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Del 1 Administrasjon
Personalressurser
Ved utgangen av 2007 utgjorde Barneombudets stab 14 personer, inkludert
Ombudet. Videre var det deler av året midlertidig ansatt medarbeidere på
tiltak via NAV, og en jusstudent som ekstrahjelp på deltid. Kjønnsfordeling
på kontoret ved utgangen av 2007 var henholdsvis 10 kvinner og 4 menn.

Regnskap
Barneombudet hadde i 2007 betydelige kostnader knyttet til fornying av
inventar og kontorutstyr samt produksjon og trykking av Jubileumsbok i
forbindelse med Ombudets 25-års jubileum.
Regnskap
Lønn- og
personalkostnader
Maskiner, inventar,
utstyr
Forbruksmateriell
Reiser, representasjon
Kontortjenester
Informasjon
Bygningsdrift/lokalleie
Sum

www.barneombudet.no

2005

2006

2007

5 685 000 5 689 000

5 771 797,73

299 000

640 791,34

161 000

132 000
89 000
425 000
640 000
513 000
1 272 000
137 000
281 000
1 111 000 1 047 000
8 302 000 9 179 000

181 325,04
534 503,76
814 515,35
407 134,52
1 114 253,46
9 464 321,20
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Regnskap 2007

12 %
4%
9%

6%
60 %

2%
7%

Lønnskostnader

Maskiner, inventar, utstyr

Forbruksmateriell

Reiser, representasjon

Kontortjenester

Informasjon

Bygningsdrift/lokalleie

Barneombudet har i tillegg regnskapsført prosjektmidler på kr 184 863,88 på
annet kapittel i henhold til tillegg til tildelingsbrev fra Barne- og
likestillingsdepartementet.

Antall henvendelser
Antall skriftlige henvendelser til Barneombudet så i 2007 ut til å synke noe i
forhold til årene før. Dette er en konsekvens av at stadig flere henter
informasjon fra våre nettsider. Totalt antall dokumenter i 2007 (inngående og
utgående) var 4274, fordelt som følger:
2006

2007

Totalt inngående dokumenter
registrert i postjournal

2489

2549

Utgående brev

1495

1725

Telefonhenvendelser

www.barneombudet.no
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Antall telefoner inn til Barneombudet har stabilisert seg. Dat var ca 9500
telefonhenvendelser til kontoret. Samtalene fordeler seg med hovedvekt på
familie og samvær, barnevern og skole/barnehage.

Klar Melding Inn
Stadig flere henvendelser fra barn og unge kommer via anonyme meldinger i
klar melding, Ombudet mottar daglig klare meldinger fra barn og unge, og
rådgiverne ved kontoret besvarer disse fortløpende.

www.barneombudet.no
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Del 2-kontorets faglige virksomhet
Mål for 2007
Barneombudets årlige mål defineres i vårt innspill til statsbudsjettet. For
2007 hadde Barneombudet følgende mål:

Barneombudets mål for 2007:


Ivareta barn og unges interesser i samfunnet

Målet nås gjennom arbeid på følgende områder i 2007:
1.
2.
3.
4.

Barnekonvensjonen som rettighetsdokument
Trygghet for barn og unge
God helse for barn og unge
Medvirkning for barn og unge i samfunnet

Videre i rapporten beskrives Barneombudets arbeid for å nå målene satt
for 2007. Fremstillingen deles inn etter de fire arbeidsområdene definert
ovenfor.

Mål 1 Barnekonvensjonen som
rettighetsdokument
Arbeidet med å overvåke inkorporeringen av barnekonvensjonen har
fremdeles høy prioritet hos Barneombudet Ombudet gjør en innsats for å
følge med på konvensjonens anvendelse som rettskilde. Ifølge
Barneombudets lov skal Ombudet "følge med i at lovgivning til vern om
barns interesser blir fulgt, herunder om norsk rett og forvaltningspraksis
samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om
barnets rettigheter, På bakgrunn av dette mandatet har FNs
Barnekonvensjon en helt sentral rolle i Ombudets arbeid.

Rapporteringsarbeid - væpnet konflikt

www.barneombudet.no
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I 2007 var det særlig arbeidet med Norges rapport til FNs
Barnerettighetskomité i Genève som sto i fokus. Norske myndigheter
sendte i 2006 sin første rapport til FNs komité for barns rettigheter
angående tilleggsprotokoll om barn i væpnet konflikt. Barneombudet
sendt sin supplerende rapport til komiteen i februar 2007. Barneombudet
uttrykte der bekymring for:
- manglende nasjonale rutiner for å følge opp barn som kommer til Norge
som flyktninger,
- at det mangler et nasjonale velfungerende vergesystem for enslige
mindreårige asylsøkere,
- at barnevernet foreløpig bare overtar ansvaret for enslige mindreårige
asylsøkere under 15 år.
Komiteen uttrykte i sin konkluderende rapport bekymring for de samme
forholdene.

Supplerende rapport barnekonvensjonen
Barneombudet startet i 2007 også arbeidet med å skrive supplerende
rapport til Norges fjerde rapport til barnekomiteen. Denne skal
ferdigstilles i juni 2008. I forbindelse med myndighetenes rapportering ga
Ombudet også skriftlige innspill til myndighetenes rapport og deltok på
regjeringens muntlige høring om rapporten. Barneombudets innspill tok
utgangspunkt i komiteens merknader til Norges tredje rapport fra 2005.
Les Barneombudets supplerende rapport her

Annet arbeid rundt barnekonvensjonen
Barneombudet har fått henvendelser på telefon og på e-post, både fra
fagfolk og privatpersoner, om forståelsen av barnekonvensjonen på ulike
områder, og gir løpende informasjon og bistand. Ombudet holder også
foredrag om barnekonvensjonen i ulike sammenhenger. I tillegg har
Ombudet hatt dialog med både UNICEF og Forum for barnekonvensjonen
Norge.

