
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesmannen inviterer kommunene i Akershus og 

bydelene i Oslo til et krafttak for barn og unge:  

 

 

Barnekonvensjonen i praksis  
- samarbeid og medvirkning til barn og unges beste  

 
 
 

 
Det er mange bydeler i Oslo og kommuner i Akershus som prioriterer arbeidet med barn og unge 

høyt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nylig påbegynt et arbeid som har som formål å bedre 

og sikre kommunens helhetlige tjenestetilbud til barn og unge. Dette arbeidet kaller vi 

Barnekonvensjonen i praksis, og vi er inspirert av Sjumilssteget som har sin opprinnelse hos 

Fylkesmannen i Troms. Sjumilssteget er utprøvd og evaluert, gir betydningsfull 

kompetanseheving om FNs Barnekonvensjon i kommunene og øker bevisstheten om 

konvensjonens betydning. Flere fylker har igangsatt tilsvarende arbeid. 

 

Vårt arbeid er i startfasen, og vi inviterer nå Oslos bydeler og Akershus’ kommuner til å være 

med. Det er et overordnet mål at bydeler og kommuner skal kunne øke sin evne til å sikre at barn 

og unge deltar i samfunnsutviklingen, og at hvert barn, ungdom og hver familie får nødvendige 

og tilstrekkelige tilbud fra kommunens ulike tjenester. Barnekonvensjonen i praksis vil handle 

om tidlig innsats, samordning av tjenester, samarbeid på tvers av fagområder og ikke minst, om 

barn og unges medbestemmelse. Det grunnleggende prinsippet i dette arbeidet er ”barnets beste”.  

 

FNs barnekonvensjon og bakgrunn for satsingen  

I nasjonale føringer legges det betydelig vekt på å tenke helhetlig og samordne innsatsen for barn 

og unges oppvekstmiljø på tvers av fagområder. Dette fremheves blant annet i Rundskriv Q-

16/2013 ”Forebyggende innsats for barn og unge”, utgitt av Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet sammen med flere departement. 

 

Barnekonvensjonen er gjeldende norsk lov og forplikter kommuner og bydeler. Hensynet til barn 

og unge er en viktig og naturlig del av den kommunale samfunnsplanleggingen, og kommuner og 
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bydeler har ansvar for oppfyllelse av mange av konvensjonens artikler. Barnekonvensjonen i 

praksis tar utgangspunkt i to av konvensjonens grunnleggende prinsipper; artikkel 3 nr. 1 om 

barnets beste og artikkel 12 om barns rett til å bli hørt.  

 

Fylkesmannen inviterer til å delta i Barnekonvensjonen i praksis  
Fylkesmannen inviterer med dette alle bydeler i Oslo og alle kommuner i Akershus til å delta i 

Barnekonvensjonen i praksis.  

Denne invitasjonen ble presentert på møtet med ordførere og rådmenn i Son 03.09. 2014 og på 

regelverksamling for barnehageområdet 23.09. 2014. 

 

Frist for å melde seg på: 20. november 2014. (25-årsdagen for Barnekonvensjonen). 

  

Påmeldingen sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO. 

 

Oppstartskonferanse 15. januar 2015  

Sted: KS-Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo. 

Vi håper at samtlige kommuner i Akershus og samtlige bydeler i Oslo tar utfordringen som ligger 

i Barnekonvensjonen i praksis, og vi ber dere i denne sammenheng om å holde av 15.01.15. Da 

arrangerer Fylkesmannen en konferanse med kick-off for dette arbeidet. På denne konferansen 

vil ulike foredragsholdere rette oppmerksomheten mot barn og unges beste samt barn og unges 

rett til medvirkning. Vi vil også presentere et verktøy for å gjøre en egenanalyse. Målet med 

analysen er å avdekke styrker og utfordringer for samarbeid mellom de ulike tjenestene i 

kommunen. Egenanalysen vil hjelpe dere til å se hvor dere kan og bør legge trykket.  

Nærmere informasjon om oppstartskonferansen kommer.  

 

Kommunekoordinatorer og oppfølging  
Kommunen anbefales å utnevne en koordinator. Kommunekoordinatoren bør sitte sentralt 

plassert i det tverrfaglige nettverket rundt barn og unge i egen kommune og være en som 

representerer det brede fagfeltet arbeidet foregår i. Koordinatorene gir, får og videreformidler 

informasjon til og fra Fylkesmannen, og kan også ta initiativ til å sette saker på dagsorden i det 

løpende arbeidet med Barnekonvensjonen i praksis.  

 

Fylkesmannen vil ha tett dialog med koordinatorene, bidra til kompetanseheving og tar sikte på å 

få til en nettverksdrift.  

  

                                           

Kontaktpersoner hos Fylkesmannen for Barnekonvensjonen i praksis 

Navn Avdeling  E-postadresse 

Berit Landmark Sosial og familie  fmoabel@fylkesmannen.no 

Grete Finstad Sosial og familie  fmoagnf@fylkesmannen.no 

Hege Skaanes Nyhus Juridisk  fmoahsn@fylkesmannen.no 

Marit Injar Vergemål   fmoaminj@fylkesmannen.no 

Marit Lillesveen Miljø  fmoamli@fylkesmannen.no 

Anne-Mette Nessøe Barnehage og utdanning  fmoaamn@fylkesmannen.no 

Reidun Løvberg Barnehage og utdanning  fmoarel@fylkesmannen.no 

Jorunn Hunderi Helse  fmoajhu@fylkesmannen.no 

Petra Turet Olsen Helse  fmoapto@fylkesmannen.no 

Kai Rune Tollefsen Landbruk  fmoakrt@fylkesmannen.no 
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Artikkel 3 nr. 1- til barnets beste  

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 

organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal 

barnets beste være et grunnleggende hensyn.    

 

Artikkel 12 - barns rett til å bli hørt  

1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til 

fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge 

barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.  

2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og 

administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en 

representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med 

saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.  

 

 

 

 

   
 

 

       20 % av befolkningen er barn og unge, men de er 100 % av framtiden. 

 
 

 

 

Med hilsen 

 

Valgerd Svarstad Haugland  

Fylkesmann  

  

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 

 


