
Fylkesmannen i Innlandet vil her gi noen korte innspill til høringen på Midlertidig forskrift om 
forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe utbrudd av Covid- 19  
 

Vi støtter generelt at det innføres en forskrift som kan tilrettelegge for at barn får hjelp og 

beskyttelse til rett tid under utbruddet av Covid-19.  

Samtidig har vi noen innspill til to av forskriftsforslagene: 

 
Myndighet for Bufetat til å flytte barn mellom institusjoner  
Vi har forståelse for at hensynet til å beskytte barn mot smitte, vil kunne kreve at det raskt besluttes 

en flytting. Vilkårene for dette og hva som gjør en flytting nødvendig, bør imidlertid være så klart 

som mulig, herunder hva som ligger i ordlydens nødvendighetskriterium. Det støttes at både 

kommunen og barnet må høres før flyttingen, og at beslutningen må dokumenteres av Bufetat. Vi 

foreslår imidlertid at det inntas i ordlyden at flyttingen skal skje i samråd med kommunen, slik at 

barnevernet får en tydeliggjort rett til å bli hørt og at deres menings skal vektlegges før barnet 

flyttes. Det er en viss mulighet for at det kan oppstå interessemotsetninger og uenighet i forbindelse 

med slike flyttinger. Vi merker oss at det ikke er åpnet for adgang til å få overprøvd Bufetats 

beslutning. Fylkesmannen skal orienteres om slike flyttinger, men er ikke gitt rollen som tvisteløser 

eller klageorgan. Vi ber om at en klagemulighet vurderes og at fylkesmannens rolle og oppgave i 

dette tydeliggjøres.  

 
Det fremstår videre som uklart om det er tale om midlertidige eller permanente flyttinger i slike 

tilfeller. Er det ment at barnet skal tilbakeføres til opprinnelig institusjon etter at faren for smitte er 

over, eller blir flyttingen permanent? Forskriften i seg selv er midlertidig, men vi kan ikke se at det er 

redegjort for om flyttingene er tenkt midlertidig. Dersom det er ment at flyttingen blir permanent, 

mener vi at det bør åpnes for en klagemulighet eller en overprøving.  


Forenklede regler for oppfølgings- og tilsynsbesøk i fosterhjem og institusjon  
Vi støtter at det er nødvendig med tilpasninger i forskriftens krav til besøk i institusjoner og 

fosterhjem, og at disse bør kunne erstattes med kontakt på annen måte. Vi kunne imidlertid tenkt 

oss noen presiseringer. For det første er det vesentlig at barnets rett til medvirkning ivaretas på en 

tilstrekkelig måte tross situasjonen, og ber derfor departementet vurdere å presisere at barn fortsatt 

må få tilbud om å få snakke med tilsynsfører alene. Vi ber også departementet vurdere om det bør 

presiseres at barneverntjenesten skal vurdere muligheten for fysiske besøk i fosterhjem, før 

alternativ kontakt benyttes.  I en del tilfeller vil besøk antagelig fortsatt kunne la seg gjennomføre, og 

en slik presisering kan hindre at alternativ kontakt brukes mer enn helt nødvendig.  

Videre ser vi også at alternative kontaktmåter kan utløse behov for digitalt utstyr, både i institusjoner 

og fosterhjem. Når det gjelder videosamtaler erfarer vi at det etterlyses retningslinjer for trygge 

løsninger. Vi vil derfor foreslå at det blant annet kan vises til E-direktoratet: 

https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon 
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