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ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

INTRODUKTION
Børnerådet er et uafhængigt statsligt råd, der skal
sikre børn og unges rettigheder i Danmark. Det er
rådets opgave at være i dialog med børn og unge
om de ting, der optager dem og at tale deres sag og
sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til
debat.
Samtidig fungerer Børnerådet som rådgiver over
for Folketinget, ministerier og andre myndigheder
og centrale aktører på børne- og ungeområdet.
Som medlem af Børnerådet er man derfor med
til at sikre, at børn og unge bliver hørt, og at deres
rettigheder anerkendes og respekteres.
Børnerådets indsats tilrettelægges i et professionelt
og målrettet samarbejde mellem formanden,
rådsmedlemmerne og rådets sekretariat.
I dette hæfte kan du læse om, hvordan Børnerådet
arbejder, om hvad det vil sige at være medlem
af rådet, herunder en række praktiske forhold,
samt om det børnesyn, der ligger til grund for
Børnerådets aktiviteter.
Med venlig hilsen

ANNETTE JUUL LUND
SEKRETARIATSCHEF
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BØRNERÅDETS ARBEJDE

Børnerådet er tværfagligt sammensat og består
af en formand og seks medlemmer. Tilsammen
repræsenterer rådet en bred indsigt i børn og
unges opvækst og udvikling.
Børnerådets formelle rammer består af et
lovgrundlag, en bekendtgørelse, en forretningsorden samt et sæt etiske retningslinjer for
rådsmedlemmerne. Disse finder du i bilag
1 – 4 bagerst i dette materiale.
Rådet har en rådgivende funktion over for
Folketinget, myndigheder og andre centrale
aktører på børne- og ungeområdet. Inddragelse
af viden direkte fra børn og unge er en
hovedopgave for Børnerådet. Resultaterne af vores
undersøgelser bidrager til at kvalificere rådgivning
og holdningstilkendegivelser i spørgsmål, der
vedrører børn og unge.
Børnerådet er talerør for alle børn og unge i
Danmark ved at
• indsamle viden om børn og unges forhold og
vilkår.
• vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen, der kan have indvirkning på børn
og unges rettigheder og udviklingsmuligheder.
• formidle information og skabe debat om børn
og unges forhold, herunder gøre børns stemme
tydelig i offentligheden.
• afgive høringssvar.
Formidlingen af denne viden tager udgangspunkt
i en kommunikationsstrategi, der beskriver,
hvordan rådet synliggør og styrker dets rolle som
rådgiver.
BØRNERÅDET OG INTERNATIONALE AFTALER
PÅ BØRNEOMRÅDET
Børnerådet vurderer de forhold i samfundet,
der har indflydelse på børns rettigheder og
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udviklingsmuligheder. Denne vurdering sker med
udgangspunkt i FN’s Børnekonvention, andre
internationale aftaler samt i dansk lovgivning. Det
overordnede mål er, at Børnekonventionen bliver
respekteret og efterlevet i både lovgivning og i
praksis i alle samfundets sektorer.
FN’s Børnekonvention fastslår, at hensynet til
barnets bedste altid kommer i første række, og at
børn skal inddrages og høres i overensstemmelse
med deres alder og modenhed, når der træffes
beslutninger, der har betydning for dem. Det er
Børnerådets opgave at overvåge og vurdere, om
denne og andre bestemmelser i konventionen
overholdes i Danmark.
BØRNERÅDETS VISION OG MISSION
Børnerådets vision er, at børn og unge i Danmark,
trives, bliver set og bliver hørt.
Missionen er at være talerør for alle børn og unge
og sikre deres rettigheder, udvikling og trivsel.
Derfor lægger Børnerådet vægt på:
• aktiv inddragelse af børn og unges synspunkter i
rådets arbejde.
• overvågning af forholdene for børn og unge.
• visionære og konstruktive initiativer, der bygger
bro mellem behov og løsninger for børn og
unge.
• systematisk arbejde for udvikling af viden om
børn og unges livsbetingelser.
• omhyggelig, eksplicit og kritisk brug af den
aktuelt bedste viden.
• uafhængighed af politiske og økonomiske
interesser.