Prosjekt i samarbeid med forskningsmiljøer og
universitetet
Målet med prosjektet har vært å bidra til økt dialog om barnerettslige
problemstillinger og barnekonvensjonen i utdannings- og
forskningsinstitusjonene. Gjennom Barneombudets daglige virksomhet
avdekkes områder der det er behov for ytterligere kunnskap og forskning
om barn og barns rettigheter. Forskningsinstitusjonene er i dag på sin side

www.barneombudet.no
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oppfordret til å drive med forskning som har utgangspunkt i praktiske og
relevante problemstillinger sett i et samfunnsperspektiv. Ved å koble
Ombudets praktiske erfaringer og forskningsmiljøets forskerkompetanse,
ønsker vi å bidra til samfunnsnyttig kunnskap om barn. Dette målet har
vært fulgt opp med følgende tiltak i 2007:






Deltakelse på forskningskonferanser og doktorgradsdisputaser
Foredragsvirksomhet ved utdanningsinstitusjoner
Dialog med forskere på ulike fagfelt
Veiledningsvirksomhet av studenter
Videreformidling av aktuelle problemstillinger til studenter

Internasjonalt rettighetsarbeid
Barneombudet arbeidet også i 2007 aktivt for å promotere
barnekonvensjonen og Barneombudsordningen internasjonalt. Ombudet
deltok i september 2007 i norske og kinesiske myndigheters
menneskerettighetsdialog i Oslo. Barneombudet deltok i gruppene for
anholdtes rettigheter og fangers rettigheter. En delegasjon var på besøk
hos Barneombudet i forkant av dialogmøtet. Det har vært et uttalt ønske at
man på norsk side jobber videre med prosjekter med utspring i dialogen.
Barneombudet har i den forbindelse hatt kontakt med Kinaprogrammet
ved Senter for menneskerettigheter og UD. En representant for
Barneombudet besøkte Kina to ganger i løpet av 2007. Begge reisene var
fullfinansiert av eksterne midler, i hovedsak fra UD.
Barneombudet deltok også på menneskerettighetsdialogen mellom Norge
og Vietnam i Oslo, og den vietnamesiske delegasjonen var også på besøk
ved Ombudets kontor.
Som et ledd i det internasjonale rettighetsarbeidet, mottar Ombudet
jevnlig utenlandske myndighetspersoner til samtaler og opplæring. I 2007
mottok Ombudet Barneombudet i Kosovo i tillegg til delegasjonene fra
Kina og Vietnam.
I desember 2007 møttes barneombud fra hele verden og
rettighetsorganisasjoner for barn i New York i forbindelse med at
UNICEF la frem sin rapport ”Progress for children”. Denne rapporten er
en oppfølging av FNs spesialsesjon for barn i 2002. Reidar Hjermann
deltok sammen med en representant for Barneombudets ungdomsråd. Les
hennes tale her.
I 2007 hadde Det europeiske nettverk av barneombud (ENOC) et spesielt
fokus på barn med funksjonsnedsettelser. I den sammenheng kom ENOC
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med en uttalelse hvor regjeringene i de ulike land oppfordres til snarlig å
ratifisere FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter, samt gjøre
alt for at konvensjonen kan iverksettes fullt ut. Les den her.

Mål 2 Trygghet for barn og unge
En viktig og omfattende fokusområde for Barneombudet er samfunnets
sikkerhetsnett for barn og unge, og dette var et arbeidsområde for
Ombudet også i 2007. Arbeidet omfatter mange sider av den norske
barndommen, alt fra familie til barnevern, skole til
kriminalitetsforebyggende arbeid og fokus på utlendingsforvaltningen.
Barneombudet analyserer enkelthenvendelsene inn til kontoret, møter
frivillige organisasjoner og fagpersoner og får således innblikk i eventuell
svikt i samfunnets rutiner som går ut over barn og unges trygghet.
Fremstillingen av Barneombudets arbeid med trygghet for barn og unge er
delt opp i følgende områder:
-familie og samliv,
-barnevern,
-vold og overgrep,
-minoriteter og urbefolkning,
-barn og medier og
-skole/barnehage.
-helsefeltet behandles under mål 3.

Familie og samliv
Barnelovutvalget
Barneombudet møtte 12. november 2007 barnelovutvalgets leder og
sekretær for å presentere Ombudets syn på hvordan man kan styrke barns
rettigheter når foreldrene ikke bor sammen. Ombudets anbefalinger er
utdypet i et notat som er sendt utvalget. I Barneombudets innspill til
barnelovutvalget, settes det fokus på flere utfordringer knyttet til barn,
samlivsbrudd og vold. Ombudet ber bl.a. om at barns mulighet til
beskyttelse mot overgrep under samvær bør styrkes. Ombudet etterlyser
blant annet styrket mulighet for tilsyn under samvær, bedre
kvalitetssikring av sakkyndige og bedre kompetanse om vold og overgrep
hos dommere.
Les notatet her.

Barnefordeling
Barneombudet får svært mange telefoner om barnefordeling. Telefonene
dreier seg om overgrep i samværshjemmet, delt bosted mv. Dette arbeidet
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tar mye tid, men er viktig både fordi Ombudet gir råd om regelverk og
hjelpeinstanser, og fordi det genererer kunnskap som blir brukt i f. eks
innspill til barnelovutvalget. Ombudet har i 2007 hatt møte med F2F, for
å få deres innspill og erfaringer.
En ny problemstilling som kom opp i 2007, var barns rett til personvern
på nettet, bl.a. problemstillinger knyttet til foreldres eksponering av egne
barn på internett i saker om barnevern og barnefordeling. Barneombudet
hadde flere møter med Datatilsynet og psykologforeningen for å sikre
barns rett til å ikke bli eksponert på internett. Ombudet tok også denne
problemstillingen opp med barnelovutvalget.

Fangers barn
Barn med foreldre i fengsel er en gruppe Barneombudet arbeidet med i
2007. Ombudet etablerte kontakt med Foreningen for fangers pårørende,
og har bl.a. begynt planleggingen for å etablere en ekspertgruppe med
barn som har foreldre i fengsel. Foreningen for fangers pårørende er vår
”kontaktorganisasjon” i dette prosjektet. De skal bidra både med å finne
fram til aktuelle barn og ha løpende kontakt med barna.

