
 

OVERSIKT OVER INDIVIDUELLE FORPLIKTELSER 

Barneombudet 
Barneombudet vil 

- gjennomføre et nytt høynivåmøte i februar 2021 for å følge opp arbeidet for en tryggere 
digital hverdag for barn og unge  

- være en pådriver for å sette barns digitale rettigheter på dagsorden og bidra til samordning 
av arbeidet for en tryggere digital hverdag for barn og unge 

Sametinget 
Sametinget vil 

- etablere et samisk barneforum hvor blant annet trygg digital hverdag inngår som del av deres 
arbeid 

- arrangere en konferanse med mobbeproblematikk, herunder digital mobbing, som et av 
temaene. Konferansen skal ha en workshop der samiske barn og unge (barneforumet) 
inviteres til å delta. Konferansen har en faglig del for voksne som arbeider med barn og andre 
aktuelle aktører. 

Arbeiderpartiet 
Jeg vil som Barnas stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet 

- arbeide for at barn og unge ikke utsettes for ulovlig eller skadelig reklame på nett 
- arbeide for å styrke tiltak som beskytter barn og unge mot vold, trakassering og mobbing på 

nett 

Fremskrittspartiet 
Jeg vil som Barnas stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet 

- fortsette kampen mot nettrelaterte overgrep 
- arbeide for at bistandsmidler kan brukes på å hjelpe lokalt politi i utviklingsland å forebygge, 

etterforske og straffeforfølge overgripere 

Høyre 
Jeg vil som Barnas stortingsrepresentant for Høyre 

- sørge for at barn og unge som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på nett, sier ifra til 
politiet eller en voksen så raskt som mulig. Det kan for eksempel være foreldre, lærere eller 
en helsesykepleier. 

- sørge for at barn og unge vet hvilke rettigheter de har og hvilke løsninger som finnes hvis de 
opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på internett 

- sørge for at vi har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å straffeforfølge de som sprer bilder 
av privat karakter, eller begår uønskede seksuelle handlinger på nett 



 

Kristelig Folkeparti 
Jeg vil som Barnas stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti 

- fortsette å arbeide for at barn skal beskyttes mot skadelig innhold på nett i forbindelse med 
bruk av nettbrett og PC i skole og barnehage 

- anerkjenne barns digitale hverdag, og vil løfte utfordringer og muligheter knyttet til denne i 
vårt programarbeid for 2021 

Miljøpartiet De Grønne 
Jeg vil som Barnas stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne 

- jobbe for en solid kapasitetsøkning hos Barneombudet, at tilskuddet til Psykisk helse i skolen 
skal økes betraktelig, og mer midler til kommunenes arbeid med psykisk helse generelt. Mye 
av dette må brukes på skolehelsetjenesten og på kompetanseheving. Det er viktig at 
helsesøstre, lærere og alle som jobber med barn og ungdom forstår utfordringer med digitale 
medier, og har kompetanse til å snakke med dem om bruk av sosiale medier, seksualitet på 
nettet, og deres psykiske helse knyttet til kropps- og prestasjonspress og farlig innhold på 
nettet. 

- jobbe for merking av reklame som er retusjert 
- jobbe for en integrert plattform hvor unge kan henvende seg for informasjon og hjelp om de 

opplever mobbing på nettet, føler seg rådvill eller sliter psykisk, trenger råd og informasjon 
om deres rettigheter, eller trenger hjelp til å fjerne bilder/videoer som er uønsket delt. 

- jobbe for at seksualundervisningen på skolen blir oppdatert og mer relevant for dagens unge, 
at den inkluderer samtaler om barn og unges rettigheter til å bestemme over egen kropp, 
samt kjønnsidentitet, seksualitet og grensesetting.  