BØRNERÅDETS BØRNESYN

Børnerådet har til opgave at tale børnenes sag
med udgangspunkt i Børnekonventionen og dens
hovedprincipper:
• Protection – børn er en sårbar gruppe, som har
krav på særlig beskyttelse
• Provision – børn har krav på særlig omsorg og
interessevaretagelse
• Participation – børn er samfundsborgere med
selvstændige rettigheder.
Børnerådet fremhæver desuden to af Børnekonventionens såkaldte portalartikler i sit arbejde:
• Artikel 3: Samfundet skal sikre barnets tarv, når
der træffes beslutninger
• Artikel 12: Barnet har ret til at blive hørt i alle
forhold, der vedrører det.

5. Børn har rettigheder, der er uafhængige af
forældrenes rettigheder og interesser.
Børn og unge skal kende deres rettigheder og
sikres mulighed for at gøre dem gældende.
Børnerådets børnesyn gives konkret betydning i
rådets praktiske virksomhed på følgende måde:
• Børnerådets aktiviteter er forankret i
undersøgelser af børns egne artikulerede
oplevelser, holdninger og ønsker.
• Rådet forsøger at sætte sig i barnets sted og
at forstå, hvordan det opleves at være barn i
den konkrete situation, og inddrager dette i sit
arbejde.
• Rådet inddrager professionelles opfattelse af
barnets bedste, belyst ved omhyggelig, eksplicit
og kritisk brug af den aktuelt bedste viden.

På den baggrund formulerer Børnerådet sit
børnesyn i disse fem principper:
1. Børn er medborgere i samfundet med borgeres
rettigheder.
Alle børn og unge skal opleve, at de hører til og
kan gøre en forskel.
2. Børn er kompetente aktører i samfundslivet og
eksperter i eget liv.
Børn og unges viden og erfaringer skal inddrages
i alle relevante beslutningsprocesser i samspil
med professionel faglighed og voksnes erfaringer.
3. Børns modenhed og evner udvikles gennem
barndommen.
Børn og unges med- og selvbestemmelse skal øges
i takt med, at deres modenhed og evner udvikles.
4. Børn har krav på omsorg og beskyttelse for at
kunne udvikles og trives.
Staten er forpligtet til at vedtage særlige regler,
der beskytter børn og unge.
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BØRNERÅDETS INDDRAGELSE
AF BØRN OG UNGE

