
URIOs høringsuttalelse til NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt 
 
Utdanningsdirektoratets råd for inkluderende opplæring (URIO) viser til innstilingen fra 
Flatøutvalget, NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. URIO har en rådgivende funksjon 
overfor Utdanningsdirektoratet i saker som gjelder grunnopplæringen og har et spesielt fokus 
på barn, unge og voksne med spesielle opplæringsbehov. Rådet mener denne utredningen 
berører så sentrale problemstillinger at vi ber om at Utdanningsdirektoratet videresender 
URIOs høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i sin helhet. 
 
Det vil komme klart frem av kapittelinndelingen i høringssvaret hva URIO svarer på. 
 
Innledning 
URIO er enige i omtalen av forholdene mellom barnehage/skole, PPT og BUP. Det er mer 
pedagogisk/spesialpedagogisk kompetanse i PPT enn psykologisk kompetanse, samtidig som 
brorparten av barn og unge med spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning har sammensatte 
vansker, der psykososiale vansker gjør seg sterkt gjeldende. Brukere av barnevern, psykiske 
helsetjenester og spesialundervisning har på 10 år økt med 35 %. Samtidig har kapasiteten i 
BUP økt formidabelt, mens kapasiteten i PPT har vært uendret. PPT har i samme periode i 
økende grad brukt ressursene til å arbeide med enkeltsaker, stikk i strid med intensjonen om å 
prioritere systemretta og forebyggende arbeid i barnehage og skole. Både PPT og 
helsetjenesten mener at det er med barnehage og skole at samarbeidet fungerer best. 
 
Når det gjelder utvalgets oppnevning, sammensetning, mandat og arbeidsmåte, så beskriver 
mandatet at ”barn og unge med store og sammensatte problemer har behov for hjelp fra flere 
tjenester”. Enkelte av URIOs medlemmer reagerer på at NOUen i så stor grad behandler 
psykiatridelen av helsevesenet, samtidig som man beskriver tiltakene slik at de også skal 
gjelde alle barn og unge med alle mulige andre funksjonsnedsettelser. Dette beskrives som en 
svakhet i utredningen. 
 
URIO ønsker å påpeke at høringsbrevet viser til at Kunnskapsdepartementet vil legge frem en 
stortingsmelding i 2011 som oppfølging av Midtlyngutvalgets arbeid. URIO mener det er 
svært uheldig og uriktig at Midtlyngutvalget sine forslag blir brukt som utgangspunkt for de 
forslagene som Flatøutvalget legger fram. Blant annet legges forslagene om samordning av 
tilbud til barn med lærevansker fra Midtlyngutvalget frem i stedet for gjeldende praksis. 
 
6.2 Koordinerende instans 
URIO støtter forslaget om ytterligere lovforankring av individuell plan. Det er nødvendig at 
skole og barnehage bidrar i individuell plan. Samtidig må det påpekes at det er et tankekors at 
stadig flere oppgaver blir lagt på undervisningspersonell. Å være koordinator er tidkrevende. 
Om individuell plan skal forankres i opplæringsloven og barnehageloven, må dette være en 
forutsetning at det følger ressurser med til dette arbeidet.  
 
URIO anbefaler dessuten at en forskrift som presiserer retten til personlig koordinator også 
presiserer hvilken eller hvilke forvaltninger personlig koordinator skal ha tilhørighet til, og 
sier noe om krav til kompetanse. En personlig koordinator bør være ansatt i en etat som kan 
ivareta dette ansvaret enten vedkommende er i barnehagen, grunnskolen, videregående 
opplæring eller som voksen. Rollen må defineres ved tydeliggjøring av ansvar og myndighet. 
 
URIO mener også at hjelpemidler som står oppført i en individuell plan må kunne rekvireres 
uten søknad.  
 
6.3 Barn og unge må få bedre tilgang til psykisk helsehjelp der de bor 
URIO støtter forslaget, og ønsker å peke på at en forutsetning for en bedre tilgang til psykisk 
helsehjelp er gode rutiner for tilbakemeldinger fra videregående skoler og 



oppfølgingstjenesten til den psykiske helsetjenesten i den aktuelle hjemmekommune når en 
elev har behov for hjelp. At den enkelte kommune har et psykisk helsevern, må ikke forlenge 
tiden for de som har behov for bred kompetanse til å få riktig hjelp. Her kan blant annet den 
brede kompetansen som finnes ved BUP-ene kan være nødvendig i mange tilfeller. 
 
Enkelte av medlemmene i rådet mener det bør kraftigere lut til enn en handlingsplan, og er 
redd for at en handlingsplan for lett kan ende opp som ”papirer i en skuff” rundt om i 
Kommune-Norge.  
 
