LA BARN OG UNGE SELV VÆRE MED PÅ Å VELGE BARNEOMBUD
Det skal snart velges et nytt Barneombud. Skal barn og unge være med i ansettelsesprosessen? Vi
mener svaret er selvsagt. I fremtiden må ungdommen få være med på å velge Barneombud. Det vil
styrke ombudets uavhengighet og muligheter til å fungere som en uavhengig instans til forsvar for
barn og unges rettigheter. Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR) støtter derfor forslaget fra nåværende
Barneombud Reidar Hjermann om hvordan det nye Barneombudet skal rekrutteres og ansettes.
SUR er et høringsorgan for byrådet i Oslo. Vi jobber med alle saker som omfatter barn og unge. Rådet
består av demokratisk valgte ungdommer fra alle bydelene. SUR forsvarer og ivaretar ungdommers
stemme gjennom å ha muligheten til å ta opp egne saker og behandle saker oversendt av byrådet.
Hjermann har i brev til Barne- likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, foreslått at et
panel bestående av fagfolk/forskere, representanter for organisasjoner, ungdom og representanter for
politiske partier/regjeringen gjennomgår søkerlister, gjennomfører intervju og foretar innstilling på
aktuelle kandidater. Den formelle utnevnelsen vil fremdeles ligge hos Kongen i statsråd. Irland har
allerede gjennomført et prosjekt der Barneombudet er ansatt etter samme modell om Hjermann
foreslår. Prosjektet ble grundig evaluert, og flere europeiske land er i ferd med å ta ordningen i bruk.
Da SUR skulle ansette ny sekretær høsten 2010, var det viktig for oss at ungdom fikk være med på å
bestemme hvem som skulle jobbe for og med oss. Ansettelsesutvalget bestod både av voksne og
ungdom. Det var lang prosess der vi unge fikk god oppfølging og opplæring i hvordan vi skulle finne
gode kandidater. Vi leste gjennom søknader og var med på alle intervjuene, vi delte erfaringer og
synspunkter og sammen med resten av utvalget kom vi fram til hvem som skulle bli vår sekretær.
Å involvere barn og unge i denne prosessen var godt for begge parter. Ungdommene, de direkte
brukerne av sekretæren, ble tatt seriøst og respektert. Vi fikk samtidig informert kandidatene om våre
utfordringer og våre ønsker for det videre samarbeidet. Kandidatene til sekretærjobben fikk et godt
innblikk i hvordan arbeidet kunne bli og hva slags utfordringer som ventet. Etter en lang, lærerik og
ryddig prosess fikk vi ansatt en strålende sekretær og veileder for Sentralt Ungdomsråd i Oslo.
I følge FNs barnekonvensjon, som også er implementert i norsk lov, står det at barn har rett til
innflytelse i saker de er involvert i. Barneombud skal være vår stemme, og er derfor noe vi i høyeste
grad er involvert i. Derfor må vi få derfor være med på å bestemme i denne saken.
Kjære minister, Audun Lysbakken: Vi vet best hvordan det er å være ung. Ring oss! Så skal vi hjelpe
deg å finne det beste Barneombudet noen sinne!
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