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— Målene fremover
handler både om å følge
opp det arbeidet vi har
satt i gang, men også om å
løfte frem nye områder
som vi ser har blitt viktige
de siste årene.

Forord
Den treårige strategien vi laget da jeg ble
barneombud i 2018 har vært en god rettesnor for
arbeidet vårt. Nå har vi justert strategien for de siste
årene. Målene fremover handler både om å følge
opp det arbeidet vi har satt i gang, men også om å
løfte frem nye områder som vi ser har blitt viktige de
siste årene.
Et av områdene jeg vil prioritere de neste årene er
samarbeid mellom tjenester til barn og unge. «Alle»
snakker om at vi må lage et bedre lag rundt barn og
unge i skolen og barnehagen. Pandemien har vist
oss hvor viktig barnehagen og skolen er i arbeidet
med å fange og følge opp barn og unges behov. Jeg
er opptatt av at kompetansen i barnehage og skole
må gjenspeile barnas behov.

Skal vi lykkes med dette må vi se nærmere på «siloorganiseringen» vi har i dag både nasjonalt og lokalt.
Etter mitt syn er denne fragmenteringen et stort
hinder for å få til gode tjenester rundt barn. Nå må
barnet settes i sentrum.

I 2020 undersøkte vi nærmere hvilken hjelp barn får
i barne- og ungdomspsykiatrien. Da så vi behov for å
innhente mer kunnskap om psykisk helsehjelp som
gis til barn i kommunene. Nå innhenter vi erfaringer
fra seks kommuner og skal ferdigstille en rapport
om dette i år. Regjeringen har i Hurdalsplattformen
et ønske om å styrke både de kommunale
tjenestene og spesialisthelsetjenesten. På dette
området ønsker jeg å være en aktiv bidragsyter.
Jeg er veldig fornøyd med at det er utarbeidet en
strategi for en tryggere digital hverdag for barn, og
at en handlingsplan er på vei. Den digitale arenaen
har blitt viktig i barns oppvekst, og dette må
myndighetene arbeide videre med. Ikke minst må
det forskes mer på dette temaet, slik at
myndighetene setter inn de riktige tiltakene for å
lykkes.
Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er også et
tema vi løfter frem i den nye strategien. Barns
rettigheter er i dag ikke godt nok ivaretatt i de

systemene som har ansvaret for å gi støtte til
familiene. Jeg vil de neste årene arbeide for at vi får
et lovverk og en praksis som i større grad ivaretar
barns rettigheter.
Vi forsetter vårt arbeid med barnevern, og vil i tiden
fremover se nærmere på fosterhjem. Regjeringen
har varslet en ny fosterhjemslov, og vi håper at vårt
arbeid kan være et bidrag inn i denne prosessen.
Vi har også ambisjoner om at barn i konflikt med
loven skal få bedre oppfølging enn de har hatt til nå.
Dette gjelder både forebyggende hjelp og den
hjelpen som tilbys som en del av
straffegjennomføringen. Det er utfordrende å sikre
god nok hjelp til disse barna, og mange kommuner
mangler fortsatt gode hjelpetiltak.
Som barneombud er jeg opptatt av hvordan barns
rettigheter etter Grunnloven og barnekonvensjonen
blir fulgt opp av myndighetene i praksis. Pandemien
har vist oss at det er behov for økt kunnskap ikke

minst i forvaltningen om barns grunnleggende
rettigheter. Jeg er opptatt av at myndighetene i mye
større grad må sikre gode vurderinger av barns
rettigheter på systemnivå, når de skal utforme
politikk, vedta lover eller ta andre beslutninger som
har direkte eller indirekte betydning for barn. Dette
følger av Grunnloven og er ikke noe vi kan velge
bort.
Et annet mål i den nye strategien vår er at vi ønsker
at klima og miljø blir etablert som et
barnerettighetsspørsmål. Dette blir spennende å
arbeide videre med.
Vi har mye å ta tak i årene som kommer. Jeg gleder
meg til fortsettelsen!

Barneombud

Samfunnsoppdrag
Barneombudet er et nasjonalt, uavhengig
overvåkingsorgan for barns rettigheter. Vi er
administrativt underlagt Barne- og
familiedepartementet, men vi kan ikke instrueres
og vi velger selv våre prioriteringer.
Lov om barneombud sier at vi skal arbeide for at
barns behov, rettigheter og interesser blir tatt
hensyn til på alle samfunnsområder. Vi skal
særlig følge med på at lovgivningen som skal
verne om barns interesser blir fulgt, og at norsk
rett samsvarer med de forpliktelser Norge har
etter FNs konvensjon om barns rettigheter.

Barneombudet skal på eget initiativ, eller som
høringsinstans, ivareta barns interesser i forbindelse
med planlegging og utredning på alle områder.
Vi skal foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet
og følge med på om endringene er gode for barn.
Vi arbeider etter lov om barneombud
(barneombudsloven) og forskriften om instruks for
barneombudet.
Barneombudets mandat er avgrenset til barn under 18
år.

Strategiske områder

Barnefaglige
satsinger

Organisasjon

Omdømme

Barnefaglige
områder

Våre mål
Gode oppvekstmiljø for barn og unge

Gode hjelpetjenester til barn som trenger det

Godt samarbeid rundt barn og unge som trenger
hjelp fra flere tjenester

Myndighetene tar ansvar for å oppfylle,
respektere og beskytte barns rettigheter

Delmål
→ Lett tilgjengelig og bedre hjelp til barnefamilier
→ Flere barn og unge opplever mestring og
inkludering i barnehage og skole
→ Barn har mulighet til å delta på fritidsarenaer
→ Barn har en trygg digital hverdag
→ God hjelp til barn i barnevernet
→ Best mulig psykisk helsehjelp til barn og unge
→ Barn i konflikt med loven får god og riktig hjelp

→ Statlige myndigheters arbeid for barn i utsatte
situasjoner er bedre koordinert
→ Tjenestene som arbeider med barn, unge og familier
har et godt tverrsektorielt samarbeid
→ Barnehager og skoler har et «lag rundt barn og
unge»
→ Styrke etterlevelse av Grunnloven § 104 og
barnekonvensjonen
→ Klima og miljø er etablert som et
barnerettighetsspørsmål

Organisasjon

Våre mål

Delmål

God virksomhetsstyring

→ Vi arbeider systematisk med virksomhetsstyring
→ Virksomhetsstyringen er godt implementert i
organisasjonen

Effektive arbeidsprosesser

→ Vi har gode arbeidsverktøy og rutiner
→ Vi gjennomgår arbeidsprosesser jevnlig og
effektiviserer dem

Være en lærende organisasjon

→ Vi har gode planer for kompetanseutvikling
→ Vi evaluerer og deler kunnskap og erfaringer

Omdømme

Våre mål

Delmål

Engasjert og synlig samfunnsaktør

→ Vi setter dagsorden i samfunnsdebatten
→ Vi arbeider systematisk for å få gjennomslag for
våre anbefalinger
→ Vi kommuniserer tydelig med våre målgrupper

God tillit og troverdighet

→ Vi er en sentral kilde for informasjon om barns
rettigheter
→ Vi har høy etisk standard og profesjonalitet i
arbeidet vårt
→ Vi løfter frem barns stemmer

Attraktiv arbeidsplass

→ Vi tiltrekker oss kompetente og engasjerte
medarbeidere
→ Vi skaper trivsel og er stolte av arbeidsplassen vår

Les mer om de barnefaglige satsingene på
https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/satsingsomrader

