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Covid-19-forskriften § 4g. – spørsmål om konsekvensvurdering

Barneombudet er bekymret for konsekvensene av karantenebestemmelsene i Covid-19-forskriften §
4g. Krav om smittekarantene for personer som har vært i nærkontakt med person som er bekreftet
smittet av virus som det er grunn til å tro er varianten omikron.
Slik vi forstår det innebærer forskriften en minstetid for karantene for nærkontakter på syv dager,
og det er ikke er åpnet for unntak.
Smitteverntiltak skal alltid følges av en vurdering av hva som er nødvendig og forholdsmessig. Denne
vurderingen må bygge på tilstrekkelig kunnskap om konsekvenser for ulike grupper, for eksempel
utsatte barn og unge. Det finnes grupper av barn og unge i helt særlige sårbare situasjoner, hvor den
nye bestemmelsen i § 4g. vil kunne få svært alvorlige konsekvenser.
Dersom karantenereglene i § 4g. skal gjelde uten unntak, vil dette medføre stor risiko for at kritiske
tjenester ikke lenger kan holdes i drift. Dette kan i så fall få store og alvorlige konsekvenser
dersom for eksempel barneverninstitusjoner må stenge grunnet mangel på personell, eller
barneverntjenester ikke kan opprettholde barnevernvakt gjennom julehøytiden. Det samme vil
gjelde dersom man må stenge barneboliger eller kutte i avlastningstjenester for barn med
funksjonsnedsettelser. Barneombudet er bekymret for at en slik situasjon vil gjelde mange tjenester
når/dersom omikron blir dominerende i Norge.
Vi mener det er behov for at sentrale helsemyndigheter går inn og avklarer lokalt handlingsrom i
denne bestemmelsen. Den pågående diskusjonen i Bergen illustrerer det som kan bli
et svært alvorlig problem fremover, dersom bestemmelsen ikke åpner for unntak.
På bakgrunn av dette har Barneombudet tre tema vi ønsker svar på:
• Barneombudet ønsker å vite hvordan konsekvensene for tilbudet til barn og unge er
vurdert ved innføringen av Covid-19-forskriften § 4g.
• Barneombudet ber om at myndighetene ser på løsninger som sikrer at det
gjøres tilstrekkelig unntak fra bestemmelsen for samfunnskritisk personell, slik at
nødvendige tjenester for barn kan opprettholde forsvarlig drift.
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• Barneombudet ber om at nasjonale helsemyndigheter vurderer behovet for å legge
enkelte overordnede føringer for vurderingen av hva som er forholdsmessig. Det kan
etter vår vurdering være krevende for den enkelte kommunelege å kjenne alle
konsekvensene av et smitteverntiltak, for eksempel konsekvenser for driften av en
barneverninstitusjon. Nasjonale myndigheter bør bistå med overordnede føringer som
skal gjelde for forholdsmessighetsvurderingen.

Vi imøteser snarlig svar på denne henvendelsen.
Med vennlig hilsen
Inga Bejer Engh
barneombud

Camilla Kayed
fagsjef

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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