Børn og unge er eksperter i deres eget liv, og de
skal inddrages i beslutninger, der vedrører dem.
Det er Børnerådets grundholdning, og derfor
arbejder Børnerådet målrettet med en bred vifte
af metoder til at få børn og unges holdninger frem
og deres perspektiver belyst. Vi orienterer os i den
nyeste forskning på området, og vi forsøger hele
tiden at blive klogere på, hvordan vi og andre, der
arbejder med børn og unge, kan forny og forbedre
vores metoder til at lave undersøgelser af høj
kvalitet.
Børnerådets inddragelsesarbejde involverer
børn og unge i alle aldre og alle lag af samfundet.
Vores undersøgelser bruger vi til at sætte fokus på
forskellige aspekter af børne- og ungelivet og pege
på lovgivningsmæssige huller eller praksis, der kan
forandres til fordel for børn og unge.
Børnerådet arbejder aktivt for at udbrede
kendskabet til metoder til at inddrage børn
og unge i de beslutninger, der vedrører dem.
Det gælder i alt fra de enkelte børns sager, fx i
forbindelse med en anbringelse, en skilsmisse eller
et forløb i psykiatrien, og til de større principelle
beslutninger om ungepolitikker i kommunerne,
anlægning af udeområder til unge eller i
skolepolitik.
Ud over de store paneler, hvor Børnerådet
gennemfører undersøgelser mellem to og fire
gange årligt, er der også udviklet metoder til at
tale med børn og unge i særlige livssituationer.
Det sker gennem de såkaldte ekspertgrupper,
der er kvalitative fokusgruppe-forløb, og de lidt
større anlagte temaundersøgelser, hvor mellem
50 og 100 børn og unge bliver inddraget gennem
semistrukturerede interviews, workshops mv.
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Inddragelse
i praksis
MINIBØRNEPANELET
Minibørnepanelet består af ca. 1.000 børn i
børnehaver over hele landet. Panelet besvarer et
spørgeskema, der er designet til målgruppen.
Svarene følges op med uddybende interview.
BØRNE- OG UNGEPANELET
Panelet består af ca. 2.500 børn og unge i skoler
over hele landet. Panelet besvarer jævnligt et
spørgeskema om aktuelle emner i deres liv.
Svarene følges op med uddybende interview.
EKSPERTGRUPPE
Ekspertgrupper består af 4 - 10 børn eller unge i
samme livssituation og med særlige erfaringer
på et bestemt område. Ekspertgrupperne giver
specialiseret og selverfaret viden om et konkret
emne.
TEMAUNDERSØGELSE
Temaundersøgelser er større kvalitative
undersøgelser med fokus på bestemte emner,
som fx kriminalitet eller anbringelse. Børnerådet
besøger børnene og de unge, der hvor de er,
og kombinerer besøgene med interview eller
workshop.
WORKSHOPS
I Børnerådets workshops deltager typisk 6 - 12
børn eller unge. Metoden bruges i kombination
med andre undersøgelser til at arbejde kreativt
med konkrete budskaber og anbefalinger fra børn
og unge.

BØRNERÅDETS KOMMUNIKATION

Børnerådets ambition er at være en førende
drivkraft i udviklingen af børne- og ungerelateret
politik og herigennem påvirke lovgivning og
praksis, så børn og unges rettigheder styrkes.

Børnerådets formand, rådsmedlemmerne
og sekretariatet prioriterer denne dialog højt
i tilrettelæggelsen af faglige aktiviteter og
kommunikationsindsatsen generelt.

Derfor lægger Børnerådet vægt på en saglig,
rettidig, anvendelsesorienteret formidling af
den viden, rådet producerer om børn og unges
leveforhold, samt om deres og rådets synspunkter
og anbefalinger.

MEDIERNES DEBAT OM BØRN
Den offentlige debat i medierne om børns
forhold spiller en væsentlig rolle for de
politiske diskussioner og beslutninger. Derfor
lægger Børnerådet stor vægt på at være aktiv i
mediebilledet. Det gælder både som leverandør af
nyheder, som kommentator på andres nyheder og
som afsender af debatindlæg.

Samtidig prioriterer Børnerådet en aktiv
indsats for at synliggøre rådets synspunkter og
aktiviteter gennem medierne og i dialog med
rådes interessenter. De væsentligste elementer i
Børnerådes kommunikationsstrategi er derfor, at:
• formidle aktuel og relevant viden om børn og
unges forhold.
• deltage aktivt og opsøgende i lovgivningsarbejdets processer, herunder dialog med
politikere, embedsværk, organisationer mv. osv.
• deltage aktivt og opsøgende i mediernes
debat om børn og unges forhold – både som
dagsordensætter og kommentator.
• at være i tæt, aktiv og opsøgende dialog
med alle relevante interessenter omkring de
problemstillinger, som Børnerådet beskæftiger
sig med.
• at synliggøre rådets inddragelse af børn og unge.
• at synliggøre rådets rolle i lovgivningsprocesserne.
INDFLYDELSE PÅ LOVGIVNINGSPROCESSERNE
Børnerådet deltager i vid udstrækning i de formelle
processer i lovgivningsarbejdet (fx i høringsrunder,
kommissioner, arbejdsgrupper mv.). Samtidig
har Børnerådet en aktiv rolle i de uformelle
processer omkring lovgivningsarbejdet, fx
gennem en løbende, direkte dialog med politikere,
embedsværket, interesseorganisationer mv.