Minoriteter og urbefolkning
Barneombudet har fått henvendelser fra privatpersoner, organisasjoner og
advokater knyttet til barns rettigheter bl.a. i forhold til foreldre som blir
utvist, situasjonen for barn på mottak, barnefamilier med endelig avslag,
inklusiv barn som er syke/trenger medisinsk behandling, barns uttalerett i
asylsøkerprosessen, situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere,
barnevernets rolle i utlendingssaker, reglene om at man må søke om
familiegjenforening fra hjemlandet mv. Henvendelsene gir oss godt
overblikk og innsikt i problemer knyttet til utlendingsforvaltningen.

Enslige mindreårige asylsøkere
Barneombudet har lenge vært bekymret for enslige mindreåriges
situasjon. I 2007 ble ansvaret for EMA under 15 år lagt til barnevernet.
Barneombudet henvendte seg til Stortinget og Barne- og
likestillingsdepartementet for å få klarhet i omsorgstilbud for enslige
mindreårige asylsøkere som er over 15 år. Les brevene her.
Barneombudet sendte i desember 2007 et brev til Utlendingsdirektoratet
der vi ba om tilbakemelding på bl.a. hvilke kvalitetskrav som stilles på
mottak som er ansvarlig for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år
inntil ansvaret for dem overføres til barnevernet. Ombudet har foreløpig
ikke fått svar. Les brevet her.

www.barneombudet.no
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I brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet tok Barneombudet opp at
vergeordningen for enslige mindreårige asylsøkere er mangelfull og
etterspurte hva myndighetene ville gjøre for å bedre situasjonen. Nytt
regelverk for verger er fortsatt ikke på plass. Les Ombudets brev og svar
fra departementet her.
Retur av barn som har søkt asyl
Barneombudet møtte også i 2007 statsråd Bjarne Håkon Hanssen for å
diskutere forholdene rundt hjemvending av mindreårige asylsøkere.
Barneombudet har bedt statsråden om at det skaffes til veie mer kunnskap
om forholdene rundt hjemvending og uttransportering av asylsøkende
barn. Les brev til Hanssen her.

Samiske barn og unge
Barneombudet igangsatte i 2007 prosjektet "samiske barns rett til
medvirkning og ivaretakelse av egen kultur", som skal gi et innblikk i
samiske barn og unges stilling i forhold til barnekonvensjonens artikkel
30 og artikkel 12. Prosjektet er nordisk, i samarbeid med ombudene i
Finland og Sverige. En representant fra Sametingets ungdomspolitiske
utvalg sitter, etter det norske Barneombudets anbefaling, i
styringsgruppen for prosjektet. Prosjektarbeidet ble utført i hovedsak i
2007, og rapporten ferdigstilles i 2008.

Les mer om prosjektet her

Nasjonale minoriteter
Barneombudet startet i 2007 et fokus på barn med rom-bakgrunn og retten
til skolegang. Vi hadde først møte med rom- mødre og hørte om deres
erfaringer med egen skolegang og motivasjonen for å sende egne barn på
skole. Etter å ha møtt mødrene, fikk vi arrangert et møte hos oss med seks
rom- ungdommer. Disse kunne fortelle oss om en hverdag med svært
ustabil skolegang.
Barneombudet har hatt et samarbeid med både rektorer ved ulike skoler
(Gamlebyen skole og Rustad skole) og Likestillings- og
diskrimineringsombudet. De nevnte skolene er to av flere som har fått
midler fra AID til å styrke arbeidet med inkludering av rom- barn i skolen
Midlene blir brukt på enkle tiltak som gjør det lettere å få barna på skolen
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og å opprette en nær kontakt til foreldrene. Barneombudet ser denne type
kompetanseoppbygging ved skolene som svært positiv, og kommer til å
følge med på hvordan dette arbeidet drives videre.
Barneombudet uttalte et ønske om å fokusere på barn og unge i lukkede
trossamfunn i 2007. Barneombudet uttalte i høringsuttalelse at
privatskoler ikke er egnet til å skape forståelse mellom mennesker med
ulik bakgrunn, og skrev også en kronikk om emnet. Les mer her. Arbeidet
skal videreføres i 2008.

Barn og medier
Overgrep på internett
Barneombudet har deltatt i arbeidet til en tverrfaglig gruppe om overgrep
på internett, og har vært aktive i debatten via media. I samarbeid med
andre fagmiljøer er det utformet en arbeidsgrupperapport i 2007.

Innklaging til Pressens Faglige utvalg
Barneombudet klaget i februar 2007 Bergensavisen, Bergens
Tidende, Dagbladet og iBergen inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU)
Barneombudet mente avisene gikk for langt i identifiseringen av to barn i
en drapssak, og omtalt for mange detaljer fra saken. PFU ga
Barneombudet som klager på vegne av barna, medhold. Les en av PFUs
uttalelser her.

Mobilvettguide
I juni 2007 var Barneombudet med på å undertegne en såkalt
mobilvettguide rettet mot foreldre og barn. Selve initiativet til guiden kom
fra IKT- Norge. Hensikten med guiden var å lære barna å bruke mobil på
en fornuftig måte og at reglene som gjelder ellers i samfunnet også gjelder
når man bruker mobil. I tillegg gir guiden råd til foreldre om ulike forhold
omkring abonnement og begrensninger en kan ta i bruk når barna får sin
egen mobil.
Les mobilvettguiden her

Kulturdugnad hos Barneombudet
Den 8. mars holdt Barneombudet en kunnskapsdugnad med kultur for
barn og unge som tema.
I Barnekonvensjonen artikkel 31 gis barn rett til å delta i kunst og
kulturliv. Barneombudet skal overvåke at barn får de rettighetene de gis i
barnekonvensjonen, og derfor har Barneombudet et ansvar for barns
kulturliv. Les mer.

www.barneombudet.no
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Barnevern
Barneombudet arbeider hver dag med spørsmål knyttet til barnevern, det
være seg i form av henvendelser til kontoret fra publikum, faginstanser
eller organisasjoner. I 2007 har dette arbeidet vært fokusert rundt:
















organiseringen av barnevernet,
henleggelse av saker,
samarbeid internt i barnevernet
og mellom barnevernet og andre instanser,
kompetanse innen barnevernet,
ulike hjelpetiltak overfor barnet,
situasjonen for barn i fosterhjem,
tilbakeføring til biologiske foreldre,
barnevern i kriminalomsorgen,
adopsjon som barnevernstiltak,
funksjonshemmede barn innen barnevernet,
ettervern,
barnevernets rolle overfor enslige mindreårige
asylsøkere,
barnevernets omdømme,
barnevernets rolle i samværssaket etter barneloven

