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1 Innledning/bakgrunn
FNs konvensjon om barnets rettigheter ble enstemmig vedtatt av verdens ledere på FNs generalforsamling 20.
november 1989. Menneskerettighetene gjelder naturligvis også for barn, men barnekonvensjonen fyller et
behov for en klargjøring av hvordan rettighetene skal anvendes overfor barn. Barnekonvensjonen inneholder
dessuten egne rettigheter spesielt myntet på barn. Den gjelder alle under 18 år og under alle forhold - både i
krig og fred.
De frie hovedprinsippene i barnekonvensjonen er:





ikke-diskriminering
hensynet til barnets beste
retten til overlevelse og utvikling
barnets rett til å uttale seg og bli hørt

2 Nåsituasjon
Kommunene i Kongsbergregionen er i all hovedsak gode kommuner å bo i, også for barn. Tjenestetilbudene er
gode og det utvikles stadig nye tilbud rettet mot barn og unge for gi de en trygg oppvekst med gode
forutsetninger for et godt liv videre.
Men allikevel vet vi at kommuner i større eller mindre grad bryter med barnekonvensjonen. FNs barnekomite
har bemerket at det er stor variasjon i kommunenes implementering av barns rettigheter i tjenestene, bade
med hensyn til omfanget av slike tjenester og innenfor hvilke rammer de ytes.
(https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/bld/Tema-og-redaksjonelt-innhold/Redaksjonelleartikler/2010/concluding-observations-fra-fns-barnekom/id593247/ )
Kommunenes tjenestetilbud til barn og tilrettelegging for barns rettigheter er viktige for folks bolyst og dermed
også kommunenes attraktivitet. (jfr Rambls attraktivitetsanalyse for Kongsbergregionen 2013.
http://www.kongsbergregionen.no/content/download/2314/11849/file/Rapport%20forstudie.pdf )

3 Mål og rammer
Kongsbergregionen gjennomfører et forprosjekt der vi kartlegger status for våre sju kommuners
oppfyllelse av barnekonvensjonen. Denne statusen kan danne grunnlag for et hovedprosjekt der vi i
fellesskap gjennomfører tiltak som kan rette opp de manglene som er påvist.
Daglig leder anser dette som et godt samfunnsutviklingsprosjekt som vil kunne løfte kommunenes
attraktivitet, utover prosjektets hovedmål; sikre barns rettigheter.
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Daglig leder ønsker at prosjektet gjennomførers i samarbeid med Fylkesmennene i Buskerud og
Telemark, samt UNICEF Norge, med mål om at dette også kan danne en pilot for en nasjonal
standard for implementering av Barns rettigheter i tjenestetilbudet.
UNICEF Norge er naturligvis en ressurs på dette feltet, og de har tilgang til internasjonale
seritifiseringsordninger som kan brukes i gjennomgangen av hver kommune.

Hovedoppgave for prosjektet:
· Foreta en gjennomgang av kommunenes tjenester og rutiner opp mot barnekonvensjonens
bestemmelser og intensjoner.
· Finne forbedringspotensial i kommunenses tjenester knyttet til Barnekonvensjonen.
· Sammen med kommunene finne prosesser for ytterligere implementering av barnekonvensjonen i
kommunenes tjenester.

Hovedmål
Sikre at barns rettigheter ivaretas i Kongsbergregionen
Delmål:
· Skape boattraktivitet gjennom kommunenes tjenester til innbyggerne og status som en god
oppvekstregion
· Danne pilot for en nasjonal sertifiseringsordning der kommunene blir vurdert i hvilken grad de innfrir
Barnekonvensjonen.

Rammer
Det anbefales at forprosjektet gjennomføres i perioden 01.01.2016- 01.07.2016. Prosjektet ledes av UNICEF
Norge med koordinering fra Kongsbergregionens sekretariat. Prosjektet vil ha en total ramme på kr. 600.000,dekket av skjønnsmidler fra Fylkesmennene i Telemark og Buskerud, samt egeninnsats fra kommunene og
sekretariatet.
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4 Omfang og avgrensning
Prosjektet skal kartlegge og vurderer muligheter og løsninger innenfor de målpunkter som er beskrevet i punkt
3. Forprosjektet skal ikke omfatte aktiviteter som krever investeringer det ikke er tatt høyde for i kommunenes
budsjetter for 2016.