Børnerådet har et aktivt, serviceorienteret
forhold til medierne. Børnerådet udtaler sig som
udgangspunkt om alt, der er væsentligt for børn
og unges forhold, prioriteret i forhold til rådets
indsatsområder. Alle pressehenvendelser henvises
til sekretariatet med henblik på koordinering af
budskab mv.
Børnerådet respekterer mediernes produktionsvilkår, hjælper journalisterne i deres arbejde med
de enkelte historier, bidrager til at almengøre
enkeltsager, er let tilgængelig og reagerer med kort
varsel.
ROLLEFORDELING MELLEM RÅD OG SEKRETARIAT
Formandens rolle
Pressearbejdet foregår i et samarbejde mellem
formanden og sekretariatet. I det omfang, det
er praktisk muligt, kan rådets medlemmer
konsulteres som forberedelse til medieoptrædener
mv. Som udgangspunkt er det formanden, der
udtaler sig til medierne.
Rådsmedlemmernes rolle
Rådsmedlemmerne kan inddrages i medie- og
presseoptræden efter aftale med formanden
og kommunikationschefen. Ved henvendelse
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fra medierne skal rådets medlemmer som
hovedregel henvise til formanden eller
kommunikationschefen. Rådsmedlemmerne
opfordres til at dele Børnerådets materiale i egne
netværk og på de sociale medier.
Sekretariatets rolle
Sekretariatet og formanden tilrettelægger rådets
eksterne kommunikation i fællesskab.

Børnerådets
formidlingsformater
BØRNEINDBLIK
Et Børneindblik belyser i kort og
overskuelig form et afgrænset
tema fra undersøgelser i Mini- eller
Børne- og Ungepanelet. Der bliver
produceret en række Børneindblik
om hver panelundersøgelse.

Børneportalen
Børnerådet udvikler og driver desuden
www.børneportalen.dk, hvor børn og unge
kan få overblik over og hjælp til at finde frem
til netop den rådgivning, de har brug for
og føler sig trygge ved at henvende sig til.
Portalen er finansieret af satspuljemidler
via Social- og Integrationsministeriet
under projektet ’Én indgang for alle’.

Børnerådets anbefalinger til
lovgivere og praktikere på de
områder, undersøgelsen belyser.
EKSPERTGRUPPEHÆFTE
Ekspertgruppeundersøgelser bliver
formidlet i et layoutet hæfte, der
henvender sig til relevante aktører
på de pågældende områder.

BØRNENOTAT
Et Børnenotat formidler forskellige
typer af mindre undersøgelser
blandt børn og unge.

NYHEDSBREVE
Børnerådet udsender et månedligt
nyhedsbrev. Desuden udsender
Børnerådet løbende et nyhedsbrev
med rådets høringssvar.

TEMARAPPORT
Temaundersøgelser formidles
i rapportformat med fokus på
de interviewede børn og unges
egne oplevelser og deres samt

PRESSEMEDDELELSER
Børnerådet udsender
løbende pressemeddelelser
i forbindelse med aktuelle
holdningstilkendegivelser
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og ved offentliggørelse af
undersøgelsesresultater mv.
DEBATINDLÆG
Børnerådet skriver jævnligt
debatindlæg og artikler til dagog fagblade.
WEB
Børnerådet hjemmeside formidler
info om rådets aktiviteter,
herunder pressemeddelelser,
udgivelser, om Børnekonventionen
og om rådet generelt.
SOCIALE MEDIER
Børnerådet er aktiv på Facebook,
Twitter, LinkedIn og Instagram.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
OM BØRNERÅDETS ARBEJDE