6.4 Tiltak som kan settes inn for å sikre tidlig avdekking av de utfordringer og 
problemer barn og unge kan ha. 
Ting henger ofte sammen, det viser både forskning og statistikker på dette feltet. Med tidlig 
innsats fra barnehage kan barna som trenger det få en tilpasset og mye bedre barnehage- og 
skolehverdag. Her har kvalifisert personale gullkantede muligheter til å komme tidlig inn. 
Dette er innsats som gir gevinst nå og langt fremover, og gir ikke minst barn og unge en bedre 
hverdag. 
 
Rådet er delt i synet på forslaget om kartlegging av barns sosiale og emosjonelle og 
adferdsmessige utvikling. Enkelte mener dette er helt unødvendig og urealistisk og peker på at 
dette medfører en stor dokumentasjonsjobb. De mener heller at helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten må styrkes. Andre i rådet mener at det i særlig grad må legges vekt på 
sosial og emosjonell utvikling i en slik kartlegging. Disse medlemmene peker også på at det 
er viktig at det sikres nødvendige ressurser til arbeidet som skal utføres av barnehage og 
skole. Også ressurser nødvendig til oppfølging når vansker er avdekket må fremskaffes. Atter 
andre i rådet peker på at tidlig avdekking av vansker er naturlige oppgaver som skal ligge hos 
barnehage og skole, og at det må gjøres tydelig hvilke oppgaver, rammer og mandat disse 
instansene skal ha. 
 
6.5 Samhandlingen mellom barnevernstjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien 
I henhold til lov om barnevern skal barn i utgangspunktet bo med sine foreldre, også når de 
har behov for et tverrfaglig tilbud. Statlige institusjoner vil lett bli en plass der kommunene 
sender sine kostbare brukere for å bli kvitt de. URIO er skeptiske til institusjoner for barn og 
barneboliger og mener forslaget er betenkelig.   
 
6.7 Samordning av lovverk 
URIO støtter forslaget om at sosialtjenestelovens resterende del, kommunehelsetjenesteloven 
etableres som ett felles lovverk.  
 
Deltjenestene fungerer i dag ikke som portåpnere, slik man kunne ønske seg. Resultatet er at 
brukerne får for dårlig veiledning og informasjon. En felles lovgivning kan forhåpentlig 
resultere i bedring i disse forhold. Men det må påpekes lovverket i seg selv ikke gir garanti for 
at tjenestene vil praktisere et helhetlig og mer ivaretakende perspektiv. En felles lovgivning i 
tillegg må understøttes av organisatoriske og økonomiske virkemidler. 
 
URIO støtter ikke at barnevernsloven skal innlemmes i et felles lovverk sammen med 
sosialtjenestelovens resterende del og kommunehelsetjenesteloven. Både etter barneloven og 
etter barnevernloven er det fastslått som et overordnet prinsipp at alle avgjørelser skal være i 
samsvar med barnets beste. URIO frykter at nettopp dette prinsippet utvannes dersom 
barnevernloven etableres som et felles lovverk sammen med sosialtjenestelovens resterende 
del og kommunehelsetjenesteloven. 
 
6.8 Taushetsplikten 
URIO er samstemt på at noe av det viktigste når det gjelder håndheving og bruk av 
bestemmelsene om taushetsplikt er opplæring, og kommunikasjon på riktig nivå i 



hjelpeapparatet. Hjelpeapparatet har mye å lære her. Bestemmelsen praktiseres ulikt og ofte 
feil i forhold til opplysningsplikten. Til tross for at foreldre og foresatte samtykker, så holder 
tjenesteytere på informasjonen. Taushetsplikten praktiseres ulikt, og som utvalget selv sier, 
det kan synes som at graden av koordinering av tjenestene til barn og unge del er 
personavhengig. URIO mener dette har med usikkerhet og kompetanse å gjøre. Det er ikke 
alle i ”tjenestekjeden” som er like sikre på hvordan lovverket skal etterfølges og praktiseres. 
Er man usikker, så velger man det sikre – nemlig å holde på taushetsplikten. 
 
6.9 Finansieringsordninger 
Refusjonstakstene i psykisk helsevern framstår etter URIOs erfaring i dag som en hindring for 
nødvendig samarbeid. Det er derfor stort behov for en gjennomgang og endring av disse. 
 
6.10 Henvisningsretten til barne- og ungdomspsykiatrien 
URIO støtter at denne henvisningsretten må kunne utvides. Slik det er i dag, er det langt fra 
rutine at PP-tjenesten får tilsendt epikrise etter endt utredning ved BUP. Her bør en ha rutine 
på å innhente tillatelse fra foreldre slik at PPT får svar, og deretter kan gi nødvendig 
veiledning til skole/ barnehage. 
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