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Unicef Norge i samarbeid med NOVA (Høgskolen i Oslo og Akershus) har laget en statusrapport om barn i 

Norge som inneholder indikatorer fra Bærekraftsmålene. ”Sustainable Development Goals and Children in 

Norway”.  Denne ble presentert på konferansen. 

Statsråd Solveig Horne åpnet dagen og presiserte at hver statsråd har fått sine bærekraftsmål de må 

rapportere på. Tusenårsmålene er for så vidt nådd, men de handlet bare om bistandsland. 

Bærekraftsmålene gjelder for alle land. 

 

 

Barn og unge er de største menneskelige ressursene for Bærekraftsmålene. Det er opprettet kommunale 

ungdomsråd i Norge og de tar for seg spesielt: barnefattigdom, vold og overgrep og psykisk helse.  I 2015 

lagde regjeringen en strategi for å forebygge barnefattigdom med mål om å bedre livskvaliteten til barn. 

Foreldre må være i arbeid for å få dette til. Alle barn burde ha råd til i hvert fall en fritidsaktivitet. 



Vold og overgrep: Det er en stygg statistikk i Norge, og regjeringen foreslår tiltak.  Regjeringens 

opptrappingsplan går over de neste 5 år, og det er satt av en halv milliard kroner til etterforskning og 

forebygging.  

God helse og livskvalitet. Det er spesielt fokus på psykisk helse i denne tiden hvor ungdommen skal være 

så ”perfekte”. Det er utarbeidet en ungdomshelse-strategi i 2016 som skal være ferdigstilt våren 2017.  På 

alle plan må barn og unge være med i debatten, de må gis plass! 

Lars B. Kristoffersen (NOVA) som har skrevet rapporten, kommenterte den nærmere for oss. Den 

omhandler barn og unge under 18 år, og den griper inn i 8 av Bærekraftsmålene og 12 delmål.  

Utrydde barnefattigdom er det viktigste, og han påpekte at Barnetrygden for eksempel har ikke vært 

justert siden 1996. Det er barn med tuberkulose og selvmordraten er ganske høy, så psykisk helse er et 

alvorlig problem.  Noen grupper er mer utsatt enn andre, spesielt når det gjelder oppfølging i 

Videregående skole. I vgs i Norge opplever man et ganske stort frafall av elever.  

Rapporten har bakgrunn i 18 indikatorer, men spesielt når det gjelder vold i nære relasjoner er det 

vanskelig å få skikkelige tall, da barn under 15 år må ha foreldrenes tillatelse for å være med. Statistikken 

nasjonalt kan forbedres betraktelig.  

Benjamin Endre Larsen – byrådssekretær i Oslo kommune, kommenterte også funnene i rapporten. Det er 

gjort lokale politiske erklæringer for å forebygge og for å nå Bærekraftsmålene.  

Tiltak i Oslo: Hjemmebesøk for nyfødte. (De lover inntil 60 besøk i året – det hørtes litt utrolig ut). Dette 

arbeidet trappes opp, spesielt der hvor de ser det er behov. Forebygging av vold og overgrep. Nye 

familietilbud og tettere oppfølging av utsatte familier.  

De skal forsøke å heve kunnskapsnivået om vold i Barnevernet, skoler, barnehager og helsestasjoner. Lage 

trygge oppvekstmiljøer, tenke på det i byutviklingsplanene. Områdeløft på utsatte steder. Gratis kjernetid 

i barnehage og skole. Bomiljøtiltak for samhold. Her setter Oslo inn 50 mill nye kroner i de mest utsatte 

områdene. Bedre kontakten mellom Sosialtjenesten og utdanningsinstitusjonene.  

Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge, understreket at det var store mørketall når det gjaldt 

psykisk helse og vold og overgrep på barn og unge i Norge. Som før sagt vanskelig å innhente statistikk 

pga tillatelser fra voksenpersoner osv. Barnehusene er viktige og hun var også inne på at man burde 

indeksregulere Barnetrygden i det minste.  

Store mørketall når det gjelder innvandrerbarn som faller ut av videregående. Ungdata holder på med en 

større og bedre rapport om dette.  

Tonje Gundersen, forskningsleder i NOVA avsluttet dagen. Selv om hver enkel statsråd har sitt 

Bærekraftbudsjett og må lage en strategi for å nå målene, er det UD som sitter med hovedansvaret.  Det 

kommer en Stortingsmelding fra UD  - våren 2017, men de føler at de mangler en del statistikk fra politiet 

når det kommer til vold og overgrep.  Det er et møysommelig arbeid å samle alle dataene og det er et 

stigma rundt barn med andre underliggende diagnoser. Her blir det hull i informasjonen. Hennes 

konklusjon er at vi ikke kan få statistikk nok for å klare å se hele bildet, og for å virkelig hjelpe barn og 

unge må det utdannes flere voksenpersoner som kan gi barn og unge tryggere oppvekstvilkår.  
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