Referat

Strategigruppemøte 1/2020

BarnUnge21, møte i strategigruppa
Dato
Sted
Til stede

Forfall

Onsdag 5. februar, kl. 09:15 – 11:00
Lillestrøm, Thon Arena Hotell
Trond Fevolden (leder), Mari Rege, Rigmor Berg, Christer Best Gulbrandsen, Younas MohammadRoe, Marit Egge, Gertrud Sofie Hafstad, Anne Magdalena Solbu Kleiven
Sekretariatet: Rita Bergersen, Siv Øverås, Camilla Oftebro
Jesper W. Simonsen, Bjørn Lescher-Nuland, Terje Ogden Veronika Paulsen

1/2020

Godkjenning av dagsorden

2/2020

Godkjenning av referat møte 4/2019
Utkastet til referat fra 28. november ble godkjent.

3/2019

Orienteringer:

3.1

Kunnskapsstatus og behov for kunnskapsoppsummering, jf. Sak 33/19
Etter en oppdatering av budsjettsituasjonen, viser det seg ikke å være økonomisk
dekning for å følge opp med en bestilling av en kunnskapsoppsummering. Det vil
imidlertid kunne være et av tiltakene som foreslås i strategien for BarnUnge21.

3.2

Kunnskapsgrunnlag for BarnUnge21
Vedlegg: Introduksjon til kunnskapsgrunnlaget for BarnUnge21, 1) Kommentarer til
særlig relevante dokumenter for BarnUnge21, 2) Eksempler på forskning finansiert av
Forskningsrådet, 3) Referanseliste
Dette kunnskapsgrunnlaget gir oversikt over tidligere og pågående prosesser og
initiativer på området og kan brukes i arbeidet med å utvikle strategien for BarnUnge21.

3.3

Innspillene til mål- og rammedokumentet og temaområdene
Det kom 24 innspill til høringsfristen 20. januar. Innspillene er publisert på nettsiden.
Sekretariatet ga eksempler på innspill som var mottatt. Innspillene har til felles at de er
godt forberedt, bearbeidet og poengterte og det vil være momenter som kan
innarbeides i strategien.
Til den neste høringen i begynnelsen av april, vil strategigruppa at vi får innspill fra en
bredere gruppe enn dem vi har mottatt innspill fra i januar. Særlig blir det viktig å nå ut
til brukergrupper og sentrale aktører på området som ikke deltok i den første
høringsrunden. I den forbindelse kom det forslag om å bruke sosiale medier for å kunne
nå ut bredere enn nettsiden kan. Det kom forslag om å etablere en facebook-side og en
twitterkonto, og det ble foreslått at strategigruppens medlemmer kan bidra med
skriftlige innlegg på nettsiden til BarnUnge21. For å holde nettsiden "levende" ble det
foreslått at strategigruppa kunne bidra med hver sin blogg om arbeidet.

3.4
Referat 5. februar

Møte med ledere, nestledere og sekretærer 29. januar

Referat

Strategigruppemøte 1/2020
Det ble orientert om det forberedende møtet med ledere, nestledere og sekretærer og
leder av strategigruppa og sekretariatet. Hensikten med møtet var å forberede arbeidet
i gruppene 5.-6. februar best mulig. Lederne av arbeidsgruppene var særlig opptatt av å
ivareta brukerperspektivet og bidra til at barn og unges stemme blir hørt i arbeidet.
Leder av arbeidsgruppe 4 ved Brigitte Lange, Redd Barna, tok et ansvar for å følge opp
dette hensynet og i samarbeid med de andre gruppene lage en plan for oppfølging.

3.5

Møtet med arbeidsgruppene – innledning til temaområdene
Programmet for møtet med arbeidsgruppene ble gjennomgått og forberedt.

3.6

Referat 5. februar

Neste møte i strategigruppa er 12. mars

