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Myndighetenes håndtering av koronapandemien – med vekt på 
barn og unges situasjon



Evaluering mens krisen fortsatt pågår

• En krise uten sidestykke

• Alle er berørt, men krisen har rammet skjevt

• Barn og unge har båret en stor byrde

• Vi vet ennå ikke hva de langsiktige konsekvensene av pandemien 

blir
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• Politikere og helsemyndigheter viste handlekraft og omstilte seg 

raskt da smittetallene steg bratt i mars 2020

• Færre er døde og det økonomiske tilbakeslaget mildere 

enn i andre land i Europa

Myndighetene har samlet sett håndtert pandemien godt
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Kunne ikke lykkes uten at befolkningen stilte opp

• Det norske samfunnet var godt rustet for en krise

oHelsevesenet er tilgjengelig for alle 

oDen norske samfunnsmodellen har vært en styrke

o Innbyggerne har høy tillit til hverandre og til myndighetene
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Tidspresset ble større enn nødvendig

• I januar sa FHI at smitten ville komme til Norge

• I februar sa helsedirektøren at det kunne blir aktuelt med 
inngripende tiltak  

• Likevel ingen spor av at samfunnskonsekvenser ble vurdert før 
nedstenging

• Ingen andre departementer enn HOD ble involvert før 12. mars

• Vedtaket 12. mars skulle vært fattet av regjeringen
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Regjeringen hadde ingen samlet vurdering av hva 

pandemi vil bety for samfunnet

• Sektorene har vurdert risiko og lagt planer for å håndtere kriser

• Regjeringen har ikke vurdert hvordan konsekvenser i hver sektor 

påvirker hverandre

• Sektorer har planlagt for 25 til 40 prosent sykefravær. 

Tilsynelatende har ingen reflektert over hvilken krise landet da 

ville stå i

• Selv uten nedstenging ville samfunnet nærmest stoppet opp. Vi 

finner ingen planer eller scenarioer som tar høyde for en slik 

situasjon
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Regjeringen visste at en pandemi var den nasjonale krisen som 

var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative 

konsekvensene 

Det er en alvorlig svikt at de likevel ikke var forberedt da covid-19-

pandemien kom

Informert, men ikke forberedt
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• Det er i krisesituasjoner at risikoen er størst for at borgernes 

rettigheter blir krenket

• Grunnloven og menneskerettighetene er viktige skranker

• Ryggmargsrefleksen sviktet – for både staten og kommunene

• Viktigst tidlig i krisen - økt bevissthet etter hvert.
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Myndighetene forsikret seg ikke om at smitteverntiltakene 

var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene



• Konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet til dem som 
er unge i dag

• Hjemmeskole kan føre til mindre motivasjon og tapt læring –
risiko for frafall og dårlige jobbmuligheter i framtiden

• Sårbare barn og unge har vært særlig utsatt
- Flere viktige tjenester falt helt eller delvis bort våren 2020

- Omfanget av omsorgssvikt, vold og overgrep kan ha økt

- Myndighetene må utvikle planer som sikrer at sårbare barn og unge blir fanget opp og 
ivaretatt i fremtidige kriser
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Barn og unge har tatt en stor belastning



• Risiko for varig utstøting av arbeidsmarkedet 

• Dårligere utdanningstilbud kan svekke jobbmulighetene

• Redusert sosial kontakt kan gi varige negative helseeffekter

• Sosial ulikhet i helse kan øke
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Det er for tidlig å konkludere om de langsiktige 

konsekvensene av pandemien
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