SÅDAN ARBEJDER BØRNERÅDET
Børnerådet mødes seks til otte gange om året
i sekretariatet til møder af fem til seks timers
varighed. Rådet afholder også et årsplanlægningsmøde som internatmøde over to dage,
som regel ved årets slutning. Dagsordenen fastlægges cirka to uger før mødet, og bilag udsendes
cirka en uge før mødet. Medlemmerne må regne
med op til to timers forberedelse til møderne.
Børnerådet tilstræber enighed om sine beslutninger med udgangspunkt i et børneperspektiv.
Medlemmernes mandat er personligt. Det betyder,
at medlemmerne ikke repræsenterer et eventuelt
bagland eller den organisation, der har indstillet
dem til rådet.
Retningslinjerne for arbejdet og arbejdets
organisering i Børnerådet fremgår i deres fulde
ordlyd af forretningsordenen, se bilag 3.
ETISKE RETNINGSLINJER
Medlemmerne følger det etiske regelsæt, som
ministeren for familie- og forbrugeranliggender
fastsatte i 2006, se bilag 4. Det fremgår, at
medlemmerne skal deltage aktivt i rådets virke og
bidrage til opfyldelsen af rådets formål.
ARBEJDET SOM MEDLEM ER ULØNNET
Der udbetales vederlag på ca. 1.600 kr. per
rådsmøde. Derudover godtgøres eventuelle
transportudgifter i forbindelse med møder eller
lignende i Børnerådsregi.
DELTAGELSE I FØLGE- OG ARBEJDSGRUPPER,
KOMMISSIONSARBEJDE OG KONFERENCER
Medlemmerne forventes at deltage i interne
arbejdsmøder i rådet, fx i forbindelse
med undersøgelser i Børnerådets paneler,
temaundersøgelser m.v.

Deltagelse i følgegrupper, ekspertgrupper,
kommissionsarbejde, konferencer og lignende i
rådets navn forekommer hyppigt. Aktiv deltagelse
i dette arbejde har stor betydning for rådets
konkrete indsatser og udbredelsen af kendskabet
til rådets arbejde.
SAMARBEJDET MED SEKRETARIATET
Det er sekretariatets opgave at servicere rådet.
Sekretariatet koordinerer og tilrettelægger
undersøgelser, indsamler viden og dokumentation
og forbereder rådets møder, aktiviteter m.v.
HØRINGSSVAR
Børnerådet besvarer årligt 30 - 40 høringsspørgsmål. Sekretariatet forbereder og koordinerer
besvarelsen, som rådets medlemmer skal bidrage
til med deres faglige ekspertise og holdninger.
EKSTERN KOMMUNIKATION
Børnerådets formand deltager aktivt i Børnerådets
kommunikationsindsats, herunder i møder,
konferencer og i medierne i spørgsmål, der
har relevans for rådets arbejde. Formanden og
sekretariatet har en opsøgende rolle i forhold til
at etablere dialog med relevante interessenter.
Formanden tegner rådet udadtil, eventuelt efter
konsultation med medlemmer med specialviden
på det aktuelle område, og i større principielle
sager efter behandling på rådsmøde.
INTERNT NYHEDSBREV
Hver måned udsender sekretariatet et internt
nyhedsbrev, der fører rådets medlemmer ajour
med aktiviteter og initiativer i råd og sekretariat.
Fire gange årligt udsender sekretariatet desuden et
intern nyhedsbrev om konventionsretslige forhold.
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BILAG 1
BØRNERÅDETS LOVGRUNDLAG
(Lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september 2012)

Lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område blev i 2012 ændret til denne ordlyd:
»§ 88. Social- og integrationsministeren nedsætter
et børneråd, som skal virke som fortaler for børn.
Rådet er uafhængigt og tværfagligt sammensat.
Som led i sin fortalervirksomhed skal rådet
informere og rådgive regering og Folketing om
børns forhold i samfundet samt arbejde på at
sikre børns rettigheder. Rådet har endvidere til
opgave at vurdere og informere om børns vilkår i
Danmark. Rådet skal inddrage børns synspunkter i
sit arbejde og kan som led i sin fortalervirksomhed
anmode institutioner, hvor børn opholder sig, om
at måtte aflægge dem besøg.
Stk. 2. Staten betaler udgifterne ved rådets
virksomhed. Social- og integrationsministeren
fastsætter regler om rådets sammensætning og
opgaver.«
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BILAG 2
BEKENDTGØRELSE
OM ET BØRNERÅD
I medfør af § 88, stk. 2, i lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område, jf.
lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september 2012,
fastsættes:
BØRNERÅDETS SAMMENSÆTNING M.V.
§ 1. Børnerådet består af 1 formand og 6
medlemmer. Social- og integrationsministeren
udpeger formanden.
Medlemmerne udpeges af social- og integrationsministeren blandt kandidater indstillet af
organisationer, foreninger m.v. med opgaver på
børneområdet, jf. § 3.
Stk. 2. Børnerådet er uafhængigt.
§ 2. Formanden for og medlemmerne af Børnerådet skal repræsentere en bred og tværfaglig
indsigt i spørgsmål om
1) børns opvækst og udvikling,
2) børns skoleliv,
3) børns kultur- og fritidsliv,
4) børns sundhed,
5) børns retsstilling og
6) børn med særlige behov.
Stk. 2. Formanden og medlemmerne udpeges
for en periode på tre år. Et medlem fungerer dog,
indtil et nyt medlem er udpeget. Formanden og
medlemmerne kan udpeges for højst to perioder.
Stk. 3. Børnerådet vælger en næstformand af
sin midte. Næstformanden er stedfortræder for
formanden.
Stk. 4. Ved frafald blandt de udpegede medlemmer
udpeger social- og integrationsministeren et nyt
medlem blandt de sidst indstillede kandidater.
§ 3. Organisationer, foreninger m.v., der arbejder
med børns forhold og rettigheder, kan indstille
1 eller flere kandidater til Børnerådet. Social- og
integrationsministeren træffer i forbindelse med
indkaldelse af indstillinger beslutning om, hvilke

