


Nasjonal implementering av barnekonvensjonen

2015-2018
Nasjonal arbeidsgruppe, epostnettverk i embetene, rapporter, planer, økonomi, 
søknader, møter m/departement, direktorat, Barneombudet, Unicef, sivil-
ombudsmannen, div.frivillighet. Implementeringsutfordringer, konferanser, tidlig 
innsats, faglige nettverk, 0-24-strategien. Barneperspektiv i NAV, i barnehage, skole, 
barnevern, folkehelse og planarbeid. Kvalitetsstrategi, foredrag, nye veiledere, 
nettdatabase på FM-nett, kommunikasjonsstrategi, logoer, film, facebook, barneapp,
nettsider. Barnekomitemøter, Sjumilsstegets metodikk, kommuneanalyser.  Møter 
m/Ungdomsråd, regelverksgrupper, medvirkning, aldersgrenser. Utdanning, bok om 
barnekonvensjonen, kontakt med høgskoler og universitet, internasjonale kontakter.













Artikkel 3  nr 1 om barnets beste

Artikkel 12  nr. 1 og 2 om 
barnets rett til å bli hørt og si sin 

mening







VØI 2018 -oppdrag
• 5.3.3.4
• Implementering av barnekonvensjonen
• Fylkesmannen skal bistå kommunene med å implementere 

barnekonvensjonen i sitt arbeid på alle områdene til 
Fylkesmannen, jf. Sjumilssteget. Fylkesmannen skal både 
internt og eksternt arbeide for å sikre at 
barnekonvensjonen legges til grunn for den samordnede 
innsatsen og for å sikre gode helhetsløsninger for barn og 
unge.

• Bakgrunnsinformasjon

https://styringsportalen.fylkesmannen.no/2018/styringsdokumenter/Bakgrunnsinformasjon?bipid=8113


Implementeringsutfordringer etter 2018

• Oppdrag/mandat/strategi
Tildelingsbrev og VØI, Nasjonal retningslinje for bruk av konvensjonen,
rundskriv, krav til internkontroll, økonomi.

• Styringslinje
BLD        BUFDIR           FYLKESMANNEN

ANDRE?                           Nye samarbeidsrelasjoner?
?-DIR/0-24                                                  (forskning/utdanning) 



Fylkesmannen
• Embetene er høyt spesialiserte institusjoner, men har sterke «silo»-

tradisjoner
• Ingen statlige kontorer har tilsvarende nærhet til kommunene
• Fylkesmannen har «alle andre roller» som er komplementær til 

implementeringsoppdraget (tilsyn, klage, råd og veiledning, 
implementering av andre tiltak i tjenester, økonomisk tilskudd)

• Fylkesmannen har erfaring med dette særlige oppdraget.
• Et stort usikkerhetsmoment mht. fokus, kapasitet o.a. er imidlertid 

fusjoner som nå omfatter alle embeter (minus Nordland, Møre- og 
Romsdal og Rogaland)



Nasjonal arbeidsgruppes forslag 1
ORGANISERING:
➢ Fylkesmannen blir lokalt ansvarlig for videre implementering
➢ Arbeidet samkjøres med 0-24-mål og tiltak
➢ Nasjonal arbeidsgruppe videreføres, men både ledelse og antall deltakere må vurderes
➢ Det utarbeides en kommunikasjonsstrategi for implementeringsarbeidet, herunder må
➢ informasjon ut til embetene videreutvikles (ny nettside, jevnlig info, tilbud om bistand, 

videreutvikling av egen FM-nettdatabase)
➢ Arbeidsgruppen må finansieres opp for å styrke arbeidet og for å samkjøre de nye 

embetenes innsats
➢ Dialog med Bufdir må styrkes gjennom  hyppige styrings- og informasjons-møter
➢ Det må avklares om også andre implementeringsoppdrag skal inngå (CRPD)



forslag 2
Egen kompetanseplattform
➢ Embetene må få finansiering og oppdrag om bygge opp sin interne 

kompetanse på barnekonvensjonen og på kunnskap om implementering 
➢ Det kjøpes faste studieplasser på VIDs konvensjonsstudie
➢ Det arbeides med å utvikle forslag til en sertifiseringsordning som 

embetene må oppfylle
➢ Embetene v/nasjonal arbeidsgruppe må bistå Bufdir og andre direktorater 

med å foreslå kompetansetiltak for kommunene, jf. barnekomiteens 
anbefaling nr. 10 fra juni 2018.



forslag 3
Faglig arbeid 
➢ Konferanser med faginnhold knyttet til konvensjonen
➢ Hospitering mellom embetene/regionvis samarbeid
➢ Formidling/distribusjon av maler og eksempler på bruk av barns 

rettigheter i saksbehandlingen
➢ Utarbeidelse av veileder for kommunene i bruk av konvensjonen i planer 

og løpende saksbehandling
➢ Deling av presentasjoner brukt i implementeringsarbeid rettet mot 

kommunene
➢ Endre metodebeskrivelser for Selvhjelpspakker



Forslag 4
Sentrale forutsetninger
• Dialogen mellom BLD, Bufdir og KMD i arbeid med 

Tildelingsbrev og VØI må gi mer konkrete føringer for mål og 
tiltak for implementering av barnekonvensjonen.

• Dette må kommuniseres tydelig til embetsledelsene i de nye 
embetene slik at arbeidet får «fyrtårnkarakter»

• Disse kan knyttes til barnekomiteens anbefalinger fra juni 
2018



Barnekonvensjonen 30 år




