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HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE VEDR. 2009:22 "DET DU GJØR,
GJØR DET HELT."

Vefsn kommune har vurdert forslagene i "Flatø-utvalgets" rapport, og vil med dette komme
med følgende kommentarer:

Vedr. Koordinatorfunksjonen:
Vi ser positivt til forslagene, men stiller spørsmål om hvor realistisk det er å gjennomføre
disse. Koordinering av tjenester for utsatte barn og unge er krevende både med tanke på
fagkompetanse, tid og ressurser. Generelt sett må forslag til nye tiltak i kommunene følges
opp med økt finansiering.
Det såkalte "tidsbrukutvalget" konkluderer i sin rapport "Tid til læring" at ansatte i skolen må
bruke mer tid på undervisning, og mindre på andre oppgaver.
Forslaget om å legge koordinatoransvar på ansatte i barnehage og skole kolliderer med dette,
og etter vår mening er dette urealistisk.

Vi foreslår derfor heller at det legges opp til profesjonelle koordinatorkorps i kommunene, for
eksempel knyttet til et utrednings og samordningskontor som er bredt faglig sammensatt.

Vedr. Lavterskeltilbud:
Vi støtter disse forslagene, viktig å styrke psykologtjenesten og at dette skjer gjennom
"øremerking".

Vedr. Tidlig innsats:
Vi tillater oss å påpeke at det i dag ikke er mangel på kartlegging i kommunene.
Hovedutfordringen ligger i å få til en adekvat, målrettet samhandling mellom instansene i
hjelpeapparatet; både innenfor kommunen og mellom kommunale, fylkeskommunale og
statlige tjenester.
Fokuset må derfor være på oppfølgingsarbeidet fra et samlet hjelpeapparat!

Koordinerg av døgnbasert hjelp:
Hovedproblemet er her godt belyst, og vi gir vår tilslutning til utvalgets forslag! Det er
ekstremt viktig at spesialisthelsetjenesten har et døgnkontinuerlig tilbud til de mest utsatte
barn og unge!

For øvrig er det positivt med forslaget om å gjøre barnevernsloven til en rettighetslov, og en
samordning av de ulike lovverk vill kunne bedre grunnlaget for samhandling fra ulike deler
av hjelpeapparatet.
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Vi gir og vår tilslutning til de øvrige forslagene, som gjelder tauhetsplikten,
finansiering/refusjonstakster, samt henvisningsrett for PP-tjenesten.

Vi savner imidlertid en gjennomgang av hvilke forskningsbaserte metoder som viser seg å
virke overfor utsatte barn og unge, og kunne godt tenkt oss at utvalget hadde vurdert evt.
anbefalinger her. Videre burde det og vært vurdert om hvorvidt det bør stilles krav til bruk av
slike metoder i hjelpeapparatet.

Med hilsen

MagnejPett rsen
råd

Gjenpart: Strategisk ledergruppe
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