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Svar på høring - forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for 
barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av 
Covid-19 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til brev av 31.3.2020 om høring – forslag til midlertidig 
forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av 
utbrudd av Covid-19.  
 
Fylkesmannen ser, som Barne- og familiedepartementet, nå behov for å iverksette tiltak for å 
avhjelpe de negative konsekvenser Covid-19 har for befolkningen som følge av redusert kapasitet i 
barnevernet.  
 
Vi ønsker å gi følgende innspill til forslag til forskriften:  
 
§ 5 – Utvidet frist for å sende begjæring til fylkesnemnda 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark støtter denne bestemmelsen. Vi vil særlig fremheve at vi støtter 
at det er tatt inn at fristutvidelsen kun skal benyttes dersom det er nødvendig. Oppfølging av 
akuttsaker skal prioriteres høyt av barneverntjenesten i denne situasjonen, jf. brev fra Bufdir datert 
18.3.2020. Det er en stor belastning for både barn og foreldre å stå i en akutt og uavklart situasjon, 
og hensynet til både barnets beste og foreldrenes rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, taler 
derfor for at begjæring til fylkesnemnda bør sendes så raskt som mulig og at den utvidede fristen 
kun skal benyttes der det er nødvendig.  
 
§ 6 – Hjemmel for Bufetat til å flytte et barn fra en barneverninstitusjon til en annen  
Det fremkommer av forslaget at Bufetat, når det er nødvendig, kan beslutte å flytte et barn som er 
plassert i institusjon etter barnevernloven til en annen institusjon.  
 
Fylkesmannen er bekymret for påvirkningen det vil kunne ha for et barn å plutselig bli flyttet fra en 
institusjon til en annen. Barn som bor på institusjon er sårbare for endringer og har stort behov for 
trygghet og stabilitet. En plutselig flytting over i en annen institusjon vil innebære flytting til et nytt 
sted, nye voksne og nye medbeboere for barna. Samtidig ser vi behovet for å kunne flytte barn med 
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bakgrunn i smitterisiko og når flytting er nødvendig for å hindre smitte, eventuelt kunne isolere 
beboere.  
 
Det åpnes imidlertid også opp for at barn skal kunne flyttes utfra bemanningsutfordringer på 
institusjonene. Fylkesmannen er redd for at en adgang til å flytte barn med bakgrunn i bemannings-
utfordringer kan medføre at institusjonene ikke i tilstrekkelig grad jobber med risikovurderinger, 
bemanningsutfordringer og rekrutteringer. Dersom det åpnes opp for at Bufetat skal kunne flytte 
barn med bakgrunn i bemanningsutfordringer mener vi det må stilles strenge krav til at 
institusjonen forsøker å løse sine bemanningsutfordringer, før det besluttes at et barn må flytte med 
begrunnelse i bemanningsutfordringer.  
 
Bufetatregionene kjenner sitt eget tiltaksapparat godt. Det er imidlertid barneverntjenesten som har 
omsorgen for barnet og som kjenner barnet best. Vi vil understreke at dersom Bufetat gis 
myndighet til å flytte barn fra en institusjon til en annen, så må dette drøftes med kommunen. Dette 
fremkommer ikke eksplisitt av forslag til forskrift § 6, kun av departementets vurderinger og forslag. 
Fylkesmannen mener det bør fremkomme eksplisitt av bestemmelsen at flyttingen skal drøftes med 
barneverntjenesten. 
 
Fylkesmannen støtter at det er viktig at Bufetats vurderinger dokumenteres. Bufetats vurdering av 
barnets beste og barnets syn på flyttingen, herunder Bufetats vekting av barnets syn opp mot andre 
hensyn, må dokumenters.  
 
Fylkesmannen støtter også at Fylkesmannen skal informeres. I selve forslag til forskriften § 6 står det 
at Fylkesmannen skal orienteres om «beslutningen». I departementets vurderinger og forslag står det 
at Fylkesmannen skal informeres om slike «vedtak». Det bør tydeliggjøres om dette er en beslutning 
eller et vedtak, herunder om det er klageadgang på Bufetats beslutning/vedtak. Fylkesmannen viser i 
denne sammenhengen til barnevernloven § 5-4 hvor det fremkommer i tredje ledd at barn ikke kan 
utskrives før tiden uten samtykke fra barneverntjenesten, og av fjerde ledd at uenighet om 
utskrivning kan kreves avgjort av Fylkesmannen. Denne bestemmelsens anvendelse på foreslåtte 
forskrift § 6 må avklares.  
 
§ 7 – Adgang til å erstatte tilsyns- og oppfølgingsbesøk med andre kommunikasjonsformer 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark støtter forslaget om at tilsyns- og oppfølgingsbesøk i denne 
situasjonen kan erstattes med annen type tilsyn/oppfølging gjennom andre kommunikasjonsformer. 
Det er viktig også her at barneverntjenesten og tilsynsmyndigheten gjør vurderinger av om det i det 
enkelte tilfelle er nødvendig med annen type tilsyn/oppfølging, eller om det er mulig å gjennomføre 
tilsyn/oppfølging med vanlige besøk i fosterhjemmet/institusjonen.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Bremnes (e.f.) 
oppvekst- og barneverndirektør 

  
 
Merete Jenssen 
leder for barnevernseksjonen 
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