Som det framgår av listen, er det mange sider av barnevernet som blir
fremmet for Barneombudet, og prioriteringen av arbeidsfokus på dette
viktige området er vanskelig.
Arbeidet med barnevernsfaglige spørsmål innebærer utstrakt
møtevirksomhet. Barneombudet har hatt møte med følgende aktører i
2007:
- Bufdir ved direktør Ann-Marit Sæbønes.
- Høgskolen i Oslo ved Sissel Seim mfl. om barn og medbestemmelse.
- FFB
- FO
- NFF
- Kirkens bymisjon
- barnevernvakta i Oslo kommune.
- Kari Gamst ved RVTS
- Are Skoglund, Barne- og familieetaten i Oslo
- Jevnlige møter med Fosterhjemsforeningen og Landsforeningen for
barnevernsbarn

www.barneombudet.no
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Barnevern for de minste
Prosjektet Barnevern for de minste ble startet i 2006, og fulgt opp i 2007.
Vårt hovedfokus har vært på adopsjon som barnevernstiltak og
tilbakeføring etter fosterhjemsplassering. Problemstillinger knyttet til
disse temaene har vi drøftet i møter med relevante fagfolk og
brukerforeninger. Vi har også hatt møter med ansatte i barnevernet og
besøkt Aline Barnevernsenter og barnevernet i en bydel i Oslo. I tillegg
har vi deltatt på møter i regi av Kompetansenettverk for sped- og
småbarns psykiske helse. Prosjekt barnevern for de minste skal avsluttes i
2008.

Tannhelsetjenesten og barnevern
Barneombudet ønsket i 2007 å øke oppmerksomhet om
tannhelsetjenestens rolle i avdekkingen av omsorgssvikt og seksuelle
overgrep mot barn. Det var viktig for Ombudet å få sentrale myndigheter
bli klar over tannehelsetjenestens rolle og plikter i så måte. Ombudet var
derfor i møte med Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og
likestillingsdepartementet sammen med representanter fra Norsk forening
for pedodonti og andre fagfolk. Ombudet uttalte seg også i et innslag på
NRK Puls i juni om tannhelsetjenestens rolle i avdekkingen av
omsorgssvikt og seksuelle overgrep på barn. Se innslaget her.

Bedre ettervern for barn i barnevernet
Barneombudet og Landsforeningen for barnevernsbarn skrev til Barne- og
likestillingsdepartementet i juni 2007 med forslag om lovendringer som
kan styrke ettervern for ungdom som har vært under barnevernet. Ett av
forslagene var at barnevernstjenesten får en plikt til å vurdere og
konkludere om ettervern bør anbefales eller ikke, og at dette skal gjøres ut
i fra hensynet til barnets beste. Barne- og likestillingsdepartementet har i
sitt svar stilt seg positiv til en slik presisering. Les svaret her.
Brev til Barne- og likestillingsdepartementet om ettervern

Vold og overgrep
Fellesuttalelse om barn og vold
På bakgrunn av en FN studie om vold mot barn kom de nordiske
barneombudene med en felles uttalelse om at ombudene ønsker at det
oppnevnes en spesialutsending (Special Representative) for Vold mot
barn til FNs Generalsekretær. En slik spesialutsending blir sett på som et
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viktig virkemiddel i bekjempelsen av vold mot barn internasjonalt. Les
mer.

Alarmtelefon for barn
Barneombudet utarbeidet i 2007 en rapport med anbefaling om å etablere
en alarmtelefon i Norge. Rapport med forslag om å etablere
Alarmtelefonen oversendt til Barne- og likestillingsdepartementet og
Justisdepartementet.
Alarmtelefonen bør være et gratis døgnåpent nødnummer hvor barn kan
henvende seg for å få hjelp. Målgruppen er barn under 18 år som er i akutt
nød eller som trenger hjelp fra det offentlige p.g.a. omsorgssvikt, vold,
egen risikoatferd eller fordi de på annen måte er i fare fysisk eller psykisk.
Også voksne som kjenner barn som er i en slik situasjon skal kunne
henvende seg til Alarmtelefonen.
I forberedelsene til rapportskrivingen inngikk:
- Studietur til Island for å se på arbeidet til det nasjonale nødnummeret.
- Møtevirksomhet, bl.a. Redd Barna, Røde Kors, Fellesorganisasjonen,
lederne for barnevernsvaktene og ulike forskningsinstitusjoner.
- Deltakelse i Puls, NRK, kronikk om Alarmtelefonen, diverse intervjuer i
avis og radio.
Resultatet av prosjektet er Alarmtelefonen skal etableres som et toårig
pilotprosjekt, med oppstart i 2008, jfr. Handlingsplan mot vold i nære
relasjoner 2008-2011, Vendepunkt, tiltak 2. Les mer her.

Dødsstedsundersøkelse
Barneombudet fortsatte i 2007 arbeidet overfor myndighetene for å få
rutinemessige dødsstedsundersøkelser der spedbarn dør en brå og uventet
død. Ombudet hadde blant annet møte med Justisminister Knut
Storberget.

Barn som vitner til vold
Barneombudet etablerte i desember 2006 en ekspertgruppe bestående av
barn som har erfaringer med vold i familien. Ekspertgruppens oppgave
var å gi Barneombudet råd om hvordan samfunnet bedre kan hjelpe barn
og unge med vold i familien. Gruppen ble etablert i samarbeid med
Alternativ til vold og har bestått av syv barn i alderen 9 til 13 år.
Ekspertgruppen hadde 3 møter i 2007. I ett av møtene formidlet barna sine
erfaringer knyttet til politiets håndtering av familievold til politidirektør
Ingelin Killengreen. Barna har også formidlet sine erfaringer i
radioprogrammet Norgesglasset, på NRK P1. Barneombudet har nå
avsluttet samarbeidet med barna, vil i 2008 utarbeide en rapport om
samarbeidet med ekspertgruppen.
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Tukt ut av Bibelen
Barneombudet oppfordret i 2007 Kateketforeningen om å fjerne ordet tukt
fra Bibelen. Dette ble fulgt opp, og Bispemøtet fjerner nå ordet fra alle
nye oversettelser av Bibelen. Les mer.

