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TILLSÄTTNING AV BARNOMBUDSMANNADELEGATIONEN
Bakgrund
Om barnombudsmannadelegationen stadgas i lagen om barnombudsmannen (1221/2004)
och i statsrå-dets förordning om barnombudsmannen (274/2005).
Enligt 4 § i lagen bistås barnombudsmannen av en delegation för att främja barns
ställning och rättig-heter samt myndighetssamarbetet i dessa frågor. Enligt 5 § i
förordningen om barnombudsmannen till-sätter statsrådet barnombudsmannadelegationen
på förslag av barnombudsmannen. Delegationen kan tillsättas för högst fem år åt gången.
Delegationens första mandatperiod börjar 1.9.2006 och slutar 31.5.2011.
Delegationens sammansättning uppfyller jämställdhetskvoten på 40 % i enlighet med 4 a
§ 1 mom. (232/2005) i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
Delegationens grunduppgift är att främja sådant samarbete mellan myndigheter och även
mellan andra instanser som är nödvändigt för barns ställning och rättigheter. Följaktligen
bemöter delegationen till sin del även det mer allmänna behovet att samordna
barnpolitiken.
Barnombudsmannadelegationen avviker från t.ex. delegationen för jämlikhetsärenden så
att barnom-budsmannen är delegationens ordförande. Avsikten är således att
delegationen stöder väldigt mycket barnombudsmannens arbete. Delegationen kunde
sålunda även diskutera och kommentera på barnom-budsmannens verksamhetsplan samt
på upprättandet av verksamhetsberättelsen. När det gäller t.ex. verksamhetsplanen är det
centralt att skapa nätverk och kontakter med olika förvaltningsområden.
Utifrån denna synpunkt skulle det vara ändamålsenligt att delegationsmedlemmarna är
personer som kan på vägnar av sin egen bakgrundsorganisation, sitt ministerium, annan
myndighet eller organisation ansvara för samarbetsförpliktelser och andra förpliktelser
som tilldelats i delegationen.
I delegationens uppgifter som definieras i förordningen framhävs delegationens roll också
i främjandet av internationellt samarbete och bevakandet av den internationella

utvecklingen. Härigenom skulle delegationen även delta i uppföljningen av
förverkligandet av FN:s konvention om barnets rättigheter.
Tillsättning av delegationen
Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 14 andra medlemmar, som
var och en har en personlig suppleant. Delegationen kan anställa en sekreterare med
uppgiften som bisyssla. De-legationen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Barnombudsmannen är ordföranden för delega-tionen.
I delegationen skall sakkunskap inom olika förvaltningsområden, sakkunskap på regional
och lokal nivå samt sakkunskap hos organisationer och andra motsvarande instanser som
har anknytning till delegationens verksamhetsområde vara företrädda. Delegationen kan
även tillsätta utrednings- och arbetsgrupper samt höra sakkunniga. Om någon av
medlemmarna avgår under mandatperioden, utses i hans eller hennes ställe en person som
representerar samma instans.
Delegationens uppgifter
Barnombudsmannadelegationen skall bistå barnombudsmannen speciellt i främjandet av
myndighets-samarbetet för att främja barns ställning och rättigheter. Om
barnombudsmannens uppgifter stadgas i lagens 2 § och om delegationens uppgifter i 6 § i
statsrådets förordning. För att illustrera samarbetsrela-tionen mellan ombudsmannen och
delegationen beskrivs i det följande bådas uppgifter.
Barnombudsmannen
Enligt 2 § i lagen om barnombudsmannen har barnombudsmannen till uppgift att främja
barnens intres-sen och ta tillvara barns rättigheter i samarbete med andra myndigheter
samt organisationer och öv-riga liknande aktörer inom sitt verksamhetsområde.
Barnombudsmannen skall
1) bedöma hur barnens intressen och rättigheter omsätts i praktiken samt följa barns och
ungdomars levnadsförhållanden,
2) bevaka lagstiftningen och det samhälleliga beslutsfattandet samt bedöma deras effekter
på barns välfärd,
3) genom initiativ, råd och anvisningar påverka det samhälleliga beslutsfattandet i frågor
som gäller barn och driva på att barnens intressen tillvaratas i samhället,
4) upprätthålla kontakter med barn och ungdomar och förmedla deras synpunkter till
beslutsfattarna,
5) utveckla former för samarbete mellan olika aktörer,
6) förmedla information om barnfrågor till barn, till människor som arbetar med barn, till
myndighe-ter och till allmänheten, samt

7) på olika sätt främja fullgörandet av den av Förenta Nationernas generalförsamling
antagna kon-vention om barnets rättigheter
Barnombudsmannadelegationen
Enligt 6 § i statsrådets förordning om barnombudsmannen skall
barnombudsmannadelegationen bi-stå barnombudsmannen med att
1) lägga fram förslag och ge utlåtanden om främjandet av barnens ställning och
rättigheter,
2) främja samarbetet mellan olika nationella och internationella aktörer i frågor som
gäller barnens ställning och rättigheter,
3) bevaka och utvärdera den nationella och internationella utvecklingen i frågor som
gäller barn,
4) stärka barnens ställning i samhället samt verka för att attityderna i samhället utvecklas
i en mer positiv riktning när det gäller barn och att inhämtandet av information om
barnens ställning och rättigheter främjas,
5) sköta övriga eventuella, av barnombudsmannen förelagda frågor, som hör till
verksamhetsområ-det.

