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Barnekonvensjonens
grunnprinsipper

• Artikkel 3 – barnets beste

• Artikkel 12 – retten til medvirkning

• Artikkel 2 – ikke-diskriminering

• Artikkel 6 – retten til liv og utvikling



Beskyttelse

Tilretteleggelse

Deltakelse

FNs barnekonvensjon



Regelverk som sikrer rett til
medvirkning

• Finnes mange bestemmelser om dette
i barneloven
i barnevernloven
i pasientrettighetsloven
i opplæringsloven
i plan og bygningsloven

• Barnas talsperson i plan og bygningsloven



Barnetråkk







Artikkel 12

1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre 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.



Tre spørsmål
• Når skal barnet delta?

– Ingen fast alder i BK, barneloven, barnevernloven 7 år, evt yngre.

• Hvordan skal barnet delta?
– Konkret vurdering
– Legge til rette for at barnet får en mulighet til å medvirke
– Former for medvirkning:

• Informere barnet (forutsetning for medbestemmelse)
• Lytte til barnet (uttrykt mening, kroppsspråk mv)

• Hvilken vekt skal barnets mening ha?
– Barnets mening skal bli vektlagt i tråd med barnets alder og modenhet



Medvirkning

• www.vaf.no  Medvirkningsverktøy for de
som ønsker å få barn med i prosessene

• www.vfk.no: Busmi-prosjektet, barn og
unge; Samfunnsengasjement,
Medvirkning og Innflytelse



Innflytelse for barn og unge

 Varierende representasjon av unge

 3 av 4 kommuner har ungdomsråd
(108,5 har ikke)



Forutsetninger for medvirkning

at det finnes en åpning
– fagpersoner og foreldre er innstilt på å la barn

og unge komme til orde - intensjonserklæring
 at det finnes en anledning

– det finnes ressurser, ferdigheter og
prosedyrer for barn og unges deltagelse

 at det finnes en forpliktelse
– det etableres en policy for barn og unges

deltagelse



Stemmerett for 16-åringer



Forsøk med Stemmerett for 16-
åringer

Konkret tiltak
Tvinge politikere til å se på unge som

’human beeings’
Bedre tjenester

Det er lov å prøve



Skolebygg/barnehager

• Skolebyggenes kvalitet og utforming er
viktig i folkehelsearbeidet!

• 50 % av skoler og barnehager er ikke
godkjente etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler. Hvordan
innvirker dette på barnas helse?

• Brev fra HOD og KD til kommuner/fylker







Rapporteringsprosessen
• Hvert 5. år til FNs barnekomité
• 1993: Norges første rapport etter 2 år, så hvert 5.år.
• 1998: Norges andre rapport
• 2003: Leverte rapport, inklusiv ”Livet under 18”
• 2004: Skyggerapport fra Forum for barnekonvensjonen til FN
• Vinter 2005: FN arrangerer en sesjon med NGOs og Barneombudet
• Mai 2005: utspørring av offentlige myndigheter
• Juni 2005: avsluttende merknader fra

komiteen.
• Mai 2008: ny rapport ble levert fra Norge. Denne gang har alle

instanser kommet med innspill til Norges rapport
• Norge har rapportert 4 ganger til FNs barnekomité



Rapporteringsprosedyre

Rapport fra
norske
myndigheter Barneretts-

Komiteen i
FN

Rapport fra
Forum for BK

Rapport fra
Barneombudet

Formell
høring

Avsluttende
merknader
fra komiteen

1. Forum for BK og
Barneombudet

2. Myndighetene



Hvem har ansvar for å oppfylle
barnekonvensjonen?

• Utgangspunktet i menneskerettighetene:
regulerer forholdet mellom stat og borger

• Dvs at det er norske myndigheter som har ansvar
for å oppfylle konvensjonen

• Dvs blant annet dere som myndighetspersoner



Gjennomføringsmekanisme

• FNs komité for barns rettigheter
– 18 uavhengige medlemmer
– Rapporteringsprosess – komiteen gir

anbefalninger til landene.
– ”General Comments” – ikke bindende

uttalelser fra komiteen til statene.
• Ingen individuell klagerett



Gjennomføring basert på:

• Artikkel 4 – staten plikt til å foreta alle
nødvendige tiltak

• Ingen formelle tvangsmidler
• Internasjonalt samarbeid og press
• Ønske om å følge opp sine internasjonale

forpliktelser



Barneombudet

• Vi får mange konkrete spørsmål
• Vi har vært involvert i prinsipielle spørsmål
• Vi mener ideen bak ordningen er veldig

bra og en god måte og følge opp BK på.