Unge lovbrytere
Barneombudet har i 2007 hatt særlig fokus på restorativ justice,
eksempelvis konfliktråd i sitt arbeid med unge lovbrytere. Barneombudet
har deltatt i møte i regi av Justisdepartementet og Barne- og
likestillingsdepartementet om unge lovbrytere, på flere seminarer der
fokuset har vært på politiets og barnevernets arbeid i forhold til unge
lovbrytere og har hatt kontakt med ulike aktører, bl.a.
barnevernskonsulenter og oppfølgingsteam på politistasjoner i Oslo.

Skole
Oppfølging av arbeidet med Opplæringsloven kapittel 9a.
Skolemiljøalliansen v/Barneombudet, inviterte Kunnskapsdepartementet
og Helse- og omsorgsdepartementet til møte 1.3.07 for å sette fokus på
viktigheten av at barns rettigheter etter Opplæringslova kap.9a og forskrift
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etterleves.
Skolemiljøalliansen vet at mange skoler ikke har tilfredsstillende miljø, og
vi ønsket at staten gjennom opplæringsloven og
kommunehelsetjenesteloven skal pålegge kommunen å få tilfredsstillende
forhold på alle skoler (og barnehager) i landet vårt.
Kunnskapsdepartementet mente det var vanskelig å ta tak i saken når det
ikke forelå klare tall som verifiserte skolemiljøalliansens påstander.
Barneombudet lagde da en undersøkelse som ble sendt til alle landets
kommuner med spørsmål om hvor mange skoler, barnehager og
dagmammaer kommunen hadde som var godkjente etter forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 46,4 % av kommunene
svarte. Svarene omfatter 1600 av landets grunnskoler og 3286 av
barnehagene. Svarene ble systematisert, med et nedslående resultat. 59 %
av skolene var godkjente, 22 % var godkjente på vilkår og 19 % var ikke
godkjente etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
m.m.
Kunnskapsdepartementet mente det var behov for å foreta en kvalifisert
utvalgsundersøkelse for å få frem flere detaljer på området. Dette er
igangsatt. Barneombudet har også oppfordret Utdanningsdirektoratet til å
bidra til at det etableres gode rutiner og fylkesmennenes tilsyn med
skolene og skoleeiere. Les mer her.
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Barneombudet har bidratt i et utvalg for etablering av XL-verktøy for
praktisk bruk av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
Dette ligger nå på skoleporten og barneombudets nettsider.
Det har også vært mange enkelthenvendelser pr. telefon og brev angående
inneklima og mobbing, og kontorets rådgivere har gitt fyldige svar og
veiledning.

Mål 3 God helse for barn og unge
Barns rett til nødvendig helsehjelp er forankret i artikkel 24 i
barnekonvensjonen. Barn med funksjonsnedsettelser faller også inn under
temaområdet helse. Artikkel 23 i barnekonvensjonen skal sikre deres
rettigheter. I 2007 jobbet Barneombudet for å få satt barns helse tydelig på
dagsorden.

Psykisk helsevern
Døgnplasser
Riksrevisjonen og Helsetilsynets kom i 2007 med lite oppløftende
kartlegginger av tilbudet til barn med psykiske problemer og lidelser
Barneombudet henvendte seg derfor i 2007 til Helse- og
omsorgsdepartementet og stilte spørsmål om døgnplasser og ventelister i
psykisk helsevern for barn og unge. Henvendelsen ba om svar på hvordan
departementet vil sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og
behandling, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten, etter at
Opptrappingsplanen for psykisk helse avvikles ved utgangen av 2008.
Barneombudet har ikke mottatt svar på henvendelsen.

Ambulerende miljøterapi
Barneombudet har engasjert seg i nedleggelsen av det ambulerende
miljøterapiteamet ved Ullevål universitetssykehus. Ombudet har hatt møte
med sykehusledelsen og Helse Øst, samt ungdommer som har fått hjelp av
dette teamet.
Brev til Helse– og omsorgsdepartementet:
- om døgnplasser
og ventelister
Innlegg
på konferanser
- om samtykke til helsehjelp
- om habiliteringstjenesten
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Barneombudet har holdt innlegg på tre fylkeskonferanser vedrørende
lansering av veilederen i psykisk helsearbeid med barn og unge i
kommunen. Ombudet har hatt møte med lokal ungdom før konferansene
og presentert deres innspill på konferansen etterpå.
Barneombudet deltok på møte og ga skriftlig innspill til Helsetilsynet i
forkant av deres tilsyn med de kommunale tjenestenes ivaretakelse av
barn og unge med psykiske problemer.

Generelt helsearbeid
Samtykke til helsehjelp
Barneombudet får mange henvendelser fra skilte foreldre om problemer
med å få samtykke til helsehjelp for barn fra den andre forelderen.
Barneombudet henvendte seg derfor til Helse- og omsorgsdepartementet
med forslag om at det bør vurderes å innføre en ordning der den
forelderen som ønsker at barnet får helsehjelpen kan bringe saken inn for
et overordnet organ som kan avgjøre at barnet skal få helsehjelp til tross
for at den ene forelderen ikke samtykker.

Funksjonshemmede barn og habiliteringstjeneste
Helsetilsynets landsomfattende tilsyn med habiliteringstjenesten i 2007
avdekket store mangler i tilbudet til funksjonshemmede barn.
Barneombudet ba derfor Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
orientere om hvordan departementet vil følge opp de mangler og
svakheter som tilsynsrapporten avdekker.
Barneombudet har også hatt møter med Unge Funksjonshemmede og
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, blant annet for å diskutere
sommerleir for barn med store bistandsbehov. Arbeids- og
inkluderingsdeptet bevilget til slutt penger i statsbudsjettet for 2008. Les
mer.

Skolehelsetjenesten
Barneombudet rettet i 2007 en henvendelse til Helse - og
omsorgsdepartementet med spørsmål om hvordan skolehelsetjenesten skal
styrkes etter at helseministeren har gjentatt dette ved flere anledninger.
Ombudet har også hatt møte med Landsgruppen for helsesøstere.

