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Oslo, 1. april 2020

Høringsuttalelse - midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for
barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd
av Covid-19
Det vises til høringsbrev av 31. mars 2020 fra Barne- og familiedepartementet vedrørende midlertidig
forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av
utbrudd av Covid-19, med frist for uttalelse til i dag kl. 09:00.
Utkastet til forskrift har vært forelagt blant andre Juristforbundets seksjon Privat, som har gitt
innspill.
Tiltakene som er iverksatt i forbindelse med Covid19-epidemien har fått omfattende virkninger for alle
deler av det norske samfunnet, herunder for barnevernssektoren.
Dersom situasjonen vedvarer, vil dette kunne innebære store restanser i barnevernet og
fylkesnemnda, noe som igjen medfører forlenget saksbehandlingstid. For barnevernssaker, vil dette
være svært uheldig.
Tiltakene er nå foreløpig forlenget til 13. april, og det fremstår som usikkert når disse vil bli opphevet.
På denne bakgrunn er Juristforbundet enig i at det bør vedtas endringer i eksisterende lovverk, som vil
gjøre det mulig å avvikle saker for fylkesnemnda på en måte som både ivaretar hensynet til de
smitteverntiltak som er vedtatt og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.
Det foreliggende forslag til forskrift synes i utgangspunktet å gi regler som balanser hensynet til
forsvarlig saksavvikling og smittevern på en tilfredsstillende måte, og Juristforbundet støtter derfor
hovedlinjene i de foreslåtte endringer i det eksisterende lovverket.
Juristforbundet har følgende konkrete tilbakemeldinger til forlaget:
-

Dersom forhandlingsmøter ikke kan gjennomføres muntlig, må hovedregelen være at møtet skal
gjennomføres som fjernmøte, gjerne ved bruk av videolink
Skriftlig behandling av saker etter barnevernloven kan bare være aktuelt dersom fjernmøte er
umulig eller uforholdsmessig byrdefullt
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-

Det bør oppstilles krav om grundig begrunnelse på den konkrete vurderingen som nemndleder
legger til grunn ved bruk av fjernmøter og skriftlig behandling. Berørte parter må ha anledning til
å uttale seg før nemndsleder treffer slik beslutning
Fristen for fylkesnemnda til å behandle klager på akuttvedtak må opprettholdes
Fristen for barneverntjenesten til å fremme begjæring om tiltak til fylkesnemnda etter
akuttvedtak må bare utvides i helt særlige tilfeller, da midlertidige plasseringer kan være lite
tilfredsstillende for særlig sårbare barn
Det er viktig at regler for oppfølging og tilsynsbesøk i fosterhjem og institusjoner opprettholdes
på et nivå som sikrer sårbare barn gode og trygge oppvekstmiljø

Med vennlig hilsen
NORGES JURISTFORBUND
Håvard Holm
president
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