
løse enkelte oppgaver mer effektivt enn

Vi er spesielt opptatt av at fokuset må rettes mot tidlig avdekking og hjelp for barn og unge som er
utsatt for sterke risikofaktorer eller som viser bekymringsfull atferd. Dette bør være et systematisk
arbeid som sette4 i gang allerede i barnehgen, men som fortsettes i barne -Fog ungdomsskole. I
denne sammenh&ig vil det være viktig med tidlig kartlegging for å identifiseire barn og familier med
sterke risikofaktorer. Jo tidligere disse kartlegges, jo bedre muligheter er det for å stanse en uheldig
utvikling.

Et lavterskeltilbud i kommunene med fokus på psykisk helse vil også være et viktig bidrag til
forebygging av psykiske lidelser, rusmisbruk og kriminalitet.

Lokalt forebyggende arbeid krever, som beskrevet i rapporten, et forpliktende og samordnet
samarbeid. Her er Politiråd er en viktig arena. Lokale utfordringer løses best ved hjelp av
samhandling og gode prioriteringer, et avklart ansvars- og rolleforhold, samt hensiktsmessige
strategier og tiltak.

Politirådet må være en arena for å avklare gjensidige forventninger. Det gjelder for eksempel å
avklare forventninger i forhold til hva slags beredskap politiet kan yte, responstid, resurser og
prioriteringer. Avklaringen må også gå den andre veien, ved at man drøfter kommunenes planer og
prioriteringer i et kriminalforebyggende perspektiv. Det gjelder for eksempel kommunens
arealplanlegging, alkoholpolitiske retningslinjer, samt rus og- kriminalitetsforebyggende arbeid blant



barn og unge.

PF mener det er viktig at, det som foreslått, settes i gang en samlet gjennomgang av
rettsoppfatninger og praksis når det gjelder taushetsplikt og opplysningsplikt i de ulike fagmiljøene
som arbeider med barn og unge. Dette vil kunne rydde av veien en del misforståelser og uheldige
tolkinger slik at dette bidrar til et bedre forebyggende arbeid.

Samordning av lovverk vil også være et viktig insitament til et bedre forebyggende arbeid. Dette er
spesielt viktig fordi det er ulike aktører - både kommunale og statlige - som skal samarbeide.
Samordning av lovverket kan gi en felles plattform og mer tydelighet i forhold til den enkelte aktørs
ansvar og forpliktelser.

Med vennlig hilsen

Arne Johannessen Paal Christian Balchen
Forbundsleder forbundssekretær