Skolemåltid
Barneombudet opprettholdt i 2007 fokus på måltider i skolen. Ombudet
var på studietur til Finland for å lære mer om den finske modellen for
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måltider i skolen. Ombudet hadde også møte med Bondelaget for å
diskutere mulighetene for å innføre ”kortreist mat” som en del av
satsningen på skolemåltid. Ombudet møtte også daværende kommunal- og
regionalminister Åslaug Haga for å fremlegge sine synspunkter på
måltider i skolen. I februar dro Barneombudet på besøk til Flålypa
barnehage på Snarøya utenfor Oslo for å se nærmere på servering av
varme måltider i barnehage. Barneombudet var tilfreds med at regjeringen
besluttet å innføre gratis frukt og grønt for alle barn i ungdomsskolen fra
skolestart 2007, samt prøveprosjekt med utvidede former for skolemåltid.
Barneombudet ønsker at prøveordningene skal evalueres og at resultatet
blir en permanent satsning på skolemåltid.

Barn som pårørende
Barneombudet var i 2007 på besøk på Montebellosenteret og snakket med
søsken av kreftsyke barn. Som nevnt tidligere, engasjerte Ombudet seg
også i barn av innsatte i fengsel. Vi deltok på konferanser om barn av
metadonbrukere, og om barn av psykisk syke og rusavhengige.
I forlengelsen av dette hadde Ombudet møte med HOD angående barn
som pårørende.

Mål 4 Medvirkning for barn og
unge i samfunnet
Barn og unges medvirkning og deltakelse er forankret i
barnekonvensjonen artikkel 12. En videreutvikling av deltakelse innen
flere samfunnsområder er nødvendig og viktig for barn og unge.
Barneombudet har arbeidet aktivt med deltakelse både på nasjonalt plan
og i Barneombudets virksomhet.

Stemmerett for 16-åringer
Barneombud Reidar Hjermann møtte statsråd Magnhild Meltveit Kleppa i
Kommunal- og regional departementet for å diskutere stemmerett for 16åringer. Barneombudet går inn for forsøksordning med stemmerett for 16
åringer ved lokalvalg i 2011, og har i den forbindelse utarbeidet et hefte
med argumenter for stemmerett. Barneombudet har også arbeidet tett med
LNU i saken stemmerett for 16 åringer. Les mer om stemmerett her.

Ungdomsråd
Ombudet vil videreutvikle Barneombudets ungdomsråd, blant annet ved å
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utvide aktiviteten. I 2007 startet arbeidet med rekruttering til nytt
ungdomsråd, da det forrige rådet ble myndige i 2007. Det nye rådet hadde
sitt første møte i januar 2008, og er svært aktive. Ombudet utvidet også
sin kontakt med ungdomsråd rundt om i landet, og etablerte et samarbeid
med ungdommens Fylkesutvalg i Sør-Trøndelag.

Barnets rett til å bli hørt
Barnets rett til å bli hørt i saker etter utlendingsloven bør styrkes. Det er i
den sammenheng viktig at de som intervjuer barn har særlig kompetanse i
å snakke med barn. Barneombudet har vært observatør i en
referansegruppe som UDI har etablert for et forskningsprosjekt om barns
rett til å bli hørt i utlendingsforvaltningen.
Barneombudet har, som nevnt, etablert en ekspertgruppe for barn som har
vært eksponert for vold i familien. Vi har hatt flere møter med gruppen i
løpet av året, bl.a. et møte med der politidirektør Ingelin Killengren var til
stede og fikk råd fra gruppen.
Barneombudet har også hatt møte med samtlige ledere i de
ungdomspolitiske partiene i 2007.
Ellers har kontoret ofte kontakt med ungdomsorganisasjoner som er
relevante på de ulike rådgivernes fagfelt som f. eks Unge
funksjonshemmede.

Videreføring av Tryggvekampanjen
Tryggve har vært på besøk i en rekke barnehager og i småskolen landet
over. Tegninger og tekst er publisert på nettet. Tryggve er blitt en populær
maskot for de minste. Barnas bidrag til våre nettsider har resultert i at de
yngste barna har et forum hvor de blir synlige med sine meninger og at de
bidrar til at barn blir hørt i saker som vedrører dem i hverdagen.

Elevenes rolle i forhold til kapittel 9a i
Opplæringsloven
Barneombudet har her lagt særlig vekt på barns og unges rett til selv å
delta og sette krav til skolemiljø, både det fysiske og det psykiske,
gjennom å gi informasjon, opprettelse av ekspertgruppe (ungdomsråd),
skolebesøk og rådgivning gjennom ”Klar melding”. Ombudet har påpekt
at elevrådene mange steder er uten reel innflytelse, og har fokusert på å
formidle verdien av elevsamarbeid i henhold til opplæringsloven og
Barnekonvensjonen både i faglige fora og gjennom å prioritere møter med
barn og unge rundt om i Norges land. Ombudet har særlig fokus på
skolens møte med og behovet for tilrettelegging for minoritetsspråklige og
elever og elever med funksjonsnedsettelser.
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Torsdagsmøter hos Barneombudet
Barneombudet er avhengig av å få faglige innspill i vårt arbeid fra
forskere. Derfor inviteres jevnlig ulike forskere til interne fagseminarer. I
2007 hadde vi følgende møter:
- psykolog Svein Øverland om selvskading,
- professor Willy-Tore Mørch om bruk av time out/tenkepauser i
atferdendringsprogrammet ”de utrolige årene”,
- TOPP-undersøkelsen ("Trivsel og oppvekst, barndom og
ungdomstid"),
- psykologspesialist Haldor Øvreeid om samtaler med barn,
- dommer Heidi Heggedal om å høre barn i domstollsystemet,
- forsker Anja Bredal om tvangsekteskap,
- seniorrådgiver Bjørg Berge Skåra i Sosial- og helsedirektoratet om
kjønnslemlestelse,
- Marit Lie og Kristian Lunde fra Helse- og omsorgsdepartementet
om Stortingsmelding nr 20 (2006-2007) "Nasjonal strategi for å
utjevne sosiale helseforskjeller",
- Birgitte Lange (Kirkens Bymisjon) om barnevern /ettervern,
- Førsteamanuensis Ragnhild Hennum fra Universitetet i Oslo om
barn i rettssystemet,
- Stian Vatnedal fra Redd Barnas HVISK-prosjekt om
menneskehandel,
-professor Thomas Nordahl om heldagsskole.
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Høringsuttalelser 2007
Barneombudet har i 2007 avgitt 48 høringsuttalelser.




































