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FOs innspill på høring - forslag til midlertidig lov om tilpasninger i 
regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe 
konsekvenser av utbrudd av covid-19 
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 30.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 

FO støtter departementets vurdering om at det er behov for å gjøre midlertidig forskrift 
av 3. april 2020 nr. 575 om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å 
avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 om til en midlertidig lov.  
 
FO er imidlertid kritisk til at loven skal vare ut året og mener den ikke bør vare i mer 
enn i seks måneder. Det er høyst uklart hvordan situasjonen vil være til høsten. Det er 
også lite erfaring med bruk av denne forskriften. Vi mener derfor man må være forsiktig 
med å lage unntaksbestemmelser med for lang virketid. Dersom det er behov for å 
forlenge loven til høsten mener vi regjeringen må anmode om en slik forlengelse. 
Dessuten må en slik forlengelse bygge på en evaluering av hvordan de midlertidige 
bestemmelsene fungerer.  
 
§ 6 Hjemmel for Bufetat til å midlertidig flytte et barn fra en barnevernsinstitusjon 
til en annen 
Som vi skrev i vårt høringssvar til forskriften dette lovforslaget bygger på har barn og 
unge som bor på institusjon vedtak med ulikt hjemmelsgrunnlag. FO mener med 
bakgrunn i dette at det ikke kun må være hjemmel for å beslutte midlertidig opphold i 
ny institusjon, men også hjemmel for midlertidig flytting til andre tiltak. Eksempelvis 
midlertidig nettverksopphold. Gitt midlertidigheten er det ikke nødvendigvis slik at 
opphold i en ny institusjon vil være best egnet til å ivareta barnets beste, samt barnets 
rett til omsorg og beskyttelse. Slik paragrafen er utformet i dag hensyntar den ikke 
dette. 
 
Det er et stort inngrep i barn og unges privatliv å flytte dem ut av hjemmet sitt. Uvisshet 
om hvor lenge en midlertidighet vil vare vil bli en belastning for mange. Når forskriften 
foreslås i lovs form mener vi departementet burde ha vært tydeligere når det gjelder 
vurdering av midlertidighet.   
 
Vi er fornøyd med at det i forskriften og lovforslaget er tydeliggjort at Bufetat skal 
samarbeide med barneverntjenesten. I tillegg mener vi det må være et krav om at 
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Bufetat må dokumentere hva som er barneverntjenestens syn og anbefaling, samt 
hvordan dette er vurdert. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 Sign.                Sign. 
Mimmi Kvisvik Tonje Wejden 
Forbundsleder Rådgiver 

 
 
 
 
 


