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Høringsnotat – Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et 

sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)  

Høringsnotatet er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og 

familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Høringsnotatet inneholder 

forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, 

pasient- og brukerrettighetsloven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringsloven, 

friskoleloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven, krisesenterloven, familievernkontorloven 

og introduksjonsloven. Videre inneholder det forslag til en felles forskrift om individuell 

plan. 

 

Formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres 

familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene. Departementene foreslår å 

harmonisere og styrke velferdstjenestenes plikt til å samarbeide med andre 

velferdstjenester, både i enkeltsaker og ut over oppfølgingen av det enkelte barn og 

ungdom. Departementene foreslår å utvide ordningen med lovpålagte 

samarbeidsavtaler mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og 

spesialisthelsetjenesten til å omfatte barn og unge med sammensatte vansker og 

lidelser, og som mottar tjenester fra begge tjenestenivåene. Videre foreslår 

departementene at kommunen skal ha en tydelig plikt til å avklare hvilken 

velferdstjeneste som skal samordne tjenestetilbudet for barn og unge som trenger 

helhetlige og samordnede tjenester. 

 

Departementene foreslår å innføre en rett til barnekoordinator for familier med barn 

eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som 

vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester 

og andre velferdstjenester. Forslaget er en del av regjeringens Likeverdsreform. 

Departementene foreslår i tillegg å rettighetsfeste gjeldende koordinatorordning i 

pasient- og brukerrettighetsloven. 

 

Departementene foreslår å harmonisere reglene om plikt til å tilby individuell plan i 

helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, 



sosialtjenesteloven og barnevernloven, slik at vilkårene blir mest mulig like på tvers av 

sektorene. Departementene foreslår videre å endre barnevernloven slik at individuell 

plan lovfestes som en rettighet som kan påklages. Samtidig foreslår departementene å 

harmonisere de andre velferdstjenestenes plikt til å medvirke i arbeidet med individuell 

plan, og å innføre en slik medvirkningsplikt for velferdstjenester som ikke har en slik 

plikt i dag. I tillegg foreslår departementene en felles forskrift om individuell plan for de 

velferdstjenestene som har plikt til å utarbeide slike planer. 

 

Enkelte forslag i dette høringsnotatet innebærer oppgaveendringer for kommunen eller 

andre aktører. De fleste forslagene er imidlertid en tydeliggjøring eller presisering av 

gjeldende rett. Formålet med forslagene er først og fremst å tydeliggjøre kommunens 

eksisterende ansvar for å sørge for at velferdstjenestene samarbeider på tvers av 

sektorer, slik at det enkelte barn og den enkelte unge får et helhetlig og samordnet 

tjenestetilbud. Det er vanskelig å tallfeste administrative og økonomiske konsekvenser 

av disse forslagene. Departementene ber derfor særskilt om høringsinstansenes 

vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene. 

 

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser 

sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på 

https://www.regjeringen.no/id2715285 

 

Høringen er åpen og alle, også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er 

velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges 

underordnede organer som ikke er nevnt på listen. 

Høringsfristen er 1. november 2020. 

 

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. 

  

Med hilsen  

 

Kristin Ryan (e.f.)                                                                               

avdelingsdirektør                                                                Linn Kvinge 

                                                                                               seniorrådgiver 
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