
Vedlegg: 

 

Årets barne- og ungdomskommune 2015 - kriterier for utvelgelse og praktiske 

opplysninger om søknad/nominasjon  
 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ønsker å stimulere til utvikling av god 

barne-, og ungdomspolitikk i kommunene ved å kåre en barne- og ungdomskommune 

annethvert år. Hvordan kommunen har løst innsatsen for en god barne- og ungdomspolitikk, 

vil avhenge av dens størrelse og karakter.  

 

En jury vil stå for utvelgelsen. Et særlig fokus for juryens vurderinger er kommunens arbeid 

og planer for gode og inkluderende oppvekstsvilkår. En forutsetning for utvelgelsen er at 

kommunen har et godt samarbeid på tvers av etater og tjenester. Det vektlegges også at 

kommunens arbeid mellom offentlig og frivillig sektor skaper fellesskapsløsninger som 

fremmer inkludering og hindrer ekskludering. Kommunens dialog med barne- og 

ungdomsmiljøene står sentralt, og kommunens arbeid for å gi barn og ungdom direkte 

innflytelse lokalt tillegges stor vekt.  

 

Særlige kriterier for 2015:  

Det blir i år lagt særlig vekt på at kommunen har igangsatt arbeid for ungdom som har falt 

utenfor, eller er i ferd med å falle utenfor skole og arbeidsliv og organiserte fritidsaktiviteter. 

Kommunens ulike tilbud som fremmer mestring og inkludering for denne gruppen 

vektlegges.  

 

Nominering kan gjøres av fylkesmann, kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale 

barne- og ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og ungdom i kommuner og 

fylker. Begrunnelsen for nominasjonen av en kommune bør ikke omfatte mer enn tre A4-

sider. Dersom kommunene selv ikke står som søker, vil Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet informere kommunen om at den er nominert.  

 

Prisen er i år på kr 250 000,- og vinneren vil bli kunngjort på årets barne- og 

ungdomskonferanse 2. og 3. november i Bergen. Konferansen arrangeres av Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet i samarbeid med Radøy kommune som ble Årets barne- og 

ungdomskommune 2014. Kommunen som får utmerkelsen, orienteres om dette noen dager 

før konferansen.  

 

Søknad/nominasjon til Årets barne- og ungdomskommune 2015 sendes til:  
 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  

Postboks 2233  

3103 Tønsberg  

postmottak@bufetat.no 

  

FRIST FOR INNSENDELSE AV SØKNAD/NOMINASJON: 10. OKTOBER 2015 
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