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Invitasjon til nominering av Årets barne- og ungdomskommune - 2015 

Som barne-, likestillings- og inkluderingsminister er jeg opptatt av at alle barn og unge skal sikres 

en god oppvekst. Et inkluderende samfunn er et samfunn der vi ivaretar mennesker rundt oss, og 

der vi også gir mennesker nye sjanser når de mislykkes. Det sikrer vi ved å tilby helhetlige 

tjenester til barn, unge og deres familier, og ved at barn og unge blir hørt og ved at deres 

synspunkter tillegges vekt.  

 

Jeg vil med dette invitere til nominering av kandidater til Årets barne- og ungdomskommune 

2015. Årets kommune skal utmerke seg som en kommune som lykkes i å skape et inkluderende 

oppvekstmiljø hvor barn og ungdom får delta og utvikle seg. Årets nominering retter et spesielt 

fokus på 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 kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale barne- og 

ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og ungdom i kommuner og fylker. 

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) står som arrangør av den årlige barne- og 

ungdomskonferansen. En jury, nedsatt av Bufdir, vil stå for utvelgelsen. Kriteriene som ligger til 

grunn for juryens vurderinger er, sammen med noen praktiske opplysninger, beskrevet i et eget 

vedlegg.  

 

Søknadsfristen i år er 10. oktober. Alle som mener at nettopp deres kommune er spesielt god på 

barne- og ungdomspolitikk oppfordres herved til å søke! 

 

 

Med hilsen  



Side  2 

 

 
Solveig Horne  


