08.09.2020

Høringssvar til høringsnotat
Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og
fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19
Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) er en medlems- og
interesseorganisasjon for nåværende og tidligere barnevernsbarn. LFB er den
eneste demokratiske brukerorganisasjonen for barnevernsbarn i Norge. Hos oss
kan alle barnevernsbarn, over 12 år, som har eller har hatt tiltak i barnevernet bli
medlem – helt gratis.
LFB har ved tre anledninger gitt innspill til den midlertidige loven om tilpasninger
i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda.
Vi har forståelse for at det vil være behov for å forlenge varigheten av den
midlertidige loven, men vi stiller oss fremdeles undrende til at loven skal ha et slik
omfang i tid. Vi er enige med departementet om at det er behov for å forlenge
loven etter 22. oktober 2020, samtidig opplever vi at begrunnelsene for den lange
varigheten på loven er vage. LFB mener ikke det er grunnlag nok til å ha en
midlertidig lov så lenge som departementet ønsker.
Som vi skrev i høringssvaret vårt den 13. mai 2020 synes vi det er underlig at
departementet foreslår å forlenge unntaksbestemmelser med svært lang virketid.
Det er av vår mening at en midlertidig lov må opp til jevnlig vurdering. Ikke minst
må en eventuell forlengelse gjøres på bakgrunn av hvordan de midlertidige
bestemmelsene fungerer. Vi mener at innspillene departementet har hentet inn
fra fylkesnemndene, Bufetat og Bufdir ikke danner et tilstrekkelig grunnlag, og
ber derfor om at departementet benytter brukererfaringene fra barn og unge i
større grad når det vurderes det omfang av tid loven skal være gjeldene.
LFB vil påpeke at det ikke er redegjort for erfaringer innhentet av barna selv i
høringsnotatet, og viser til at koordineringsgruppen for sårbare barn og unge
under covid-19 gjentatte ganger har rapportert om for strenge tiltak, og at praksis
er svært ulik. I tillegg har LFB fått tilbakemeldinger hvor ungdom har fått en
forverret livssituasjon på grunn av praktiseringen av smittevernregler. Vi ser det
derfor helt nødvendig at departementet tydeliggjør ovenfor kommunene og
tjenesteledd hva som er god praksis.
Forslaget om å forlenge adgangen til å benytte andre kommunikasjonsmidler ved
tilsyn mener LFB er problematisk. Siden det er store lokale variasjoner i hvordan
smittetallene ser ut frykter vi at en slik arbeidsmetode blir standard istedenfor
unntak. Vi mener det må tas konkrete vurderinger hvor barnets beste, smittevern
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og faglige vurderinger ligger til grunn for avgjørelsen om å benytte andre
kommunikasjonsmidler. Vi mener at det må presiseres i lovverk at dette skal
dokumenteres.
Vi ber på bakgrunn av dette om at departementet vurderer en kortere forlengelse
enn hva som er foreslått. For LFB er det viktig at vi ikke forlenger tilpasningene
lengre enn nødvendig, og at vi ikke kommer i en situasjon hvor rettighetene til
barn og unge i barnevernet blir satt på vent for lenge.

Med vennlig hilsen
Landsforeningen for barnevernsbarn v/
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