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Kære Karen Jespersen
Børnerådet har de seneste måneder været i dialog med en bred vifte af
organisationer om behovet for en styrkelse af børn og unges adgang til
vejledning og klagemuligheder. Udgangspunktet for denne dialogproces er et
fælles ønske om at etablere et børneombud eller en tilsvarende institution i
Danmark med det formål at tilbyde børn og unge reel adgang til de eksisterende
klageinstanser og at arbejde for klageret på områder, hvor børn i dag står uden
ret til at klage.
Med Barnets Reform er der nu for alvor mulighed for at sådan et initiativ kan
blive til virkelighed. På vores møde hos dig d. 24.09.08 fremlagde Børnerådet en
række af de initiativer, vi har haft til diskussion med organisationerne, og det var
mit indtryk, at du i alt væsentligt er enig med rådet om, at der er behov for nye
initiativer, hvis vi skal sikre, at børn og unge kan drage fordel af de rettigheder,
de har.
I det vedlagte notat præsenterer Børnerådet sit forslag til etablering af en
statslig, uafhængig myndighedsinstitution, der skal sikre, at alle børn og unge i
Danmark får reel gavn af de rettigheder de har. Forslaget støttes af samtlige
organisationer, der har deltaget i dialogprocessen: Børns Vilkår, Red Barnet,
UNICEF Danmark, Børnesagens Fællesråd, Mødrehjælpen, Dansk Ungdoms
Fællesråd, Amnesty International, Danske Handicaporganisationer, Dansk
Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landforbund, HK- kommunal, 3F,
BUPL, Danmarks Lærerforening samt Danske Skoleelever og Ungdommens Røde
Kors.
Institutionen, som vi her har givet arbejdstitlen ’Børnetalsmand’, skal som sine
væsentligste opgaver
• udøve aktiv fortalervirksomhed for børn og unge
Børnetalsmanden skal være et identifikationspunkt for alle børn og unge i
Danmark. Med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention skal Børnetalsmanden
udøve aktiv fortalervirksomhed og herigennem sikre børns klageret,
klageadgang og deres ret til at blive hørt. Børnetalsmanden skal arbejde for
alle børn, og med særlig med fokus på udsatte børn og unges vilkår, herunder
børn og unge med særlige behov.
• tilbyde alle børn hjælp og vejledning om rettigheder og klageadgang
Børnetalsmanden skal være et synligt og let tilgængeligt tilbud til børn og
unge om kvalificeret råd og vejledning i rettighedsspørgsmål af enhver art.
Børnetalsmanden skal sørge for, at børn og unge, som henvender sig, kan få
den nødvendige støtte til at komme videre med deres problemstilling.

• vurdere enkeltsager på eget initiativ og efter henvendelse
Børnetalsmanden skal have indsigtsret overfor myndigheder, dvs. via
aktindsigt kunne vurdere myndighedsbeslutninger som angår børn og unge.
Børnetalsmanden skal på denne baggrund kunne vælge at videreformidle
sager til de relevante klageinstanser eller at udtale sig om konkrete
afgørelsers overensstemmelse med lovgivningen samt om lovgivningens og
forvaltningspraksis' overensstemmelse med Børnekonventionen.
• have besøgs- og indsigtsret overfor myndigheder og institutioner
Børnetalsmanden skal have fri adgang til at besøge sociale institutioner for
børn og unge med henblik på at sikre børneperspektivet som den drivende
kraft i institutionernes arbejde. Samtidig skal Børnetalsmanden have adgang
til via aktindsigt at kunne vurdere og afgive udtalelse om afgørelser,
forvaltningsgange og politikker, som vedrører børn og unge.
•

videreføre Børnerådets nuværende mandat med øgede ressourcer
Den nye Børnetalsmand skal videreføre Børnerådets nuværende aktiviteter,
sådan som de er beskrevet i Bekendtgørelse om et Børneråd. Derfor skal
Børnetalsmandsinstitutionen sikres de nødvendige ressourcer, så opgaverne
kan løses i fuldt omfang.

Jeg vil sætte pris på at modtage dine umiddelbare kommentarer og eventuelt
drøfte det videre forløb på et møde.
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