Rødt 
Jeg vil som Barnas stortingsrepresentant for Rødt 

- fortsette arbeidet mot seksuell trakassering og bedre seksualundervisning. Det er avgjørende 
for at barn skal ha en trygg hverdag, også digitalt. Vi vil at kunnskap om grensesetting, 
kjønnsroller, trakassering og seksualitet inngår i utdanningen av lærere, helsefaglige 
profesjoner, politi og andre som jobber med barn og ungdom, og at undervisning og diskusjon 
om disse temaene blir obligatorisk på skolen. 

- arbeide mot kroppspresset mot barn og unge. Vi kommer til å følge opp den kommende loven 
om merking av retusjert reklame, slik at arbeid mot kroppspress også gjelder internett. 

Senterpartiet 
Jeg vil som Barnas stortingsrepresentant for Senterpartiet 

- legge bedre til rette for at ideelle stiftelser og frivillige organisasjoner som vil jobbe eller som 
jobber for å øke den digitale kunnskapen hos barn og unge, skal få utvikle og øke tilbudet sitt 
(som for eksempel Barnevakten, ER DU SIKKER, Lær kidsa koding, Vestfold Digitale Ungdom). 

- arbeide for å styrke tiltak som forebygger og motvirker kropps- og utseendepress rettet mot 
barn og unge på sosiale medier  



 

Sosialistisk Venstreparti 
Jeg vil som Barnas stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti  

- jobbe for å begrense kommersielle aktørers mulighet til å drive reklame og markedsføring 
overfor barn og unge for å hindre de skadelige effektene dette kan ha på deres trygghet og 
psykiske helse. Blant annet mener SV at barnekapitelet i markedsføringsloven må gjennomgås 
i lys av dagens stadig mer digitale hverdag.   

- arbeide for at barn og unge må få bedre opplæring av skolen om hvordan de skal kunne 
håndtere den digitale hverdagen og risikoene den medfører. SV vil også endre og styrke 
seksualundervisningen med vekt på kjønnsidentitet, respekt for grenser, og samtykke. SV 
mener også at seksualundervisningen må ses i sammenheng med den digitale opplæringen.  

Venstre 
Jeg vil som stortingsrepresentant for Venstre  

- jobbe for å ha informasjon om nettvett inn i barnehagen 
- sørge for bedre veiledning til foreldre og barn om nettvett og personvernmessige utfordringer 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil  

- arbeide for at den digitale læringsressursen jegvet.no implementeres i skoler og barnehager i 
2020. Jegvet.no er et undervisningsopplegg om digitale krenkelser, mobbing og vold. 
Ressursen kan benyttes av ulike alderstrinn og skal gi barn og unge kunnskap om ulike former 
for vold, mobbing og seksuelle overgrep. Vi skal i 2020 sette i gang et FoU-oppdrag som skal 
evaluere virkninger og erfaringer av blant annet jegvet.no.  

- gjennomgå og fornye informasjon på ung.no om mobbing, overgrep, kroppspress, selvskading 
og personvern, med et særlig fokus på det digitale. Oppdateringene skal gjøres i samarbeid 
med ungdom og andre relevante samarbeidspartnere.  

Datatilsynet 
Datatilsynet vil  

- opprette et prioritert internt prosjekt om personvern og informasjonssikkerhet i skolen. Vi vil 
blant annet lage en overordnet strategi for arbeidet vårt, kartlegge hvem som har ansvar for 
hva på departements- og direktoratsnivå, kartlegge økosystemet for personopplysninger i 
apper og programmer, gjennomføre lovlighetskontroll og drive kommunikasjonsarbeid. 

- fortsette vår satsing på å lære barn og unge om regler, rettigheter og etikk knyttet til 
personvern og digital dømmekraft gjennom nettressursen Dubestemmer.no. Dette er et 
samarbeid med Utdanningsdirektoratet, og i 2020 gjøres det et større arbeid med 
omstrukturering av nettsidene for å gjøre dem mer brukervennlige og tilgjengelige for elever 
og lærere, samt få dem til å samsvare bedre med de nye fagplanene. 