Forslag til endringer i opplæringsloven
Utkast til ny forskrift om program mot ruspåvirket kjøring
Rundskriv om utlendingsforvaltningens håndtering av kjønnslemlestelsessaker
Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven
Utkast til forskrift om internkontroll for barneverninstitusjoner
Utkast til endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende
arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven
Rapport ”Rett til tolk – Tolking og oversettelse i norsk straffeprosess”
Føreskrift til den nye offentleglova
Forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige
asylsøkere i den første fasen etter ankomst til landet
Endringar i forskrifter som følgje av overføring av politiet sine oppgåver etter
lotteri-lova til Lotteritilsynet
Ny versjon av Norsk arkivsystem; Noark 5
Kompetansekrav for lærere
Fag- og svenneprøven
Forslag til forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for
elektroniske resepter (Reseptformidleren)
Forslag til forskrifter til ny tvistelov
Endring av utlendingsforskriften § 107 – gyldighetsperioden for flerreisevisum
Rapport om forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn
Kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester
Formål for framtida – Formål for barnehagen og opplæringen
Forslag til endringer i strukturen på abortnemndene
Forslag til endringer i ekteskapsloven mv.
Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par
Allmennkringkastingsplakat for NRK
Framlegg om endringar i ekonomiforskrifta, ekonomilova mv.
Føresegn om fellesfakturerte tenester over elektroniske kommunikasjonsnett mv.
Forslag til utvidelse av pasientombudsordningen
Forslag til endringer i voldsoffererstatnigsloven – barn som er vitne til vold
Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven 23.06.2006 nr. 724 og endring
i Læreplanverket for Kunnskapsløftet
Bestemmelser om abonnementsvalg i kringkastingsloven og
kringkastingsforskriften
Forslag til straffebestemmelser om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og
krigsforbrytelser
Kommuneplan 2008 Oslo mot 2025, offentlig ettersyn
Forslag til ny forskrift om kjøre- og hviletider innenfor vegtransport
Implementering av forordning (EF) nr. 561/2006 og direktiv 2006/22/EF
NOU 2007:2 Lovtiltak mot datakriminalitet
Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett
Forslag om endringer i arveloven – Rett til arv og uskifte for samboere
”Bibliotekreform 2014”
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Forslag om å gi rett til utvidet barnetrygd i tilfeller der ektefellen eller samboeren
er i fengsel
Einarsonsutvalgets rapport om organisering av de statlige virkemidlene på
filmområdet
Utkast til endringer i barnehageloven
Forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting
Listeføring av begivenheter av vesentlig betydning for æreplaner for
Kunnskapsløftet I
Læreplaner for Kunnskapsløftet II
Forlengelse av sprøyteromslovens virketid
Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven – Læremidler
Endringer i utlendingsforskriften
Oppholdstillatelse når det foreligger praktiske hindringer for retur
Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven
Reklame/forsikringer
Forslag til lov om bruk av levende biologisk materiale fra dyr ved medisinsk
behandling av mennesker
Forslag til endringer i friskoleloven – Private skoler



