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Barneombudet ber om innsyn i rapport fra Regjeringens koordineringsgruppe for 
tilbudet til sårbare barn og unge under Covid 19-pandemien 

 
Covid-19 pandemien har utfordret hele samfunnet. Beslutninger har måttet tas raskt. 
Dessverre ser vi nå at utsatte grupper barn og unge har måttet betale en høy pris for de 
smitteverntiltakene som har blitt iverksatt. Barneombudet har gjennom hele denne krisen søkt 
å følge med på barns oppvekstsvilkår, og å fremme barns interesser der det er nødvendig.  
 
Barneombudets mandat om å fremme barns interesser i samfunnet og å følge med på barns 
utviklingsvilkår er lovfestet i Lov om barneombud § 3.  
 
Barneombudet skal ifølge lov om barneombud § 3b) følge med i at lovgivning til vern om 
barns interesser blir fulgt, herunder om norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de 
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. 
 
For å ivareta våre lovpålagte oppgaver om å overvåke lovgivning og forvaltningspraksis som 
påvirker barn og unge i Norge, er vi helt avhengige av tilgang til den informasjon som blir 
lagt til grunn for myndighetenes beslutninger. 
 
For ombudet er det ikke tilstrekkelig å motta denne informasjonen etter at beslutningene er 
tatt. 
 
Lov om barneombud § 4 gir en utvidet rett til innsyn. I bestemmelsen heter det:  
 
Offentlige myndigheter og offentlige og private institusjoner for barn skal uten hinder av 
taushetsplikt gi Ombudet de opplysninger som trengs til å utføre Ombudets oppgaver etter 
denne lov. Opplysninger som trengs for å utføre Ombudets oppgave etter § 3 annet ledd 
bokstav b, kan uten hinder av taushetsplikt, også kreves fra andre. 
 

Regjeringens koordineringsgruppe har i sitt mandat punkt 2c) at de innen utgangen av april 
skal beskrive ulike scenarier for konsekvenser for gruppen sårbare barn og unge i en situasjon 
med en langvarig pandemi med tilhørende smitteverntiltak, og vurdere tiltak for å bøte på 
konsekvensene dette vil ha for sårbare barn og unge over tid. 
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Slik Barneombudet forstår det, skal denne rapporten nå være overlevert regjeringen.  

Barneombudet mener innsyn i koordineringsgruppens rapport som regjeringen legger til 
grunn for sine beslutninger om fremtidige tiltak i Covid-19 pandemien som kan ramme barn 
og unge, er sentral informasjon for at Barneombudet kan oppfylle sitt mandat.  

Barneombudet ber på bakgrunn av dette om innsyn i koordineringsgruppens rapport som 
følger av mandatets punkt 2c). 
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