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INTERPELLASJON FRA REPR. MIRA S. THORSEN, MDG, OM "BARNAS
BY OG FNS BARNEVERNKONVENSJON"
BYSTYRET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 21.11.2018 SAK 126/18
Repr. Mira S. Thorsen, MDG, hadde anmeldt følgende interpellasjon:
«Alle barn har rett på samme goder. Barnets beste skal alltid tas hensyn til. Barn har
rett til et godt liv der de kan utvikle seg. Barn har rett til å si sin mening og bli hørt og
respektert.
I Kristiansand - Barnas By - skal det være godt for barn og unge å vokse opp. Også
om 10, 20, 50 og 200 år. Vi i MDG har hatt et politisk laboratorium med barn i
alderen 8 til 12 år og spurt dem om hva de mener bør gjøres i kommunen vår. Det
deltok 8 engasjerte barn som ga oss mange nye ideer.
Det er vår jobb som folkevalgte, som administrasjon og som voksne å passe på at
Kristiansand Kommune etterlever FNs Barnekonvensjon. Legger ved de artiklene vi
mener er de sentrale i denne omgang:
3. Til barnets beste
Handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal først
og fremst ta hensyn til barnets beste. Staten skal sørge for at de institusjoner og
tjenester som har ansvaret for omsorgen eller vernet av barn, har den standard som
er fastsatt, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og
kvalifikasjoner så vel som overoppsyn.
12. Å si sin mening og bli hørt
Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal
tillegges vekt.
13. Få og gi informasjon
Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle
slag og på alle måter.
17. Massemedia

Staten skal sikre barn tilgang til informasjon fra et mangfold av nasjonale og
internasjonale kilder. Staten skal oppmuntre massemedia og forleggere til å spre
informasjon som skaper forståelse, kunnskap, sosiale ferdigheter og velvære, og til
å lage eget barnestoff, også for minoritetsbarn. Staten skal beskytte barna mot
skadelig informasjon.
42. Kjennskap til konvensjonen skal spres
Staten er forpliktet til å gjøre konvensjonens innhold kjent for barn og voksne.
Våre spørsmål er som følger:
Hvordan vil ordføreren sikre at Nye Kristiansand lytter til barn i ALLE prosesser og
saker der barn påvirkes av de voksnes avgjørelser? Ikke bare ekstra engasjerte
barn på politisk verksted, men alle barn?
Hvordan vil ordføreren bidra til at barn blir i stand til å bruke sin egen stemme og at
de finner noe å bruke den på?
Hvordan skal kommunen følge barnekonvensjonen OG sikre at kommunens ansatte
er kjent med Barnekonvensjonen?
MDG er spesielt opptatt av at artikkel 12 i barnekonvensjonen blir løftet opp i alle
ledd av kommunens virke. Vi ser fram til ordførers svar og en debatt i bystyret.»
Interpellanten leste og begrunnet interpellasjonen som ble besvart av ordføreren.
Svar:
Jeg vil berømme representanten Mira Svartnes Thorsen fra MDG for å minne oss
alle om at det er vår jobb som folkevalgte å se til at vi selv og ansatte i de ulike
sektorene i kommunen vår etterlever artiklene i FNs barnekonvensjon.
Barnekonvensjonen ble ratifisert i Norge i 1991, og er den første internasjonale
menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status.
Den sørger for at verden anerkjenner at barn har krav på spesiell beskyttelse og har
menneskerettigheter. I 2014 ble barnas egne menneskerettigheter tilføyd i
grunnlovens
§ 104, som handler om de grunnleggende prinspippende i Barnekonvensjonen.
Kristiansand er en By for alle. Barn og unge er viktige del av byen.
Nå skal vi skape en ny kommune. Det arbeides iherdig på mange fronter, både
administrativt og politisk, for å rigge alt til kommunesammenslåingen i 2020. En del
av dette er å styrke barn og unges medvirkning og påvirkning i Nye Kristiansand.
Det er lagt til rette for at det nye kommunalområde for kultur, frivillighet og
innbyggerdialog, skal være en pådriver for-, og legge til rette for at barn og unges
medvirkning styrkes. Medvirkningsordninger og demokrati er prioriterte oppgaver.
Det jobbes med saksbehandlingsrutiner for eksempel for å sikre at barn og unges
representant sine kommentarer og forslag følger saker helt til politisk behandling, og
det jobbes med nye digitale løsninger som gjør det enklere for alle innbyggere å
være i kontakt med kommunen. For å nevne noe.
Som interpellanten er kjent med, fordi hun selv deltar i arbeidet, så arbeides det
med nærdemokrati og innbyggerdialog i Nye Kristiansand og på møtet i
Fellesnemda 30. oktober 18 behandlet vi en sak om temaet. Jeg mener
interpellantens innspill først og fremst hører hjemme i arbeidet med Nye
Kristiansand og at nærværende bystyre ikke er rett fora. Selv om jeg jo også er
leder av fellesnemnda, blir det etter min mening feil om ordfører i dagens
Kristiansand, legger sterke føringer for det pågående arbeidet i Nye Kristiansand.
Jeg foreslår derfor at vi fortsetter diskusjonen i Fellesnemnda og fortsetter arbeidet
med å styrke barns rettigheter i Nye Kristiansand.
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