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BarnUnge21, møte i strategigruppa
Dato
Sted
Til stede

Forfall

Onsdag 6. mai, kl. 09:00 – 15:00
Møterom Nansen 5/Sharepoint, Forskningsrådet, Lysaker
Trond Fevolden (leder), Christer Best Gulbrandsen, Mari Rege, Nina Bolstad, Rigmor Berg, Younas
Mohammad-Roe, Marit Egge, Gertrud Sofie Hafstad, Anne Magdalena Solbu Kleiven, Veronika
Paulsen, Wenche Mobråten, Jesper W. Simonsen, Terje Ogden, Anne-Cathrine Grambo
Sekretariatet: Rita Bergersen, Camilla Oftebro, Elisabeth Westphal, Siv Øverås
Siv Kvernmo

Wenche Mobråten ble ønsket velkommen som medlem av strategigruppa. Hun er divisjonsdirektør i Bufdir
og går inn i strategiarbeidet etter at Bjørn Lescher- Nuland måtte trekke seg fra arbeidet.

4/2020

Dagsorden ble godkjent

5/2020

Godkjenning av referat møte 1/2020
Utkastet til referat fra 5. februar ble godkjent.

6/2020

Orienteringer:

09.15-10.00

Arbeidet i arbeidsgruppene
Vedlegg:
 Utkast til fire delrapporter
 Arbeidsprosessen i gruppene
Arbeidsgruppene leverte utkast til rapporter innenfor de fire prioriterte områdene for
strategiarbeidet 30. april. Gruppene er blitt bedt om å beskrive nåsituasjon og å foreslå
mål og tiltak innen Kunnskapssystemet bestående av forskning, utdanning, ledelse og
praksis. Rapportene er publisert på nettsiden og høringsfristen er 30. mai. Invitasjonen
til innspill formidles blant annet med Forskningsrådets nyhetsbrev 7. mai.
Strategigruppa understreket at det er viktig at høringen når bredt ut slik at relevante
aktører får muligheten til å bli involvert i arbeidet. Videre ønsket strategigruppa å
formidle til arbeidsgruppene at de i sluttføringen av arbeidet leser hverandres
rapporter. For å unngå at det blir forskjellige definisjoner av målgruppen, og eventuelle
overlappende beskrivelser som ikke er overenstemmende, kan det være en fordel å
kjenne til innholdet i de ulike rapportene.
Oppfølging: Sekretariatet formulerer et utkast til tekst som strategigruppa
kommenterer før den den sendes til arbeidsgruppene.

10.15-10.45

Pågående prosesser med relevans for arbeidet med utsatte barn og unge i
Øvre Eiker og KS
Christer Best Gulbrandsen, kommunalsjef for kultur og livskraft i Øvre Eiker kommune.

10.45-11.15

Erfaringer fra arbeidet med utsatte barn og unge i fra Barnevernet i Oslo
Younas Mohammad-Roe, Leder ved Barnevernvakten, Oslo kommune.
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På hvilken måte kan strategigruppa utnytte erfaringene fra KS, Øvre Eiker og Oslo
kommune i strategien?
Presentasjonene illustrer at det i praksis er rom for ulike typer framgangsmåter for å
oppnå gode resultater i arbeidet med utsatte barn og unge. Variasjonene i tjenestene
innebærer også at kvaliteten varierer. Det gjør at det er behov for å ha felles strukturer
og kunnskapsgrunnlag. Oppvekstfeltet er sektorisert og ansvaret er fordelt på flere
departementer, og for å få bedre tjenester ville det være en fordel om departementene
og sektoren var bedre samordnet. BarnUnge21 og 0-24 samarbeidet er eksempler på
overlappende initiativer overfor målgruppen.

11.30-12.00

Lunsj

12.00-12.30

0-24 Samarbeidet
Anne Magdalena Solbu Kleiven, leder av styringsgruppen 0-24, Utdanningsdirektoratet.
Arbeidet med 0-24 samarbeidet avsluttes i 2020. Leder av styringsgruppen forventer at
resultatene fra 0-24 vil gjøre systemet bedre i stand til å implementere tiltakene i
BarnUnge21 strategien.

7/2020

Veien videre:
Behov for å konkretisere hva vi skal oppnå, og å definere delmål?
Vedlegg:
 Presentasjon fra Trond
 Presentasjon fra Jesper
 Forslag til oppfølging.

Disposisjon av strategien
Vedlegg: Notat med forslag til disposisjon
Forslaget til disposisjon og utformingen av mål og delmål følges opp av en
arbeidsgruppe som vil bearbeide og konkretisere et forslag til neste møte i
strategigruppen.
Strategigruppen hadde synspunkter på disponering og innholdet på rapporten:
- Det er viktig at de fire tematiske prioriteringene kommer tydelig fram i rapporten,
gjerne som en hovedstruktur, eventuelt at det framgår tydelig innledningsvis med
en beskrivelse og begrunnelse for de fire temaområdene.
- Arbeidet må ta utgangspunkt i barnets behov, jf. innspill fra Terje Ogden (vedlegg).
Vedtak: Arbeidsgruppen bestående av fire medlemmer av strategigruppen og leder
presenterer forslag til mål og delmål til neste møte 25. juni.

8/2020

Kommunikasjon
Vedlegg: Notat om kommunikasjon i arbeidet med BarnUnge21 strategien


Sekretariatet i Forskningsrådet har ansvaret for å oppdatere nettsiden med
milepæler i strategiprosessen. Sekretariatet publiserer på facebook om
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oppdateringer som gjøres på nettsiden til BarnUnge21. Sekretariatet kan fjerne
uønskede og usaklige innlegg på facebook
Medlemmer av strategigruppa bidrar med faglige innlegg og sprer nyheter om
arbeidet i 21-strategien på nettsiden og på facebook.

I diskusjonen i strategigruppen som fulgte framkom følgende momenter:
 Må ha klare budskaper for å nå fram i media.
 Det er viktig å skape forventninger til strategien.
Oppfølging: Forskningsrådets sekretariat tar kontakt med media med sikte på omtale av
arbeidsgruppenes rapporter. De respektive arbeidsgruppenes ledere bør involveres der
det ønskes utdyping av forslagene. Leder av strategigruppa kan gi uttalelser om
arbeidet generelt og planene fremover. Leder av strategigruppa kontakter BFD.
Forskningsrådet monitorerer hvor hyppig nettsiden og dokumenter der blir åpnet.
Høringen er sendt ut med Forskningsrådets nyhetsbrev. I tillegg er det sendt
invitasjoner til alle som ble invitert på informasjonsmøtene om BU21 i høst.

9/2020

Tidsplanen med dagens rammebetingelser
Vedlegg: Tidsplanen 2020
Neste møte i strategigruppa er 25. juni. Strategigruppa vurderer eventuelle behov for
justeringer ut fra nye rammebetingelser for prosessen.
Oppfølging: Tidsplanen for høstsemesteret revideres til neste møte 25. juni.

10/2020

Eventuelt
Det ble orientert om følgende gjennomførte og planlagte møter som leder og
sekretariatet deltar på:
- Møte med Sametinget 14. mai.
- Møte med KS 30. april, og som følges opp med en ny invitasjon fra KS i slutten
av mai.

