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Innspill til rapportering fra koordineringsgruppen for tjenester til 
sårbare barn og unge i covid-19 pandemien 

  Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for mer enn 
  30 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 

 
FO takker for anledningen til å komme med innspill til arbeidet. Vi synes det vanskelig 
å svare konkret på spørsmålene som koordineringsgruppa stiller og vårt innspill blir 
derfor mer generelt.  
 
Gjennom våre tillitsvalgte ute i tjenestene får vi et inntrykk av at «alle gjør så godt de 
kan» innenfor rammene de har til rådighet og krav til smittevern. Samtidig vet vi at 
noen grupper fortsatt ikke har fått et fullverdig tilbud - det gjelder særlig barn med 
alvorlige funksjonsnedsettelser knyttet til både skole/barnehage- og avlastningstilbud. 
Vi vet også at mange familier hvor en eller begge har blitt permittert eller mistet jobben 
er i en svært vanskelig økonomisk situasjon fordi utbetaling fra NAV har uteblitt. Gode 
rammevilkår og forutsigbarhet både for virksomheter og den enkelte families evne til å 
gi god omsorg mht til økonomi og ressurser, er derfor helt avgjørende. 
 
Koordineringsgruppa slår i oppsummeringen fast at mange virksomheter har hatt 
strengere smittevernsrestriksjoner enn myndighetene anbefalte. Det er veldig uheldig 
at enkelte virksomheter og kommuner praktiserer smittevernreglene strengere enn 
myndighetene anbefaler og at det fortsatt skjer en omdisponering av helsepersonell fra 
ordinært arbeid til beredskap knyttet til pandemien. FO etterlyser her strengere krav fra 
myndighetenes side med tydeligere pålegg om at dette ikke skal gjøres. 
 
Rapporten gir imidlertid et inntrykk av at det i hovedsak er virksomhetene selv som har 
tatt denne avgjørelsen. Vårt inntrykk er at et gjelder for noen tjenester, men på de store 
områdene har nedstegning blitt gjort med bakgrunn i nasjonale føringer og hvor det har 
vært lite mulighet for lokale vurderinger og løsninger. Det gjelder særlig for barnehage 
og skoler og ulike fritidsaktiviteter. Det må derfor understrekes at de som tok ansvaret 
for å stenge ned ulike virksomheter også har ansvar for å åpne opp igjen disse på en 
forsvarlig måte og med ressursene som trengs for å sikre god kvalitet på tjenestene. 
Pga de strenge smittevernreglene som ble innført ved en gradvis gjenåpning av 
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barnehager og skoler, er det blitt brukt ekstra ressurser som det i utgangspunktet ikke 
var budsjettert for.  
 
 
 
Tjenestene framover – ulike scenarier av konsekvenser 
 
FO er derfor opptatt av at man på veien mot å komme til en vanlig hverdag igjen er 
tydelig på hvor ansvaret ligger. Det aller meste som er blitt nedstengt og omfanget av 
det er vedtatt politisk - derfor må politikeren ta ansvar for at alle virksomheter og 
tjenester som nå åpnes igjen får midler til det. Kommunene må få styrket sin økonomi 
slik at de kan gi barn og unge forsvarlig tilbud også til høsten. 
 
Vi er bekymret for det vil kuttes i at mange kommunale, forebyggende tiltak som ikke er 
lovpålagt. Det gjelder fritidsklubber, ulike aktivitetshus, miljøterapeuter som jobber med 
psykososialt miljø i skolen osv. Det er alvorlig nettopp fordi dette er virksomheter som 
kan fange opp og hjelpe de barna som beskrives som ekstra «sårbare» og som i 
perioden hvor mye har vært stengt har hatt eller fått det ekstra vanskelig.  
 
FO er også bekymret for de eldste av barna som er i særlige sårbare situasjoner og 
oppfølging og tiltak knyttet til disse. Det gjelder ungdom som i under nedstegningen har 
droppet ut av videregående, ungdom som er permittert eller har mistet lærlingeplassen 
og ungdom som har mistet mange møteplasser under pandemien. FO ønsker et 
sterkere fokus på denne gruppa.  
 
Mange av konsekvensene av nedstegningen og permittering er det mulig at vi først ser 
utover høsten – for eksempel knyttet til skole, økt fattigdom. Økte utgifter for 
kommunene kan føre til endringer i tjenestene framover og det ber vi derfor 
koordineringsgruppa ta med seg i det videre arbeidet. (jfr punkt c i gruppas mandat). 
  
 
Konkrete tiltak  
• Nasjonale myndigheter må komme med tydelige pålegg (forskrift)om at 
virksomheter må komme tilbake til ordinær drift. 
• Kommuneøkonomien må styrkes slik at barnehager og skoler får sikre god drift 
også til høsten. Mange ledere i barnehage og skoler styrer mot et overforbruk iht 
budsjett og det er stor usikkerhet knyttet til om det kommer ekstra bevilgning. 
• FO foreslår at det settes ned et arbeid for å se spesifikt på hvilke konsekvenser 
pandemien har hatt for ungdom - her er det viktig med brukermedvirkning 
 
 
Tilbudet i sommer 
 
Koronarapporten viser at det er en kraftig nedgang i planlagte gruppeaktiviteter. Dette 
er veldig alvorlig og rammer særlig de som trenger det mest. Vi vet at for mange barn 
har nettopp ulike sommertilbud som fotballskoler, cuper, stevner, sommerskoler, felles 
utflukter, avlastningstilbud med aktiviteter ol vært det eneste tilbudet enkelte barn har i 
løpet av en åtte ukers ferie. 
 
Samtidig som at noen har svært redusert tilbud, øker andre sine tilbud. Uklarhet mht til 
smittevern og smittefrykt- viser også en nedgang i etterspørsel (jfr samtale med 
regionskontor i Røde kors). Det er alvorlig at myndighetenes informasjon om risiko og 
omfang i for stor grad bidrar til å skape frykt og gjør at enkelte familier ikke vil benytte 
seg av eventuelle tilbud. 
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De fleste barn ferierer sammen med familie og skjer i familiens regi. Situasjonen for 
mange familier er annerledes i år særlig fordi mange nå har en svært krevende 
økonomi. Permitteringer, tap av jobb og treghet knyttet til NAV og utbetaling av 
utestående lønn/dagpenger gjør det vanskelig for familier og både planlegge og 
gjennomføre ulike aktiviteter og ferier for barn i sommer. Det samme gjelder familier 
med barn/unge med funksjonshemninger med behov for avlastning. Mange har hatt 
manglende og/eller redusert tilbud gjennom denne perioden, og vil ha behov for både 
gjennomføring av planlagte og mulig økte avlastningstilbud i sommer.   
 
Vi registrerer at Oslo har mange ulike tilbud i løpet av sommeren – det regner vi med at 
også andre kommuner tilbyr. Mange av tilbudene har imidlertid en egenbetaling som 
gjør det umulig for flere familier å benytte seg av disse. Vi mener det må være fleksible 
løsninger slik at kommunene kan dekke egenandelen for familier som mangler 
økonomi til det.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mimmi Kvisvik                                                    Inger Karseth 
Forbundsleder                                                    Rådgiver 
 
 
Brevet har elektronisk signatur 
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