 

 



 

Forbrukertilsynet 
Forbrukertilsynet vil  

- arbeide for at påvirkere tydelig merker reklame i sosiale medier, slik at barn forstår hva som 
er markedsføring 

- slå ned på problematisk markedsføring fra påvirkere som kan skape kroppspress hos 
mindreårige følgere, for eksempel markedsføring av kosmetiske inngrep eller slankeprodukter 

Helsedirektoratet 
Helsedirektoratet vil  

- utvikle digitale tjenester, DigiUng, som er kvalitetssikret og som gir informasjon på tvers av 
sektorer som helse, utdanning, jobb, rettigheter med mer. Tjenestene skal fokusere på 
mestring og selvhjelp for å håndtere livets utfordringer, og utvikles sammen med ungdom. 
Det skal også utvikles et behandlingsforløp til dem som ønsker digital tilgang til helsehjelp med 
mulighet for å bestille time på nett og ha e-konsultasjoner både for chat og video. DigiUng er 
i dag et samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Direktoratet for e- helse 
og Helsedirektoratet, og vi vil arbeide med å involvere flere aktører. 

- arbeide for at helsepersonell må vite hvordan de kan bruke sosiale medier i kommunikasjon 
med barn og unge på en trygg måte. Derfor har Helsedirektoratet utarbeidet faglige råd om 
sosiale medier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi vil implementere disse i 
helsetjenesten. 

Medietilsynet 
Medietilsynet vil  

- bidra til økt innsikt og kompetanse gjennom den nasjonale Barn og medier-undersøkelsen. 
Dette med hensikt om å bedre tilpasse tiltak mot barn og unge og styrke den profesjonsfaglige 
kompetansen. 

- utvikle en læringsressurs om algoritmer, bildemanipulering og kildekritikk for å styrke unges 
kritiske medieforståelse og deres evne til å vurdere innhold i medier 

- bidra til å styrke kommunikasjon mellom foreldre og barn angående nettrelaterte 
problemstillinger gjennom å utvikle et samtaleverktøy for familier 

Politidirektoratet og Kripos 
Politidirektoratet vil 

- sette barns trygge digitale hverdag på agendaen i alle politidistrikt og i samtlige kommuner 
gjennom Politiråd. Politirådet er et strategisk organ og politiets og kommunenes formaliserte 
samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet. Politidirektoratet vil påse 
at samtlige politidistrikt bringer temaet inn i politirådsmøtene i 2020. 

Kripos og politidistriktene vil 

- bidra med kunnskapsformidling rettet mot unge og deres foresatte som bidrar til å øke 
bevissthet om forekomst og risiko for overgrep. Kripos vil sammen med politidistriktene i 2020 



 

videreutvikle konseptet "Delbart?" og gjøre det mer tilgjengelig for relevante 
samarbeidspartnere. 

Kripos vil 

- jobbe aktivt for å få en helhetlig tilnærming i arbeidet med å redusere antall ofre i saker 
knyttet til nettovergrep, nasjonalt og internasjonalt. Dette innebærer økt innsats mot 
seksuelle overgrep mot barn i utlandet gjennom internasjonalt samarbeid og helhetlig 
tilnærming til kriminalitetsområdet. 

- videreføre og styrke teknisk forebyggende tiltak for å redusere tilgang på og spredning av 
overgrepsmateriale på internett 

Utdanningsdirektoratet 
Utdanningsdirektoratet vil  

- jobbe aktivt for en trygg digital hverdag for barn og unge gjennom støtte til skole- og 
barnehageeiere og barnehagemyndighet når det gjelder 

o læreplaner og rammeplaner 
o kompetanseutvikling av ansatte 
o øvrig oppfølging av opplærings- og barnehageregelverket 

Elevorganisasjonen 
Elevorganisasjonen vil  

- mektiggjøre elever og lærlinger, og jobbe for å gi dem de verktøyene de trenger for å skape 
en trygg skolehverdag fri for vold og mobbing. Dette gjelder også det som skjer digitalt.  