organisationer, foreninger m.v. der kan indstille
kandidater til rådet.
Stk. 2. Indstillede kandidater skal have indgående
indsigt og faglig kompetence i mindst et af de
kompetenceområder, der er nævnt i § 2, stk. 1.
§ 4. Formanden og medlemmerne skal overholde
de etiske retningslinjer i bilag 1 i denne
bekendtgørelse.
BØRNERÅDETS VIRKE
§ 5. Børnerådet bistås af et selvstændigt
sekretariat.
Stk. 2. Social- og integrationsministeren ansætter
sekretariatslederen.
Stk. 3. Sekretariatslederen har det daglige
ledelsesmæssige ansvar for sekretariatet under
ansvar for Børnerådet.
Stk. 4. Sekretariatslederen skal sikre, at
forvaltningen er i overensstemmelse med de regler,
der gælder for statslige myndigheder.
§ 6. Børnerådet skal henvise konkrete
henvendelser fra børn og unge til relevante
myndigheder.
§ 7. Børnerådet skal løbende være i dialog med de
indstillingsberettigede organisationer m.v., jf. § 3,
og inddrage dem indenfor de temaer, som rådet
fokuserer på eksempelvis ved afholdelse af en
konference.
Stk. 2. Børnerådet udarbejder hvert år en skriftlig
beretning over rådets virksomhed, som formidles
til Folketinget samt de organisationer, foreninger
og myndigheder, der er omfattet af stk. 1.
§ 8. Børnerådet fastsætter selv sin forretningsorden. Social- og integrationsministeren skal
godkende forretningsordenen.
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BØRNERÅDETS OPGAVER
§ 9. Som fortaler for børn skal Børnerådet foretage
følgende:
1) Indsamle viden om børns forhold og vilkår ved
hjælp af praksis, forskning og ved at inddrage
børns synspunkter, eksempelvis ved at anmode
om besøg på institutioner, hvor børn opholder
sig eller ved at anmode offentlige myndigheder
om at beskrive deres politiske beslutninger og
administrativ praksis på områder, der ligger inden
for temaerne.
2) Vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen generelt, som kan have en indvirkning
på børns rettigheder og udviklingsmuligheder set
i lyset af bestemmelserne og intentionerne i FN’s
konvention om Barnets Rettigheder samt andre
internationale konventioner på området.
3) Formidle information om børns forhold og
vilkår.
Stk. 2. I forbindelse med lovgivningsinitiativer
og andre initiativer, der har betydning for børns
opvækstvilkår, skal Børnerådet afgive høringssvar.
Stk. 3. Børnerådet skal gøre børns stemme tydelig i
offentligheden.
Stk. 4. Rådet skal sætte aktuelle spørgsmål om
børns rettigheder og udviklingsmuligheder til
debat.
§ 10. Børnerådet kan selv tage initiativ
og fremsætte forslag til ændringer på de
sagsområder, der er ligger inden for Børnerådets
funktionsområde.
§ 11. Børnerådet skal rådgive Folketing, regering og
myndigheder i alle spørgsmål af generel karakter,
der har betydning for børns vilkår i samfundet til
sikring af børns rettigheder, behov og interesser.
§ 12. Rådet kan inddrage særlig sagkundskab i
arbejdet.
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IKRAFTTRÆDEN OG OVERGANGSBESTEMMELSER
§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar
2013.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 458 af
15. maj 2006 om et Børneråd.
Stk. 3. Ved anvendelsen af bestemmelsen i § 2, stk.
2, 3. pkt., tages der hensyn til de perioder, hvor
formanden og medlemmerne har været udpeget
inden bekendtgørelsens ikrafttræden.
Social- og Integrationsministeriet,
den 20. december 2012
Karen Hækkerup / Jesper Zwisler

BILAG 3
FORRETNINGSORDEN
FOR BØRNERÅDET
Børnerådet er et uafhængigt og tværfagligt
sammensat råd nedsat af velfærdsministeren.
FORMÅL:
§ 1. Børnerådet skal i henhold til Ministeriet for
familie- og forbrugeranliggenders Bekendtgørelse
nr. 458 af 15. maj 2006 arbejde for
• at sikre børns rettigheder
• at sætte fokus på og informere om børns forhold
i samfundet
• at yde rådgivning til myndigheder om
spørgsmål, der vedrører børns vilkår
• at inddrage børns synspunkter i arbejdet
• at vurdere de forhold, børn i Danmark lever
under, set i lyset af bestemmelserne og
intentionerne i FN’s Konvention om Barnets
Rettigheder (Børnekonventionen).
MEDLEMMER
§ 2. Børnerådet består af en formand og 6
medlemmer. Alle er personligt udpeget. De 6
medlemmer er udpeget efter indstilling fra en
valgforsamling bestående af organisationer med
opgaver på børneområdet.
stk. 2. Efter indstilling fra formanden vælger
Børnerådet af sin midte en næstformand, som er
stedfortræder for formanden.
MØDER
§ 3. Rådet mødes så ofte, det er fornødent,
men minimum 4 gange om året. Senest på det
første møde i et kalenderår fastlægger rådet
en møderække. Formanden indkalder til de
kalenderlagte møder med 10 dages varsel og med
angivelse af dagsorden.
stk. 2. Møde skal endvidere afholdes, såfremt 2
medlemmer af Børnerådet fremsætter anmodning
herom ved henvendelse til formanden.
stk. 3. Sekretariatschefen deltager i rådets møder.
Sekretariatets øvrige medarbejdere deltager efter
aftale med formanden.

