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3. Referat godkjent  

Møte i strategigruppe for BarnUnge21   

Dato Mandag 11. november, kl. 10:00 – 16:00

Sted Gardermoen

Til stede: Trond Fevolden (leder), Gertrud Hafstad, Marit Egge, Terje Ogden, Bjørn Lescher-Nuland, Siv 

Kvernmo, Anne-Cathrine Grambo, Christer Best Guldbrandsen, Rigmor Berg, Veronika Paulsen, 

Younas Mohammad-Roe  

Sekretariatet: Camilla Oftebro, Siv Forfall: Mari Rege, Jesper Simonsen, Anne Magdalena Solbu 

Kleiven 

20/2019 Dagsorden ble godkjent  

21/2019 Godkjenning av referat møte 2/2019 
Vedlegg: Utkast til referat fra 25. september

Utkastet til referat ble sendt til strategigruppa etter møtet og merknader og forslag til 
endringer ble innarbeidet.  

Referatet ble godkjent. 

22/2019 Forslag til framdrifts- og møteplan 
Vedlegg: Revidert framdrifts- og møteplan 

Framdrifts- og møteplanen er justert for å få tilstrekkelig tid mellom oppnevning og 

oppstart av arbeidsgruppene. 

Det første møtet i arbeidsgruppene er planlagt til 5. og 6. februar. Strategigruppa deltar 

kun på den første, og felles delen av møtet. Det ble bestemt at medlemmer av 

strategigruppa ikke deltar på møtene i arbeidsgruppene. En sekretariatsperson i hver av 

gruppene får ansvaret for koordinering og støtte. 

Oppfølging: Tidsplanen oppdateres med de endringene som strategigruppa bestemte. 

23/2019 Orienteringer: 
Vedlegg: Deltakerliste fra informasjonsmøtene 

 Informasjonsmøter: 14.-24. oktober  

 Møte med Barneombudet 25. oktober 

Leder av strategigruppa og sekretariatet orienterte fra de nevnte møtene. 

24/2019 Brukermedvirkning 

Det er en gjennomgående tilbakemelding fra informasjonsmøtene at det er viktig å få 

med barn og unges stemme i arbeidet. I mandatet står det at brukernes medvirkning er 

viktig, og det må vurderes hvordan de kan trekkes inn, blant annet barn og unge selv. Vi 

foreslår følgende:  
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- Organisasjoner som representerer barn og unge inviteres til deltakelse i 

arbeidsgruppene,  

- Det kan legges til rette for egne møter med brukerorganisasjoner 

- Brukerorganisasjonene inviteres spesielt til å gi innspill, både til høringen i 

desember og til høring av delrapportene fra arbeidsgruppene. 

Strategigruppa sluttet seg til de ovennevnte forslagene til å involvere brukergrupper. I 

tillegg legges det opp til en workshop i august 2020 med deltakelse fra ulike 

brukergrupper, hvor de kan gi sine tilbakemeldinger på delrapportene fra 

arbeidsgruppene. 

25/2019 Mål og rammedokument for BarnUnge21
Vedlegg:  

25.1 Revidert mål og rammedokument med introduksjon til arbeidsområdene 

25.2 Mandat til arbeidsgruppene 

Strategigruppa hadde synspunktet på hvordan arbeidet skal avgrenses. 

Oppfølging: Det ble åpnet for innspill  fra strategigruppa . Dokumentet bearbeides  og 

publiseres deretter på nettsiden.

26/2019 Temaområder og arbeidsgrupper  
Vedlegg: 
26.1 Profil på arbeidsgruppene 

26.2 Møte med strategigruppe og arbeidsgruppene 2020 

Oppfølging:  

I samråd med leder følger sekretariatet opp arbeidet med å sette sammen 

arbeidsgruppene og forespør ledere og aktuelle medlemmer om å delta. 

Strategigruppa ga sin tilslutning til innhold og struktur på det første møtet med 

arbeidsgruppene. Gjennomføringen av møtene i arbeidsgruppene krever god 

forberedelse fra sekretariatet, hvor opplegget for den enkelte gruppe må utvikles delvis 

i samarbeid med gruppens ledere, men hvor det også bør lages både en fremdriftsplan 

og en tempoplan for gruppens arbeid, som vil sikre forutsigbarhet i dialogen underveis 

og i leveransene fra de ulike arbeidsgruppen. Selv om arbeidsgruppene får en del frihet i 

hvordan de skal jobbe, er det viktig at de som er høringsinstanser får pakkene (alle fire 

delrapportutkastene samlet). 

27/2019 Invitere til deltakelse og innspill 
Vedlegg: Utkast til disposisjon for innspillene 

Framgangsmåten i en 21-prosess er å legge til rette for medvirkning og involvering av 

sentrale aktører i feltet. Derfor blir det en åpen høring  på nettsiden i desember. 

Strategigruppa la vekt på å formulere spørsmålene på en enklere måte enn i utkastet 

som ble presentert på møtet. Flere metoder for medvirkning ble diskutert, med 

tilslutning til at det viktigste er at vi er konkrete i vår bestilling; om hva det inviteres til 

til å gi tilbakemeldinger på.  
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Oppfølging: Invitasjonen til innspill forenkles i tråd med forslaget fra strategigruppa.  

Invitasjon til innspill publiseres på nettsiden med en svarfrist til 20. januar 2020. 

28/2019 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 


