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Innspill til Regjeringens koordineringsgruppe for tilbudet til sårbare barn og unge
under Covid19-pandemien
Barneombudet følger nøye med på situasjonen til barn som nå er i særlig sårbare situasjoner
under korona-pandemien, og har gitt en rekke innspill til offentlige myndigheter. Nedenfor
lister vi kort opp våre bekymringer og noen overordnede forslag til tiltak. Vi viser også til
vårt innspill gitt til Ekspertgruppen om konsekvenser ved stenging av skoler og barnehager.
Vi har også mer konkrete forslag til tiltak knyttet til enkelte av sektorene, og kommer gjerne
tilbake med utfyllende informasjon dersom dette er nødvendig.
Barn i særskilt sårbare situasjoner:


Barn som er særlig utsatt på grunn av stengingen av barnehager og skoler:
o Barn som lever under vanskelige forhold hjemme
o Barn som har behov for særskilt tilrettelegging av skoletilbudet som
spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning og særskilt språkopplæring
o Barn med funksjonsnedsettelser, kronisk sykdom eller andre særskilte
omsorgsbehov
o Barn som har opplevd langvarig mobbing, utestenging eller isolasjon
o Barn som er i risikogruppen eller har pårørende som er det, og som ikke kan
gå i barnehage og skole når disse åpner igjen.
o Søsken til barn med særskilte omsorgsbehov.



Barn som er særlig utsatt på grunn av omprioritering i helsetjenestene:
o Barn som strever psykisk og får et redusert tilbud fra kommunal helsetjeneste
eller fra spesialisthelsetjenesten (BUP).
o Barn med foreldre som får redusert tilbud innenfor rus- og psykiatrisk
behandling.
o Barn med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom som mister eller får
redusert tilbud fra kommunale helse- og omsorgstjeneste,
spesialisthelsetjeneste og habiliteringstjeneste.



Barn som er utsatt, eller står i fare for å bli utsatt for vold og omsorgssvikt. F.eks.
barn med tiltak i barnevernet, barn med psykisk syke foreldre eller barn i familier

med høy konflikt. Barnevernets mulighet til å fange opp barn, og sette inn og
opprettholde tiltak, kan være begrenset i denne perioden.


Barn som venter på prosesser i fylkesnemnd eller domstol.



Barn som bor på institusjon, for eksempel barnevernsinstitusjon, innleggelse i psykisk
helsevern, asylmottak, fengsel.

Generelt er vi bekymret for at barn som vokser opp i familier som allerede opplever store
belastninger, nå får det vanskeligere. Mange er avhengige av godt fungerende
velferdstjenester, og blir ekstra sårbare for permitteringer og bortfall av inntekt.
Mange av disse barna har behov for hjelp fra flere tjenester og er dermed særlig utsatt for
svikt hos enkelte eller flere tjenester. Barneombudet vil understreke at det er svært viktig at
det tverrfaglige samarbeidet ikke stopper opp eller bygges ned, men vektlegges særlig i denne
perioden.
Hva kan gjøres for å motvirke negative effekter av korona-tiltakene:
Vi har blant annet bedt om at:


Kunnskapsdepartementet tydeliggjør ovenfor barnehage- og skoleeier hvilke barn
som har krav på et barnehage- og skoletilbud.



Helse- og omsorgsdepartementet gjentar og formaliserer budskapet om at
helsetjenestene nå skal fungere tilnærmet normalt og at barn og unge skal prioriteres.



Justis- og beredskapsdepartementet oppfordrer domstolene til å prioritere saker som
omhandler barn.

Andre viktige tiltak:


Myndighetene må sende tydelige signaler til kommunale og statlige tjenester om at de
må følge opp barn og deres familier, og sørge for god samordning av tjenestene. Det
er viktig å sikre lik praksis i hele landet. Informasjon må gis direkte til kommunene
og tjenestene, og direktoratene må ha godt samordnet informasjon på nettsidene sine.



Det er viktig at myndighetene fortløpende evaluerer situasjonen til barn og unge, og
om tjenestene retter seg etter signalene som blir gitt. Vi anbefaler at de også bruker
fylkesmennene aktivt til å overvåke situasjonen og rapportere til myndighetene.



Reduserte tilbud vil føre til lengere ventelister og større pågang på tjenester som
allerede har begrenset kapasitet, for eksempel i helsetjenesten eller PP-tjenesten i
skolen. Situasjonen kan også ha påført mange barn ytterligere belastninger og større
hjelpebehov. Tjenestene bør styrkes slik at de kan møte behovet.

Barneombudet ber koordineringsgruppen vurdere konsekvensene for barn og unge opp mot
deres rettigheter etter barnekonvensjonen. Vi viser til barnekonvensjonen artikkel 4 om krav
til barnerettighetsvurderinger av tiltak som foreslås.
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Barneombudet ønsker en videre dialog med koordineringsgruppen og ber om å bli holdt
løpende orientert om arbeidet.

Vennlig hilsen
Camilla Kayed
fagsjef

Silje Steinardotter Hasle
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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