- jobbe for at alle elever og lærlinger er klar over sine rettigheter, og vet hvordan man bruker 
dem 

Foreldreutvalget for barnehager og Foreldreutvalget for grunn-
opplæringen 
Foreldreutvalget for barnehager og Foreldreutvalget for grunnopplæringen vil 

- bidra til å ruste foreldrene i deres rolle med å gi barnet en tryggere digital hverdag i 
samarbeidet med barnehage/skole, gjennom å 

o formidle kunnskap om 
§ barns rettigheter 
§ barns digitale hverdag   
§ samarbeid med barnehage og skole om grensegang på digitale flater 
§ foreldrenes handlingskompetanse 
§ hva ulike instanser kan tilby 

o utarbeide konkrete råd om foreldrenes rolle hjemme og i samarbeid med barnehagen 
og skolen som deles på hjemmesiden og i foredrag 



 

KS – Kommunesektorens organisasjon 
KS - kommunesektorens organisasjon vil  

- sette barn og unges digitale hverdag på dagsorden i aktuelle nettverk, på møteplasser og 
utviklingsarenaer for kommunesektoren og i samarbeidet mellom stat og kommune 

- være en interessepolitisk pådriver for helhetlige tjenester for barn og unge og bidra til at trygg 
digital hverdag settes på dagsorden i grunn-, etter- og videreutdanninger 

- sette trygg digital hverdag på dagsorden på arenaer der vi arbeider for at barn og unge skal 
være en ressurs i lokalt utviklingsarbeid   

Landsgruppen av helsesykepleiere 
Landsgruppen av helsesykepleiere vil 

- jobbe aktivt for at barn, foreldre og profesjonelle voksnes kompetanse om digitale medier skal 
økes. Her er det også viktig å jobbe med holdninger. 

- fortsette å jobbe for at ressursene i vår tjeneste økes, slik at vi er der når barn og unge trenger 
å få hjelp når de har opplevd noe negativt i forbindelse med digitale medier 

Press – Redd Barna Ungdom 
 Press - Redd Barna Ungdom vil 

- videreføre det politiske arbeidet med å sikre en bedre regulering av både tradisjonelle og 
sosiale medier, slik at barn og unge ikke møter skadelig markedsføring i sin hverdag 

- videreføre arrangering av Gullbarbie, og gjennom denne kampanjen sette søkelys mot 
reklame- og medieaktører som tjener penger på å gi barn og unge dårlig psykisk helse, gjerne 
ved deres bruk av ensidige skjønnhetsidealer, gammeldagse kjønnsroller og unødvendig 
seksualisering 

Private Barnehagers Landsforbund 
Private Barnehagers Landsforbund vil 

- forplikte seg til å innføre Barnas verneombud i alle private og kommunale barnehager. Barnas 
verneombud skal bidra til god digital dømmekraft ved å lære barnehagebarn om kropp og 
respekt for egne og andres grenser. 

- følge opp arbeidet med tryggere digital hverdag i Partnerskap mot mobbing 

Røde Kors 
Røde Kors vil 

- kontinuerlig oppdatere oss på hva barn og unge gjør på nett, hvordan de bruker digitale 
medier/hjelpemidler og hvilke arenaer de bruker 

- gi frivillige opplæring i å snakke om og med barn og unge når det gjelder nettrelaterte tema 
- vite om hvilke andre hjelpeinstanser som finnes for barn og unge, og hvordan systemene 

fungerer 
- viktigst av alt, svare på henvendelser som handler om digital hverdag for barn og unge 



 

Skolelederforbundet 
Skolelederforbundet vil 

- flette inn og ta opp temaet trygg digital hverdag for barn og unge i vårt kursprogram for egne 
medlemmer, blant annet i jus og ledelse. Vi vil også kunne ta opp og gjøre temaet kjent i andre 
sammenhenger, i møte med egne medlemmer og i fora der forbundet deltar.  

