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Mandat for koordineringsgruppen for tjenestetilbudet til barn og unge 
under Covid-19-pandemien 

 

1. Bakgrunn og formål 

 

Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen av Covid-19-pandemien. Nye smittebølger og nye 

varianter av viruset påvirker samfunnet og barn og unges hverdag. Regjeringens mål er at 

barn og unge skal ha lavest mulig tiltaksbyrde. Dette skal legges til grunn ved forberedelse, 

fastsettelse og gjennomføring av nødvendige smitteverntiltak. Ved vurdering av 

smitteverntiltak skal det i grunnlaget for beslutningen fremgå at konsekvenser for barn og 

unge er særskilt vurdert. Det skal løpende vurderes kompensatoriske tiltak for å minimere 

konsekvensene og minske risikoen for langvarige negative effekter. 

 

Alle barn og unge blir berørt og er sårbare i en pandemi, og jo lenger tid samfunnet påvirkes 

av pandemien, desto mer vidtrekkende kan konsekvensene bli.  

 

Noen barn og unge vil være særlig sårbare og utsatte. Dette kan være fordi de selv har 

behov for ekstra oppfølging, at familien er sårbar eller i en sårbar situasjon, eller en 

kombinasjon av disse. Dette omfatter blant annet barn og unge i familier hvor foreldrene 

strever med rusproblemer, psykiske vansker eller familier med volds- og 

overgrepsproblematikk. Barn og unge i familier som bor trangt, har lav inntekt eller opplever 

inntektsnedgang som følge av permittering og jobbtap, er også utsatt. Det kan også være 

barn med særlige omsorgsbehov, nedsatt funksjonsevne eller barn og unge med kort botid i 

Norge. For barn og familier som har utfordringer eller sammensatte behov, vil en reduksjon i 

det universelle og det spesialiserte tilbudet få store og umiddelbare konsekvenser. 

 

Barns rettigheter skal også ivaretas i krisetider. Barn og unge med behov for det, skal fanges 

opp, få hjelp og ivaretas. Problemstillingene er tverrsektorielle. Det er derfor avgjørende at 

det sikres en god koordinering mellom relevante sektorer slik at barn og unge kan ivaretas 

på en god måte. 

 

Erfaringene med koordineringsgruppen så langt i pandemien er gode. Samarbeidet har 

bidratt til å sikre at problemstillinger av relevans for barn og unge blir drøftet og håndtert på 

tvers av sektorene. Det er behov for at dette arbeidet videreføres, og at 

koordineringsgruppen gir regelmessige vurderinger av tilstanden og kommer med 

anbefalinger til regjeringen. Det er også behov for at gruppen gir konkrete forslag til 

helsemyndighetene om hvordan justeringer i smitteverntiltak rettet mot barn og unge kan 

redusere belastningen uten at det svekker smittevernseffekten vesentlig. 

Funn fra statusrapportene skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved revidering av langsiktig 

strategi for håndtering av covid-19 pandemien. 

 

Det ligger som et premiss for arbeidet at normal drift i tjenestene skal tilstrebes så langt det 

er mulig og forsvarlig ut fra gjeldende smittevernråd. 
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2. Prioriterte oppgaver 

Gruppen skal: 

 

a) gi statusrapporter til barne- og familieministeren om hvordan rettighetene og 

tilbudene til barn og unge opprettholdes og hvordan barn og unge følges opp under 

pandemien, med særlig vekt på barn og unge som har behov for et sammensatt 

tjenestetilbud eller på andre måter er i en mer utsatt situasjon enn andre barn og 

unge. Gruppen skal også komme med anbefalinger til videre oppfølging. 

Rapporteringen skal tilpasses smittesituasjonen og avklares nærmere i dialog med 

BFD. BFD forankrer arbeidet i den interdepartementale gruppen. 

 

b) bidra til koordinert informasjonsflyt mellom direktoratene, ut til statsforvalterne og ut til 

tjenestene. Sektoransvaret ligger fast. 

 

c) ha dialog med Barneombudet og sentrale organisasjoner i frivilligheten som jobber 

med barn og unge, for å fange opp de utfordringer disse observerer. 

 

d) vurdere hvordan barn og unge kan bli bedre involvert i vurderingen og utformingen av 

smitteverntiltak og kompenserende tiltak både på nasjonalt og lokalt nivå.  

 

e) samordne kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av pandemien for barn og unge.  

 

3. Organisering og deltagelse 

Gruppen ledes av Bufdir. Andre deltagere er Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet 

(Hdir), Utdanningsdirektoratet (Udir), Arbeids- og velferdsdirektoratet (Avdir), Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDi), Politidirektoratet (POD) og Sekretariat for konfliktrådene (SfK). 

Gruppen er ikke et beslutningsorgan. Vedtak om oppfølging av gruppens arbeid fattes av de 

deltagende virksomheter innenfor de til enhver tid gjeldende fullmakter de har, eller av de 

respektive departement. BFD offentliggjør rapportene. 

 

4. Fremdrift og milepæler 

Gruppen skal levere sin neste statusrapport 28.02.2022 og samtidig fremme et forslag til 

rapporteringsfrekvens fremover.    

 

Videre rapportering tilpasses smittesituasjonen og avklares i nærmere dialog med BFD. 