stk. 4. Finder formanden det hensigtsmæssigt, kan
behandling af en sag foretages ved skriftlig høring
af medlemmerne.
§ 4. Børnerådet er beslutningsdygtigt, når
formanden og 3 medlemmer er til stede.
Børnerådet skal tilstræbe enighed om sine
beslutninger. Hvor dette ikke er muligt, træffes
beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I
tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Et
mindretal kan kræve sin afvigende mening tilført
Børnerådets indstillinger og udtalelser.
stk. 2. Børnerådet kan tilkalde særligt sagkyndige
i det omfang, dette skønnes fornødent.
stk. 3. Børnerådet kan efter behov nedsætte
arbejdsudvalg med arbejdsopgaver inden for
bekendtgørelsens rammer. Arbejdsudvalgets
forslag forelægges Børnerådet til godkendelse.
§ 5. Der optages referat over Børnerådets
beslutninger. Et mindretal kan kræve afvigende
meninger tilført referatet.
stk. 2. Referatet af Børnerådets beslutninger
udsendes senest 1 måned efter mødet til
Børnerådets medlemmer.
stk. 3. Et referat betragtes som godkendt,
såfremt ingen af mødedeltagerne inden 10 dage
efter afsendelsen har fremsat indsigelser
mod referatet.
ÅRSMØDE OG BERETNING
§ 6. For at fremme samarbejdet mellem Børnerådet, de frivillige/private organisationer og
foreninger samt offentlige myndigheder med
opgaver på børneområdet afholder rådet en gang
årligt møde for en sådan bred kreds. Den i § 2
nævnte valgforsamling vil blive indbudt.
§ 7. Børnerådet udarbejder hvert år en skriftlig
beretning over rådets virksomhed, som tilsendes
den kreds af personer og organisationer, der
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er nævnt i § 6. Børnerådet kan beslutte at
offentliggøre beretningen i en bredere kreds.
ØKONOMI
§ 8. Børnerådet er ansvarligt over for
bevillingsgiver og træffer afgørelse om
anvendelsen af de midler, der er afsat til rådets
disposition på finansloven. Rådet kan søge udgifter
til konkrete aktiviteter dækket ad anden vej.
stk. 2. Rådets virksomhed er omfattet af statens
almindelige bevillings- og regnskabsregler.
Regnskabsføringen foretages af Velfærdsministeriet.
SEKRETARIATET
§ 9. Til bistand for Børnerådet fungerer et
sekretariat, hvis chef ansættes af Børnerådet.
Sekretariatets medarbejdere ansættes af
sekretariatschefen.
stk. 2. Sekretariatschefen er sekretær for rådet,
og har det daglige administrative og økonomiske
ansvar for, at der træffes dispositioner i
overensstemmelse med de givne retningslinjer, og
aflægger løbende regnskab for rådet for de midler,
som rådet disponerer over.
TAVSHEDSPLIGT
§ 10. Rådets medlemmer har tavshedspligt i
henhold til gældende regler om virke i offentlige
hverv.
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BILAG 4
ETISKE RETNINGSLINJER FOR
MEDLEMMER AF BØRNERÅDET
Medlemmer af Børnerådet forventes at
• Have fagligt kendskab til det kompetenceområde, de udpeges i.
• Opføre sig med den værdighed, hvervet kræver,
såvel i som uden for udførelsen af hvervet.
• Være aktivt deltagende i rådets virke.
• Medvirke aktivt til opfyldelse af rådets formål.
• Indgå positivt i samarbejdet med Børnerådets
sekretariat om planlægningen af rådets arbejde
og aktiviteter.
• Indgå på de præmisser, som rådet arbejder ud
fra i henhold til bekendtgørelse om et Børneråd.
• Udtræde af rådet, hvis man besidder andre
hverv, der kan være i konflikt med arbejdet i
Børnerådet.
• Udtræde af rådet, hvis tilknytningen til det
kompetenceområde man er valgt i, ændres
markant eller bortfalder.
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
Bekendtgørelse om et Børneråd, § 4
Lars Barfoed, 2006
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