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Høringssvar – NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt  
 
Vi viser til brev fra BLD sendt 19. april 2010, der Unge funksjonshemmede inviteres til å uttale 
oss om utredningen NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt.  
 
Unge funksjonshemmede mener at dette er en viktig NOU med mange gode forslag. Vi har 
kommentarer til noen av forslagene. 
 
 
6.2 Koordinerende instans 
Utvalget foreslår at bestemmelsen om individuell plan (IP) forankres i opplæringsloven og 
barnehageloven og at alle mottakere av IP skal ha rett til å få oppnevnt en personlig 
koordinator.    
 
Unge funksjonshemmede støtter forslaget, men mener det å få en plan i seg selv ikke er 
tilstrekkelig. IP er viktig som metode for å sikre at alle som er avhengig av koordinerte 
tjenester har et godt organisert apparat rundt seg. Det er en forutsetning at de innsatsene som 
planen beskriver også iverksettes og følges opp til beste for den enkelte bruker. At loven også 
forankres i opplæringsloven og i barnehageloven forsterker prinsippet om IP.  
 
Unge funksjonshemmede er i tvil om det er hensiktmessig at lovtekstens formulering om at IP 
skal tilbys mennesker med ”langvarige og sammensatte tjenester”. Når det gjelder barn og 
unges behov og rett på en IP, så mener vi at dette skal gjelde uavhengig av om behovet er 
langvarig eller ikke.  
 

Unge funksjonshemmede mener at det er positivt at utvalget foreslår retten til personlig 
koordinator som en individuell rett.  
 
Unge funksjonshemmede anbefaler 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.  
 
 
6.3 Barn og unge må få bedre tilgang til psykisk helsehjelp der de bor 
Utvalget foreslår at kommunehelsetjenestelovens § 1-3 endres ved å ta inn en bestemmelse 
som tydeliggjør kommunenes ansvar for å etablere en tjeneste for psykisk helsearbeid til barn 
og unge. I tillegg foreslår utvalget at det skal etableres en handlingsplan for styrket 
psykologtjeneste i kommunene finansiert ved øremerkede midler.  



 

 

 
Unge funksjonshemmede ønsker i den sammenheng å påpeke at spesielt for unge er tidlig 
innsats viktig, også når det gjelder psykisk helsearbeid. I dette arbeidet mener Unge 
funksjonshemmede at skolen er en viktig arena, og at helsestasjonstjenestene og 
skolehelsetjenesten er svært viktige og må styrkes.  
 
En tilfredsstillende avlastnings- og støttekontaktordning må også på plass for en del barn og 
unge som sliter med psykisk sykdom. Personene som jobber som støttekontakt blir sjelden 
lenge i jobben sin, noen som sikker har flere årsaker, som for eksempel lønn og dårlige 
arbeidsvilkår. 
 
 
6.7 Samordning av lovverk 
Det foreslås at sosialtjenestelovens resterende del, kommunehelsetjenesteloven og eventuelt 
barnevernsloven etableres som ett felles lovverk.  
 
Unge funksjonshemmede støtter forslaget, med unntak av forslaget å innlemme 
barnevernsloven. 
 
Unge funksjonshemmede mener at en felles lovgivning kan forhåpentlig bidra til at 
deltjenestene skal fungerer som portåpnere, slik det er tenkt. En felles lovgivning i tillegg må 
understøttes av organisatoriske og økonomiske virkemidler, fordi lovverket i seg selv ikke gir 
garanti for at tjenestene vil praktisere et helhetlig og mer ivaretakende perspektiv. 
 
Unge funksjonshemmede 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. VI frykter at nettopp dette prinsippet 
utvannes dersom barnevernloven etableres som et felles lovverk sammen med 
sosialtjenestelovens resterende del og kommunehelsetjenesteloven. 
 
 
6.8 Nærmere om taushetsplikten 
Utvalget foreslår at det igangsettes en samlet gjennomgang av rettsoppfatninger og praksis 
når det gjelder taushetsplikt og opplysningsplikt i de ulike fagmiljøene som arbeider med barn 
og unge. 
 
Unge funksjonshemmede støtter dette forslaget, og vil påpeke at det er ulik praksis på 
taushetsplikten i dag og det er viktig at den ikke er til hinder for at nødvendig hjelp ytes. Ofte 
holder man på taushetsplikten når man er usikker. 
 
Et system hvor opplysninger legges i elektronisk journal legger bedre til rette for at 
taushetsplikten brukes riktig, gitt at en samtidig lager systemer som tar sikte på å hindre 
unødig innsyn.  
 
Unge funksjonshemmede forutsetter at når det kan spores hvilke opplysninger det enkelte 
personell søker opp, vil dette i seg selv virke disiplinerende i forhold til hva slags kultur som 
etableres hos tjenesteyter. Hvordan taushetspliktbestemmelsene håndteres må i alle tilfelle 
gjøres til tema hos tilsynet som skal føre kontroll med at bestemmelsene håndheves på 
forsvarlig måte.  
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Dersom det skjer en endring i forhold til bestemmelser om taushetsplikten slik utvalget har 
foreslått, bør virkningen av en slik endring gjøres til gjenstand for evaluering i etterkant.  
 

 
Ta gjerne kontakt dersom ved spørsmål eller behov for utdyping av noen av innspillene. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Adrian Tollefsen 
Styreleder 
Tlf. 90275695 / Epost: adrian@ungefunksjonshemmede.no 
 
 


