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Informasjon om ekspertgruppe med ungdom  

Barneombudet jobber med å påvirke myndighetene til å endre regler eller praksis slik at samfunnet 

blir best mulig for barn. Barn og unge er eksperter på egne liv, og er derfor viktige rådgivere for oss 

når vi skal finne ut hva som er best for barn. Et av Barneombudets fire satsningsområder i perioden 

2019-2021 er at barn og unge skal få gode koordinerte tilbud. Vi ønsker derfor å sette sammen en 

gruppe med ungdom som kan fortelle oss mer om hvordan det oppleves å få hjelp fra flere tjenester 

samtidig, og hvilke råd de har til tjenestene som skal samarbeide. Ungdommene vil fungere som en 

ekspertgruppe for oss frem til sommeren 2021.  

Arbeidet skal resultere i en rapport med anbefalinger fra barn og unge om hvordan tjenestene best 

kan samarbeide. Rapporten skal brukes i Barneombudets påvirkningsarbeid ovenfor nasjonale og 

lokale myndigheter, fagmiljøer og ansatte i tjenestene. 

Vi håper dere har mulighet til å sette oss i kontakt med ungdom som har lyst til å være med.  

Nærmere om ekspertgruppen 

I en ekspertgruppe hos Barneombudet får barn og unge bidra med sine erfaringer. Deres erfaringer 

kan bidra til at barn i framtiden får bedre hjelp enn de selv fikk, eller at barn får hjelp på en like god 

måte som de selv har fått. Mange barn har fortalt oss at de opplever dette som veldig meningsfullt.  

Ekspertgruppen skal bli enige om råd til hvordan tjenester kan samarbeide. Deltagerne i gruppen vil 

ha erfaring fra ulike tjenester og måter å samarbeide på. Basert på dette skal gruppen lage cirka 10 

råd. Rådene kan rette seg mot de som jobber i tjenestene og politikere som bestemmer hvordan 

tjenestene skal være. 

Gruppen bestemmer selv hva den mener er viktig å diskutere. Vi i Barneombudet vil gi råd og 

innspill til temaer. Eksempler på temaer kan være: 

• Hvordan kartlegge barns behov på best mulig måte?  

• Hva slags møteplasser skal det være og hvem skal delta? 

• Hva slags informasjon kan deles og hvordan? 

• Hvem vil barnet ha kontakt med - en koordinator eller flere ressurspersoner?  

• Særskilte hensyn for noen grupper barn?  

 

Hvem ønsker vi å rekruttere?  

Vi vil samle ungdom som har mottatt hjelp fra ulike tjenester og erfart ulike former for samarbeid. 

Sammen skal de representere barn som av ulike grunner er i sårbare situasjoner, og har hatt og har 

behov for hjelp fra flere tjenester over tid.  

• Fortrinnsvis mellom 15 og 18 år 

• Mottatt hjelp fra minst tre ulike tjenester og to sektorer  

• Mottatt hjelp fra flere tjenester over tid  
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For å legge til rette for gode diskusjoner og godt miljø i gruppen ønsker vi at ungdommen:  

• Ikke er midt i en vanskelig eller turbulent livssituasjon.  

• Ønsker å bidra til en konstruktiv diskusjon om løsninger. Det er positivt om flere av 

ungdommene har gode erfaringer med koordinerte tilbud.  

 

Vi ønsker også at ungdommen deltar på vegne av seg selv, og ikke som representant for en modell, 

organisasjon e.l. 

 

Litt praktisk informasjon  

Ekspertgruppen skal møtes seks ganger frem til mai 2021. Det vil bli en eller to helgesamlinger og 

fire ettermiddagsmøter. I tillegg til diskusjoner blir det god tid til å bli kjent og til sosiale aktiviteter.  

Barneombudet vil gjøre alt det praktiske og gi all nødvendig hjelp og støtte til gjennomføringen av 

møtene, skrive rapport og så videre. Hvis noen ungdommer trenger tilrettelegging, vil vi sørge for 

dette.  

Deltagerne vil få dekket alle utgifter og alle måltider når vi møtes.   

Vi planlegger for aktivitet utenom skoletiden. Skulle det likevel bli aktuelt med aktivitet i 

skoletiden vil det å delta i Barneombudets ekspertgruppe kunne regnes som politisk arbeid som gir 

unntak fra fraværsreglene. 

Barneombudet følger tett med på korona-situasjonen og vil passe på at smittevernreglene som til 

enhver tid gjelder blir fulgt. Av hensyn til miljøet i gruppen, og for å legge til rette for god 

medvirkning, vil vi at gruppen skal møtes fysisk. Etter hvert vil det likevel være mulig å holde noen 

ettermiddagsmøter digitalt dersom gruppen ønsker det og det blir nødvendig.  

Hvem er Barneombudet? 

Inga Bejer Engh er barneombud i Norge. Hun leder et kontor med 20 ansatte. Barneombudet har til 

oppgave å fremme barns interesser overfor det offentlige og private. Vi har et særlig ansvar for å 

passe på at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett og forvaltningspraksis 

samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs barnekonvensjon. Barneombudet skal følge 

med på barns oppvekstsvilkår og foreslå tiltak som kan styrke barns rettsikkerhet. I dette arbeidet er 

det å innhente kunnskap, erfaringer og anbefalinger fra barn og unge selv helt sentralt. 

Barneombudet er talsperson for barn og unge ovenfor de som tar avgjørelser som påvirker barn og 

unges liv. 

 

Ta kontakt hvis dere ønsker mer informasjon eller har spørsmål.  

E-post: silje@barneombudet.no telefon: 40 31 91 17 

 

Vennlig hilsen oss hos Barneombudet  

 

 

 

Inga Bejer Engh      Silje. S. Hasle 

barneombud       seniorrådgiver    
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