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Høringssvar - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt

Utdanningsforbundet støtter fullt ut departementenes utgangspunkt for utredningen; at tidlig
innsats overfor utsatte barn og familier er av stor betydning for å gi barn stabile og trygge
rammer for utvikling og vekst. Derfor støttes utredningens hovedmålsetting; at barn og unge
skal få helhetlig og koordinert hjelp til rett tid, og at tiltakene bør ligge på lavest mulig nivå.
Det er viktig at fokus rettes mot barns perspektiv framfor tjenesteytere og foreldre.

Utgangspunktet er at dette er et komplekst område som er i kontinuerlig endring, og med
mange aktører involvert. Mange begrep og ansvarsområder synes uklare. Et stort problem er at
ingen har koordineringsansvar overfor brukerne. Mangel på systemer for tidlig intervensjon og
systematisk oppfølging innebærer at det er opp til den enkelte ansatte i skole og barnehage og
andre instanser å vurdere om det er grunn til bekymring. Det er da fare for en "vente-og-se"-
tilnærming som innebærer at barnet ikke får riktig hjelp i tide. Dette bekymrer
Utdanningsforbundet.

Flatø-utvalget har fulgt opp tiltak fra NOU 2009:18  Rett til læring  og Stortingsmelding nr. 47
(2008-2009)  Samhandlingsreformen, rett behandling på rett sted til rett tid.  Det er viktig for
oversikten, tilgjengeligheten og videre oppfølging.
Utdanningsforbundet mener at man i bearbeidelsen også bør se på Meld St.19 (2009- 2010) av
11. juni;  Tid til læring - oppfølging av Tidsbruk-utvalgets rapport,  og da særlig kapitel 5
Sammenheng og helhet i barn og unges oppvekst.

Utdanningsforbundet vil i denne høringsuttalelsen kommentere de forslagene til tiltak som vi
ser har særlig betydning for arbeidet i barnehagen og grunnopplæringa.

1) Det foreslås at formålsbestemmelsen i  barnevernloven  endres slik at den blir å
forstå som en  rettighetslov.  Utdanningsforbundet støtter dette fordi det er en
forsterkning av barns rettigheter til barnevern.

2) Utvalget foreslår at det bygges videre på individuell plan, som et
samarbeidsverktøy og at denne forankres i opplæringsloven og barnehageloven.
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Utvalget vil forskriftfeste retten til enpersonlig koordinator og har beskrevet
koordinatorens plikter.

Utdanningsforbundet mener det er svært viktig at barn og unge med sammensatte
vansker får en personlig koordinator som skal samordne tjenestene. Altfor ofte er
det i praksis opp til foreldrene å koordinere disse tjenestene. Men den som skal
være personlig koordinator, må ha kompetanse og inngående kjennskap til det
sosial- og helsefaglige feltet og regelverket på området, oversikt over kommunens
fritidstilbud, avlastningsmuligheter etc. - og være skolert for oppgaven. Det er
viktig at en personlig koordinator har en uavhengig rolle med nødvendig distanse
til andre roller overfor barnet. Individuell plan skal følge barnet til det er 18 år, og
kontinuitet i koordinatorfunksjonen er derfor viktig og nødvendig.

Utdanningsforbundet går derimot imot forslaget om at individuell plan forankres i
barnehageloven og opplæringsloven. Det fremstår som uavklart hva som er
begrunnelsen for å etablere enda flere hjemler. Regelverket på området er i dag
svært fragmentert, og det er krevende å orientere seg om rettigheter og plikter. En
personlig koordinator bør foruten å ha kompetanse på område, som er helt
avgjørende, må også ha en uavhengig rolle og nødvendig distanse til barnet. Selv
om skolen har juridisk ansvar for individuelle opplæringsplaner, fraråder
Utdanningsforbundet å innarbeide ansvar også for individuelle planer i også i
barnehageloven og opplæringsloven. Per i dag er individuell plan bl.a. hjemlet i
sosialtjenesteloven og barnevernloven. En slik endring ville innebære at oppgaven
med å være en personlig koordinator kan bli en pålagt oppgave for lærere og
førskolelærere. Dette ville i så fall være en svært kortsiktig løsning, og vår
vurdering er at lærere og førskolelærere verken har riktig kompetanse, nødvendig
distanse for en slik uavhengig rolle, eller tid beregnet for den oppgaven. I utvalgets
vurdering av de økonomiske konsekvensene av en slik lovendring står ".. dette vil
medføre noen startkostnader knyttet til opplæring og utvikling av
veiledningsverktøy". Her har de ikke beregnet driftskostnader. Dermed er det fare
for, slik mange kommuner praktiserer det i dag, også at lærere og førskolelærere får
en ny oppgave som ikke de er kompetent for, på toppen av mange andre oppgaver,
og uten at dette blir kompensert for, for eksempel i form av redusert leseplikt.

Utdanningsforbundet går på denne bakgrunn imot forslaget om nye lovhjemler i
barnehageloven og opplæringsloven. Dersom det likevel skulle bli etablert nye
hjemler, er det svært viktig at barnehagens og skolens rolle tydeliggjøres og
avgrenses.

