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Hvordan kan vi ivareta barnerettighetene i fylkene?
Sjumilsstegets diskusjon 19. oktober

FMTRTLH OCT 19, 2017 12:28PM

Tverrfaglig arbeidsgruppe i embetet (Barnekonvensjonen i
praksis, oppvekst, 0-24) 

Ha samarbeid med kommunene: Opplæringsmodul. 
Koordinatorsamlinger. 
Ny kartlegging. 

Erstatte arbeidsgruppe 0-24. 

Ha kurs og seminar - internt og for kommunene - med
barnekonvensjonen som tema: 
*BK i saksbehandling
*9A-saker 
*Hvordan høre barn?

Gruppe 1

Oslo/Akershus: gjennomført barnekonvensjon i praksis i de
uilke bydeler (frivillig). Internt og eksternt kurs i
Barnekonvensjonen. Etablert 0-24 gruppe. 
Aust- og Vest-Agder: Etablert 0-24 gruppe, utarbeidet en
strategi, intern opplæring, seminar med Aleksanders
metode, kursing av kommunene i taushetsplikt. Godt
innarbeidet i plan. Flere innsigelser. 
Hordaland: 0-24 gruppe, godt fundamentert i ledergruppa.
Endret en del rutiner bla tilbakesender saker dersom ikke
saker tilstrekkelig opplyst (barn ikke hørt) 
Finnmark: Fokus i UTD avdelingen, prosjektstilling lede 0-24
gruppe. Jobbe mot 3 kommuner som et prosjekt. Signalisert
at det er pilotprosjekt. 
Rogaland: Internt etablert gruppe på tvers. Leder var
Fylkesmannen selv. Så 50 % prosjektleder stilling. Hatt �ere
opplæringstiltak, vært god systematikk på rapportering til
embetsledelsen, laget en felles virksomhetsplan. Eksternt
tilbud om å bli med på Sjumilstegskartleggingen, 14 av 26 ble
med. Har hatt koordinatorsamlinger for kommunene. 
Sogn og Fjordane: Etablert 0-24 gruppe jobbe mot utsatte
barn og unge. Esterne samlinger for kommunene opp mot
tjenestene som jobber med utsatte barn og unge.
Arrangerere Sjumilsteg konferanse hvert år. Samling kap 9a
fokus på barnekonvensjonen art 3 og 12. Skolemiljøsaker er
barnkonvensjonen inn i dem. 
Østfold: Innarbeidet en del om barnekonvensjonen i
saksbehandling. Ønsker å se hvordan kommunene ivaretar
dette i sin saksbehandling.

Felles virksomhetsplan med barnekonvensjonen som
overordnet med tiltak rundt implementering av BK

Implementeringsplan. Utfordrende og få spredt dette til
resten. Opprettet ungdomsråd, Fylkesmannen har jevnlig
møte med ungdomsrådet. Fokus på BK i saksbehandling,
klagesaker, 9A, planarbeid, høringer

Standardformuleringer i maler 
Aktiv bruk av databasen

På ledernivå -referansegruppe for BK/0-24

Gruppe 2

- "Inn på tunet" ordningen, for utsatte barn og unge. Flere
mestringsarenaer. Veileder utarbeidet alternative
opplæringsarenaer.  
- BK inn i saksbehandlingen selv 
- Styrke BK i kommunesektoren 
- Planen for implementeringen må utarbeides og alle må få
involveres i denne.  
- FM tar et på alle AU møtene sine 
- Lage egne konferanser  
- Drar det inn i alle fora som omhandler barn og unge 
- Egen gruppe hos FM som jobber med BK på huset i alle
avdelingene 
- Embetsledelsen er representert på høyt nivå - godt og
klokt med forankring. 
- tilsynssaker - gir tilbakemelding til kommunene i tilsyn
dersom barn ikke er hørt - hjemler regelbrudd i manglende
oppfyllelse i BK, artikkel 3 og 12 - eks fosterhjemstilsyn 
- rettighetsklager - dersom de ikke har snakket med barna,
da blir saken returnert  
- holde oss oppdatert på rettskilder som
sivilombudsmannen og Høyesterettsdommer. 
- påpeker feil i saksbehandlingen der barn ikke er hørt eller
barnas beste er tatt stilling til. 
- Kap 9A elevenes skolemiljø - vi tar en samtale med barna
hos FM
- intern skolering på barnesamtaler 
- regionale samlinger om taushetsplikt muligheter og
begrensninger 
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- ferdig stille plan om intern implementering. 

- Eivind Pedersen skal komme på et møte i embetet. 
- sosialtjenesteloven - på bakgrunn av enkeltsaker som
gjelder tildeling av sosialstønad til store barnefamilier har vi
nå åpnet tilsyn med kommunens praksis for utmåling av
stønad for slike familier.  

- Barn skal være tema fast minst hver tredje måned.  
- Inkludere barn på formøte i tilsyn Elevens utbytte av
opplæringen 
- Elevundersøkelsen - legger vekt på spørsmål rundt
"Vurdering for læring"
- Informerer om at Elevundersøkelsen er en del av "Følge
med plikten" info ut på hjemmesiden 

- Mange i embetet tatt etterutdanning BK - VID -
studiepoeng.  
-  Gi god tilbakemelding til kommunene dersom de får
pliktbrudd på tilsyn 
- ta Barnekonvensjonen inn i saksbehandlingsrutinene. 

Videreutdanning i barnekonvensjonen for en ansatt på
hver avdeling i embetet årlig. Dette ligger i felles VP.

Internseminar - barn i forvaltning


