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Tittel: 
Høringsuttalelse til midlertidig lov om at utvalg skal få tilgang på 

taushetsbelagt informasjon 

Uttalelse: 

Landsorganisasjonen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU) stiller seg positive til at et 

utvalg skal få tilgang på taushetsbelagt informasjon, som gjør at de kan ta stilling til hvordan 

tjenesteapparatet har jobbet rundt utsatte barn og ungdom. Vi mener at taushetsplikten i for 

mange tilfeller blir brukt for å beskytte system og ansatte framfor de barn og unge som trenger 

det. Vi mener at et det arbeidet som utvalget skal gjøre vil bidra til å forhindre at svikt i 

tjenesteapparatet blir dekket over. 

LOSU er en interesseorgansisasjon for kommunale oppsøkende ungdomstjenester. Våre 

medlemmer treffer de ungdommene som kanskje ikke ble hjulpet godt nok i starten av 

barndommen og som kanskje fortsatt ikke får hjelpen de trenger på terskelen til voksenlivet. 

LOSU tenker at det er mange grunner til at barnevern og andre tjenester ikke klarer å beskytte 

barn og unge. Våre medlemmer ser overarbeidede saksbehandlere, foreldre som takker nei til 

tiltak og vegring fra voksne mot å ta signalene rundt barna på alvor. Våre medlemmer forteller 

også om et fragmentert og byråkratisk system som fører til at tjenester diskuterer hvem som har 

ansvar framfor hvordan de kan jobbe tett rundt barna og ungdommene. 

På den andre siden så håper LOSU at dette utvalget også oppdager at det gjøres mye godt arbeid 

rundt barn og unge, som det kan bygges videre på. LOSU berømmer regjeringen for å sette 

fokus på et vanskelig tema, og håper at utvalgets arbeid fører til noen konkrete endringer i 

framtiden. 
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