3) Flatø—utvalget mener at lavterskeltilbudene lettere kan realiseres ved at en
foretar en endring i § 1-3 kommunehelseloven som tydeliggjør kommunenes ansvar
for å etablere tjeneste for psykisk helsearbeid. Styrking av kommunenes ansvar for
å gi førstelinjetilbud innen psykisk helse er viktig for at barn og unge kan få enklere
og raskere tilgang til psykisk helsehjelp der de bor. Utdanningsforbundet støtter
dette tiltaket.

4) Utvalget foreslår at det etableres en handlingsplan for styrking av
psykologtjenesten i kommunene, finansiert av øremerkede midler.
Utdanningsforbundet støtter dette forslaget. Det er et stort behov for styrking av
psykologtjenestene for barn og unge i kommunene, sett fra skolens side.
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5) I den hensikt å gi tidlig innsats, foreslår utvalget at kommunen gis ansvar for
kartlegging i form av sjekkliste for identifisering av barn og familier med
risikofaktorer. Kartleggingen skal omfatte barnets sosiale, emosjonelle og
adferdsmessige utvikling med jevne mellomrom. Hensikten er å fastslå mestring og
identifisere behov for grundigere oppfølging av hjelpeapparatet.

Utdanningsforbundet er skeptisk til ogfraråderforslaget om en slik sjekkliste -
kartlegging av alle barn. Vi stiller spørsmål ved hva en slik sjekkliste skal
inneholde som skal kunne skille ut barn og familier med risikofaktorer. Videre kan
man ikke være trygg på de som skal foreta denne vurderingen i kommunene har
den nødvendige kompetanse og oversikt til å gjøre dette. Her kan man lett komme
opp i situasjoner der utenforliggende forhold vektlegges, der for eksempel
sjekkerens dårlige kjennskap til tradisjoner og kultur spiller inn. En slik kartlegging
kan lett føre til stigmatisering av enkelte familier. Dette er betenkelig med hensyn
til barn og unges personvern og vil være komplisert når det gjelder taushetsplikt og
oppbevaring av opplysninger.

Utdanningsforbundet går på denne bakgrunn  imot forslaget om kartlegging.
Derimot vil vi foreslå en styrking og vitalisering av systemet vi har i dag, med
bedre samordning av spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene (helse,
skole, barnehage), herunder skolehelsetjenesten. Som utvalget skriver, s.83; "Det
bør sikres en tettere kontakt mellom fagfeltene som yter tjenester til barn utenom
skole og barnehage, og dem som skal ivareta barna i barnehagen og skolen. Det bør
opprettes møteplasser for tverretatlig/tverrfaglig samarbeid, hvor PPT, det psykiske
helsevesenet etc. kan bidra til kunnskapsheving". Utdanningsforbundet er svært
enig i denne presiseringen som også må innebære at barnehagens og skolens folks
bidrag til hjelpetjenestene. Det innebærer at når vansker avdekkes, må man i
sterkere grad følge opp med tiltak for dem som trenger det.

6) Flatø—utvalget foreslår en gjennomgang av rettsoppfatninger og praksis når det
gjelder taushetsplikt og opplysningsplikt i de ulike fagmiljøene som arbeider med
barn og unge slik det også er foreslått i NOU 2004:18  Rett til læring.

Utdanningsforbundet mener dette er et vanskelig område som krever grundig
gjennomgang der alle fagområder som har med utsatte barn og unge, må
involveres, og  støtter forslaget.  En slik gjennomgang vil kunne bidra til nødvendig
kompetanseheving i ulike instanser.

7) Utvalget foreslår henvisningsrett for PPT, psykologer og helsesøstre til det
psykiske helsevesenet for barn og unge i den hensikt å få enklere og mindre
tidkrevende prosedyrer. Slik det er i dag, skal en henvisning gå gjennom fastlegen.
Utdanningsforbundet  støtter forslaget  fra utvalget om å utvide retten til å henvise til
det psykiske helsevesenet til de personene i støttesystemet som kjenner barnet best.
For å sikre tidlig innsats, er helsesøstrene en viktig gnippe Innvendingene kan være
at PPT og helsesøstre kan oppleve et press fra foreldre og foresatte om henvisning
og at det kan føre til en økning av svakt begrunnede henvisninger. Vi vil tro at dette
likevel ikke vil  være  et problem, fordi Barne- og ungdomspsykiatrien selv i siste
instans skal vurdere og prioritere henvisningene.



Oppsummert:

Utdanningsforbundet enig i formålet med utredningen og støtter mange av forslagene som
skal bidra til bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Utdanningsforbundet er
imidlertid kritisk til og vil fraråde gjennomføring av forslagene om; at individuell plan skal
forankres i barnehageloven og opplæringsloven, og at kommunen skal— i den hensikt å gi
tidlig innsats, gis ansvar for å kartlegge i form av sjekkliste barn og familier med
risikofaktorer.

Med vennlig hilsen
for Utdanningsfor undet

Torbjøiji Ryss vij
avdelin ssjef

Tove Hauge
spesialkonsulent
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