5 Organisering
Forprosjektet skal organiseres og gjennomføres i henhold til PLP (ProsjektLederProsessen). Eierskapet til
prosjektet ligger hos de deltakende kommunene som A-eiere. Ansvarsforholdene i prosjektet ivaretas slik:
Oppdragsgiver:
Styringsgruppe:
Prosjektansvarlig:

Kommunene i Kongsbergregionen
Rådmannsutvalget
Daglig leder i Kongsbergregionen

Prosjektpartner:

Fylkesmennene i Buskerud og Telemark

Prosjektgruppe:

Oppvekstnettverket i Kongsbergregionen

Prosjektleder:

UNICEF Norge gjennomfører analysen
Kongsbergregionens sekretariat setter av 10% resurs for koordinering av
prosjektet.

6 Ressursbruk
For å gjennomføre forprosjektet må det påregnes egeninnsats fra kommunene og sekretariatet i
Kongsbergregionen – se kapittel 3. Mål og rammer. Aktuelle kostnadsposter i forprosjektet vil være:
•
•
•

Prosjektledelse
Egeninnsats fra kommunene
Møter og reiser

•

Analyser og rapport

7 Beslutningspunkter og oppfølging
Det foreslås følgende beslutningspunkter i forprosjektet:
1. Beslutning om prosjektets mandat, innhold og finansiering – 27.11.2015
2. Beslutning om prosjektets avslutning (og evt. oppstart av oppfølgingsaktviteter) – 01.07.2015
Prosjektet følges opp i forhold til ordinære prosjektoppfølgingsrutiner jfr. PLP.
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8 Risikoanalyse og kvalitetssikring
Det er identifisert følgende kritiske suksessfaktorer:
1.
2.
3.
4.
5.

Manglende ressurs knyttet til prosjektledelse i prosjektperioden
Kommunene bidrar ikke med tilstrekkelig ressurser/kompetanse
Manglende kobling til eventuelle planlagte / iverksatte lokale aktiviteter i kommunene innen området
tjenestesamarbeid.
Manglende samarbeid mellom prosjektet og den enkelte kommune
Manglende samarbeid mellom prosjektet, UNICEF Norge og kommunene.

De anbefales at de kritiske suksessfaktorene følges opp slik:
1.
2.
3.
4.
5.

Frikjøp av ressurser knyttet til prosjektledelse – eventuelt innleie av ekstern prosjektleder
Forankring og forpliktelse gjennom vedtak i oppvekstnettverket og rådmannsutvalget
God informasjon lokalt i hver kommune om prosjektet og hensikten
Tett kobling mellom prosjektet og kommunene.
Tett kobling mellom prosjektet, UNICEF Norge og kommunene.

Nummereringen henviser til de angitte kritiske suksessfaktorene overfor. Uforutsette forhold vil kunne medføre
at man må forlenge prosjektperioden.

9 Tidsplan og milepæler
Følgende viktige milepæler er knyttet til selve prosjektgjennomføringen av forprosjektet:
Milepæler

Frist

Når beslutning om oppstart og finansiering av
forprosjektet er tatt

27.11.2015

Når forprosjektet er bemannet og prosjektleder er valgt

01.01.2016

Når detaljert prosjektplan/milepælsplan er utarbeidet.

01.01.2016

Delrapport til prosjektansvarlig og styringsgruppe

01.04.2016

Kongsbergregionen, UNICEF Norge og
Fylkesmennene evaluerer prosjektet og lager
sammen et konsept for nasjonal
sertifiseringsordning basert på erfaringene fra vårt
forprosjekt.

01.06.2016

Når sluttrapport er utarbeidet og behandlet i
styringsgruppa

01.07.2016
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10

Budsjett og finansiering

Finansiering:
Kongsbergregionen, egeninnsats

100 000,-

Fylkesmannen i Buskerud

200 000,-

Fylkesmannen i Telemark

200 000,-

UNICEF Norge, egeninnsats

100 000,-

Budsjett:
Prosjektledelse

500 000,-

Analyse og rapport

100 000,-

Kongsbergregionen, UNICEF Norge og Fylkesmennene evaluerer prosjektet og lager sammen et konsept for
nasjonal sertifiseringsordning basert på erfaringene fra vårt forprosjekt. Det vil i hele prosjektperioden være
dialog med Barne- og familiedepartementet.

