
 

 

Mandat for koordineringsgruppe for tilbudet til sårbare barn og unge under Covid19-

pandemien 

 

1. Bakgrunn og formål 

 

Covid19-pandemien og de innførte smitteverntiltakene har potensielt omfattende 

konsekvenser for sårbare barn og unge og deres familier, og det uttrykkes bekymring fra 

mange hold om effektene både på kort og lang sikt. Sårbare barn skal også i krisetid fanges 

opp, få hjelp og ivaretas. Problemstillingene er tverrsektorielle. En del tjenester som yter 

bistand til sårbare barn og unge opererer med sterkt redusert kapasitet. Det kan få svært 

store konsekvenser for denne gruppen. Det er derfor avgjørende at det sikres en god 

koordinering mellom relevante sektorer slik at gruppen ivaretas på en god måte. Gjennom de 

etablerte strukturene i krisehåndteringen er det mekanismer for jevnlig rapportering for status 

for de samfunnskritiske funksjonene særskilt og for alle sektorområder. Disse mekanismene 

fanger ikke nødvendigvis godt nok opp utfordringer knyttet til gruppen sårbare barn og unge. 

Det er behov for en egen struktur på direktoratsnivå som sikrer at problemstillinger av 

relevans for denne gruppen drøftes og håndteres på tvers av sektorene. Det er videre behov 

for at regelmessige vurderinger av tilstanden og mulige tiltak løftes opp til departement og 

regjering. 

 

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

det er forsvarlig ut fra gjeldende smittevernråd 

 

 

2. Oppgaver 

 

Gruppen skal: 

 

a) sikre oppdatert informasjon om sårbare barn og unge og koordinert informasjonsflyt 

mellom direktoratene og ut til tjenestene.  

 

b) gi en statusrapport hver 14. dag til barne- og familieministeren om hvordan gruppen 

sårbare barn og unge fanges opp og følges opp under pandemien og  forslag til 

oppfølgingstiltak. BFD forankrer arbeidet i den interdepartementale gruppen.  

 

c) beskrive ulike scenarier for konsekvenser for gruppen sårbare barn og unge i en 

situasjon med en langvarig pandemi med tilhørende smitteverntiltak, og vurdere tiltak 

for å bøte på konsekvensene dette vil ha for sårbare barn og unge over tid. 

 

d) Gruppen skal etablere dialog med Barneombudet, sentrale organisasjoner i frivillighet 

som jobber med sårbare barn og unge, samt Nasjonalbiblioteket for å fange opp de 

utfordringer disse observerer og diskutere hvordan disse organisasjonene kan bidra. 

 

 

 



 

 

3. Organisering og deltagelse 

 

Gruppen ledes av Bufdir. Andre deltagere er Hdir, Udir, FHI, IMDi, POD og SfK. Gruppen er 

ikke noe beslutningsorgan. Vedtak om oppfølging av gruppens arbeid fattes av de 

deltagende virksomheter innenfor de til enhver tid gjeldende fullmakter de har. Gruppens 

rapporter blir offentlige fra det tidspunkt BFD bestemmer. 

 

 

4. Fremdrift og milepæler 

 

 Gruppen etableres og møtes snarest 

 Gruppen leverer sin første statusrapport 20. april 2020 

 Gruppen leverer første vurdering av mulige konsekvenser og tiltak ved en langvarig 

pandemi innen utgangen av april, jf. punkt 2c) ovenfor 

 

 

 