- som aktiv deltaker i Partnerskap mot mobbing bidra til at en trygg digital hverdag for barn og 
unge skal prioriteres i arbeidet for et trygt skole- og barnehagemiljø 

Utdanningsforbundet 
Utdanningsforbundet vil 

- gjennom arbeidet med fagfornyelsen bidra til at barn, unge og voksne utvikler digital 
dømmekraft og skaperkraft 

- arrangere kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte med barn og unges digitale 
kompetanse og digitale hverdag som tema 

Annonsørforeningen (ANFO) 
Annonsørforeningen (ANFO) vil  

- gjennom arbeidet med Fagutvalget for influencermarkedsføring (FIM) bidra til god og 
ansvarlig markedsføringspraksis for aktører som arbeider med influencermarkedsføring. 
Målet er å redusere utseende- og kroppspress ved at ordningen skal bidra til å ansvarliggjøre 
influencere, deres nettverk og annonsører, og gjøre aktørene mer bevisst sin rolle og 
påvirkningskraften de har på barn og unge voksne. 

- fortsette som en av tre organisasjoner som finansierer Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) og 
forplikte seg til å fortsette dette initiativet i det kommende året. MFU er etablert for å ivareta 
at strenge retningslinjer og veiledning for markedsføring av mat og drikke med et høyt innhold 
av fett, salt og/eller sukker overfor barn og unge overholdes. Det omfatter også markedsføring 
som foregår på digitale flater. 

Facebook og Instagram 
Facebook og Instagram vil 

- arrangere en felles digital helsekonferanse, Oslo Digital Well Being Forum 2020, for å diskutere 
utfordringer og løsninger på området digital kompetanse og helse. Konferansen vil ha 
deltagere fra Facebook og Instagram sine sikkerhetsteam, i tillegg til nasjonale og 
internasjonale eksperter. 

- starte et samarbeid med organisasjonen The Human Aspect, som arbeider med å samle 
livserfaringer fra mennesker over hele verden. Digital Life Experience Library er et digitalt 
livserfaringsbibliotek, som inneholder videointervjuer med kunnskap om å overkomme sine 
tøffeste utfordringer. 

- oppfordre til positive interaksjoner på Instagram gjennom å rulle ut en ny funksjon i Norge, 
som skal gi et varsel til den som skal publisere en kommentar om at den kan bli oppfattet som 
støtende. Facebook og Instagram har utviklet og testet kunstig intelligens som kan kjenne 
igjen forskjellige former for mobbing på Instagram. 



 

- jobbe i partnerskap med norske NGO-er for å videreutvikle og distribuere Facebooks digitale 
ferdighetsbibliotek til norske barn, foreldre, og lærere, The Norwegian Digital Literacy Library. 
En essensiell del av digital sikkerhet og helse er digitale ferdigheter. 

IKT-Norge 
IKT-Norge vil  

- bidra til økt kompetanse om tryggere digital hverdag til leverandører med tjenester som 
brukes av barn og unge, og utveksle beste praksis  

- jobbe for økt bevissthet i samfunnet om utfordringer og muligheter knyttet til barn og unges 
digitale hverdag  

Mediebedriftenes Landsforening 
Mediebedriftenes Landsforening vil  

- gjennom aktiviteter i Mediekompasset bidra til å skape kritisk medieforståelse for å kunne 
skille mellom fake og fakta. Videre vil vi skape engasjement og forståelse for de redaksjonelle 
grunnverdier og et sunt etisk kompass. 

- bidra til ansvarlig annonsering overfor barn og unge 

Telenor Norge 
Telenor Norge vil  

-  tilby undervisningsopplegget «Bruk Hue» gratis til alle skoler   
- tilby «Bruk Hues foreldremøte» gratis til alle foreldre og foresatte  


