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Innspill til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad 

FO takker for møtet med ministeren 11. mai hvor bla effekten av innførte tiltak knyttet til 
koronaepidemien samt forslag til nye tiltak, var tema. I tillegg til vårt muntlige innspill 
velger vi med dette å gi et skriftlig innspill hvor vi oppsummerer våre synspunkter. 
 
Innledningsvis er det viktig å slå fast at dette har vært og fortsatt er, en krevende tid. 
Ikke bare for mange barn og unge, men også for tjenesteapparatet. FO organiserer 
mer enn 30 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere 
ansatt i de fleste av våre velferdstjenester. Vi er godt informert om hvordan ulike 
tjenester fungerer og hvilke utfordringer tjenestene står overfor i arbeidet med å ivareta 
barn og unge. Vi er glad for at ministeren ønsker innspill fra oss - både for å sjekke 
status og til det videre arbeid. 
 
FO vil også rose ministeren for å ha satt ned koordineringsgruppa. De to 
statusrapportene som nå er lagt fram, gir både et godt bilde av situasjonen og kommer 
med gode forslag til tiltak. Vi må regne med at konsekvensene og skadevirkningene av 
den lange nedstegningstida vil vare en god stund framover og vi anbefaler derfor at 
mandatet for denne gruppa videreføres og at det utarbeides flere rapporter bygd på 
innspill fra de ulike fagdirektorat, bruker- og arbeidstakerorganisasjoner. FO har gitt 
innspill til den første rapporten og våre innspill er i hovedsak sammenfallende med de 
ulike direktorats og organisasjoners innspill. Vi hadde ønsket at rapportene hadde vært 
mer gjennomarbeidet når det gjelder barnehagebarn og barn med 
funksjonsnedsettelser. Slik vi ser det er dette mangelfullt.  
 
I vårt muntlige innspill var det særlig disse områdene vi valgte å trekke fram. 
 

- Vi må ha klare nasjonale retningslinjer.  Erfaringer både fra våre medlemmer og 
fra koordineringsgruppa, viser at det har vært og fortsatt er for stor variasjon i 
tjenestetilbud. FO er enig i at det må være et visst lokalt handlingsrom, samtidig 
har vi etterlyst klarere nasjonale retningslinjer og veiledere som sikrer et 
forsvarlig minimum. 
 

- Betydningen av samarbeid på alle nivåer. Både i tjenestene, mellom tjenester, 
mellom direktorat og departement. For eksempel etterlyste vi mer samarbeid 
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mellom barnehage/skole og barnevern og andre kommunale tjenester i 
identifisering og iverksettelse av tiltak overfor barn som det er bekymring rundt.  
 

- Vi må sørge for å ha oppdatert oversikt over ulike grupper av barn, hvilke barn 
snakker vi om og hva er omfanget av utfordringer.  FO registrerer at det i den 
første statusrapporten hvor det gis en oversikt over estimerte antall over utsatte 
barn fordelt på ulike grupper, ikke estimeres noe tall for gruppa av barn med 
funksjonsnedsettelser. Det er dokumentert at mange av disse barna i denne 
perioden ikke har fått et tilfredsstillende opplæringstilbud. Dette er barn FO i 
utgangspunktet er bekymret for at ikke får et godt nok tilbud og hvor tilbudet 
under nedstegningen for svært mange har vært kraftig redusert. Her etterlyser 
vi en bedre oversikt over antall barn, ulike utfordringer og tilbud som gis. 

 
- Det er ikke barna som er «sårbare», men situasjonene de lever i. Det som 

beskrives som «sårbare» barn er ei svært sammensatt gruppe som befinner 
seg i ulike sårbare situasjoner. Tiltakene som iverksettes må derfor rettes mot 
de situasjonene barnet befinner seg i å sørge for at disse situasjonene blir 
såpass gode og tilpasset det enkelte barn sitt behov. Det forutsetter igjen at 
flere må samarbeide – for eksempel hvis et barn har det vanskelig pga 
foreldrenes dårlige økonomi så er det tiltak relatert til økonomi og til foreldrene 
som må settes inn. 

 
- Kommuneøkonomien må styrkes. Med bakgrunn i at det er innrapportert færre 

saker til barnevernet samtidig som risikofaktorene i enkelte familier har økt 
(som tap av jobb, stengte familievernkontor, trangboddhet, isolasjon) må vi 
forvente at det nå vil være flere barn og familier med hjelpebehov. Relatert til 
utfordringsbilde, mener vi at tiltakspakken ikke er kraftfull nok. Det trengs mer 
penger til målrettede tiltak og i kommuneoverføringene i RNB. Det blir for enkelt 
å fastslå slik det gjøres i rapport 2 at det viktigste tiltaket er at skoler og 
barnehager er gjenåpnet, og at bekymringer i stor grad er løst. Det er viktig og 
det er et grunnlag for et bedre tilbud for barn og unge, men er ingen løsning 
alene. Skal reåpningen lykkes må det tas høyde for hva barn har mistet og 
hvilke tilleggsbelastninger koronaperioden har gitt dem.  

 
- Koordineringsgruppa må fortsette arbeidet også framover og følge med på 

hvordan tiltak blir fulgt opp. Vi anbefaler at gruppa videreføres gjennom det 
kommende skoleåret. Umiddelbart vil vi råde departementet til å be om en 
rapport 3 som konkretiserer hvilke barn vi snakker om, omfanget og behov. 
Videre at den sier noe om etterslep som følge av koronaperioden, utfordringer 
knyttet til reoppstart, sommerferie og oppstart til høsten. Rapporten må også si 
noe om hvilke nye utfordringer som sees som konsekvens av koronaperioden.  

 
Vi går om en måned inn i sommerferie som for mange barn og unge er ei ny 
sårbar tid. I år vil mange av tilbudene, som vanligvis tilbys på sommeren for 
eksempel sommerskoler, ulike leirtilbud, idrettsarrangement, ikke være 
tilgjengelig. For mange barn vil det være svært uheldig og de vil igjen overlates 
til seg selv og sine foreldre uten andre voksne som ser dem og kan melde fra 
ved en eventuell bekymring.  

 
Med bakgrunn i bredden av tjenestene FO representerer, mener vi at vi har viktige 
innspill til ministerens arbeid i å ivareta barn og unge framover. Vi ser derfor fram til 
videre samarbeid og anledning til å gi ytterligere innspill.  
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mimmi Kvisvik Inger Karseth 
Forbundsleder Rådgiver  

 
 
 
Brevet har elektronisk signatur 

 