Hurtigere behandling av straff.
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Lov om barneombud
Lov om barneombud (6. mars 1981 nr. 5)
(Endret mars 1998)
Paragraf 1 (formål).
Denne lov har til formål å bidra til å fremme barns interesser i samfunnet.
Paragraf 2 (Barneombud).
Kongen oppnevner for 4 år om gangen et Barneombud.
Kongen oppnevner et råd som skal virke som et rådgivende organ for
Barneombudet.
Paragraf 3 (Ombudets oppgaver).
Ombudet har til oppgave å fremme barns interesser overfor det offentlige
og private, og skal følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.
Ombudet skal særlig:
a) av eget tiltak eller som høringsinstans ivareta barns interesser i
samband med planlegging og utredning på alle felter,
b) følge med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt,
herunder om norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter,
c) foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet,
d) fremme forslag til tiltak som kan løse eller forebygge konflikter
mellom barn og samfunn,
e) følge med i at det gis tilstrekkelig informasjon til det offentlige og
private om barns rettigheter, og tiltak de har behov for. Ombudet kan
virke av eget tiltak eller etter henvendelse fra andre. Barneombudet avgjør
selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til behandling.
Paragraf 4 (adgang til institusjoner og opplysningsplikt m.v.).
Ombudet skal ha fri adgang til alle offentlige og private institusjoner for
barn.
Offentlige myndigheter, og offentlige og private institusjoner for barn skal
uten hinder av taushetsplikt gi Ombudet de opplysninger som trengs for å
utføre Ombudets oppgaver etter denne lov. Opplysninger som trengs for å
utføre Ombudets oppgave etter paragraf 3, annet ledd, bokstav b, kan,
uten hinder av taushetsplikt, også kreves fra andre. Når det kan kreves
opplysninger etter dette ledd, kan også protokoller og andre dokumenter
kreves fremlagt.
Reglene i tvistemålslovens paragraf 204 nr. 1 og paragrafene 205.209 får
tilsvarende anvendelse for Ombudets rett til å kreve opplysninger. Tvist
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om anvendelsen av disse reglene kan bringes inn for herreds- eller
byretten, som avgjør spørsmålet ved kjennelse.
Paragraf 5 (uttalelser fra Ombudet).
Ombudet har rett til å uttale seg om forhold som går inn under
arbeidsområdet etter denne lov og etter Instruks for Barneombudet.
Ombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal rettes til.
Paragraf 6 (instruks for Ombudet og Rådet).
Kongen fastsetter en alminnelig instruks for Ombudet og Rådets
organisasjon og saksbehandling. For øvrig utfører Ombudet og Rådet sine
oppgaver selvstendig og uavhengig.
Paragraf 7 (ikrafttreden m.m.).
Denne lov gjelder også for Svalbard.
Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
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Instruks for Barneombudet
Fastsatt ved Kongelig Resolusjon av 11. september 1981 i med endringer,
sist ved Kongelig Resolusjon av 18. juli 1998 (i kraft 1. september 1998).
Instruksen er gitt i medhold av lov om barneombudet av 6. mars 1981 nr
5, § 6.
§ 1. Oppgaver
Barneombudet skal i henhold til denne instruks utføre de oppgaver det er
pålagt i følge lov om barneombud. Ombudet skal i sin virksomhet arbeide
for at barns behov, rettigheter og interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på
alle samfunnsområder. Ombudet har ikke myndighet til å avgjøre saker
eller omstøte vedtak i forvaltningen. Med barn menes her personer opp til
oppnådd myndighetsalder.
Ombudet bør sørge for å holde offentligheten orientert om sitt arbeid.
§ 2. Hvordan saker blir tatt opp
Ombudet tar opp saker av eget tiltak eller etter henvendelse fra andre.
Enhver kan henvende seg til ombudet. Muntlig henvendelser skal
ombudet sørge for blir satt opp skriftlig.
Den som henvender seg til ombudet, bør så vidt mulig gjøre rede for de
grunner henvendelsen bygger på og legge frem de opplysninger og
dokumenter som måtte finnes i saken.
Dersom en henvendelse angår et bestemt barn, og henvendelsen ikke
kommer fra barnet selv, skal ombudet ikke behandle saken uten barnets
samtykke. Når barnets alder tilsier det, skal også vergens samtykke
innhentes. Dersom almene hensyn tilsier det, kan ombudet behandle
saken, selv om samtykke som nevnt, ikke er innhentet.
§ 3. Avvisning
Ombudet skal avvise henvendelser som gjelder konkrete enkeltkonflikter
mellom et barn og dets foresatte, mellom foresatte innbyrdes om utøvelse
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av foreldreansvar og lignende saker. Ombudet skal også avvise saker som
delvis gjelder slike konflikter, med mindre ombudet etter en konkret
vurdering finner at barnets interesser vil bli klart tilsidesatt ved en
avvisning.
Ombudet skal opplyse om grunnen til avvisningen og gi generell
informasjon om eventuelle eksisterende instanser som har til oppgave å
behandle konflikter av denne type.
Ombudets avvisning kan ikke påklages.
§ 4. Henvisning
Henvendelser angående forhold som i det vesentlige angår
lovanvendelses- eller saksbehandlingsspørsmål, skal ombudet henvise til
Sivilombudsmannen når denne har kompetanse.
Angår en henvendelse forhold som kan bringes inn for et
forvaltningsorgan, skal den som henvender seg til ombudet, henvises til å
ta saken opp med vedkommende organ. Ombudet kan også selv oversende
saken dit.
Angår en henvendelse forhold som kan bringes inn for påtalemyndighet
eller spesielt tilsynsorgan, kan ombudet etter nærmere undersøkelse av
sakens omstendigheter oversende saken til vedkommende myndighet
dersom vilkårene i forvaltningsloven § 13 b nr 6 er til stede.
§ 5. Henleggelse
Finner ombudet at det forhold en henvendelse gjelder, ikke gir grunn til
kritikk eller annen oppfølging, kan saken henlegges. Ombudet kan videre
henlegge en sak dersom det forhold henvendelsen gjelder, er rettet eller
opphørt.
Ombudet kan på ethvert trinn i saksbehandlingen også ut fra
arbeidsmessige grunner henlegge en sak. Ombudet bør imidlertid søke å
behandle et representativt utvalg av saker.
Den som har henvendt seg til ombudet, skal underrettes om henleggelsen
og grunnen til den.
Ombudets henleggelse kan ikke påklages.
§ 6. Saksbehandlingsregler
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Forvaltningsloven kap. I-III og offentlighetsloven gjelder for ombudets
virksomhet.
Ombudet skal før det avgir sin uttalelse påse at saken er så godt opplyst
som mulig. Ombudet avgjør hvilke skritt som bør tas til avklaring av
saksforholdet.
Også når det ikke følger av andre regler, skal ombudet bevare taushet om
kilden for opplysninger det har benyttet seg av, når kilden uttrykkelig har
betinget seg dette eller dersom ombudet finner det rimelig av hensyn til
barnet.
§ 7. Ombudets uttalelse i saken
Ombudet skal ta standpunkt i alle saker som det har tatt opp til behandling
og som ikke er blitt henlagt etter instruksen § 5. Som hovedregel skal
ombudets standpunkt formes som en skriftlig uttalelse med begrunnelse.
Ombudet bestemmer selv hvem uttalelsen skal rettes til. Uttalelsen kan
også rettes til presse og kringkasting eller andre, i den utstrekning
ombudet finner det hensiktsmessig.
Ombudet skal ikke uttale seg om lovligheten av et forhold når
Sivilombudsmannen har avgitt uttalelse eller når forholdet er avgjort av
domstolene eller er brakt inn for domstolene til avgjørelse. Ombudet skal
heller ikke uttale seg i saker som er under politietterforskning der barn
kan ha blitt utsatt for en straffbar handling, såfremt noen er mistenkt eller
siktet i saken. Ombudet kan likevel kritisere den faktiske og rettslige
tilstand som Sivilombudsmannens uttalelse, politiets etterforskning eller
domstolenes avgjørelse avdekker.
§ 8. Årlig rapport
Ombudet skal hvert år innen 1. april avgi en rapport til departementet om
sin virksomhet i det foregående kalenderår. Rapporten skal være offentlig
tilgjengelig.
§ 9. Personal- og økonomiforvaltning
Ombudet utnevnes i statsråd for fire år av gangen. Ingen kan være ombud
for mer enn åtte år til sammen.
Til disposisjon for sitt arbeid har ombudet er sekretariat. Sekretariatets
medarbeidere ansettes etter regler som gis av departementet.
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Ombudet utpeker hvem av de ansatte som skal være fast stedfortreder, og
som skal tre inn i ombudets sted ved fravær. Ombudet og dets
saksbehandlere bør ha en variert faglig sammensetning.
Reglement for økonomiforvaltning i departementene og reglement for
departementenes organisasjon og saksbehandling skal gjelde så langt de
passer.
§ 10. Barneombudets råd
Opphevet ved Kongelig Resolusjon 17. juli 1998.
§ 11. Ikrafttredelse
Denne instruks trer i kraft straks.
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