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Referat 
 

Møte i Stoltenbergutvalget  

16. okt. 2017, kl 09:00-16:00 

Kirkegata 18, Oslo 

 

Tilstede 

Fra utvalget: Camilla Stoltenberg, Terje Ogden, Arne Ola Lervåg, Ingrid Fylling, Katrine 

Vellesen Løken, Rune Hausstätter, Camilla Trud Nereid, Hanan Mohamed Abdelrahman, 

Mats A. Kirkebirkeland, Mats Monsen, Rahman Akhtar Chaudhry 

Fra sekretariatet: Kjetil Sletteng Ulvik, Kari Vea Salvanes, Nadine Farnes, Silje Eggestad 

 

Referent (Silje Eggestad) 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden v/utvalgsleder 

Enstemmig godkjent. 

 

2. Presentasjonsrunde v/utvalgsleder 

Alle deltakerne i utvalget og sekretariatet presenterte seg selv. 

 

3. Forslag til møtekalender v/utvalgsleder  

20. november ble fastsatt som dato for neste utvalgsmøte. Øvrige datoer avtales 

etterhvert. Sekretariatet utarbeider et utkast til disposisjon, et råutkast til et deskriptivt 

kapittel og et notat om utsetting av eksterne oppdrag til neste møte. Sekretariatet 

utarbeider en arbeidsplan som følger utvalgets møtekalender etter hvert som den blir 

satt. 

 

Det ble besluttet å fremskynde sak 7 og 8, i omvendt rekkefølge, ettersom tidsplanen tillot det:  

 

8.  Praktisk informasjon v/sekretariat 

Sekratariatet gikk gjennom arkiveringsrutiner for offentlige utvalg.  

 

7.  Diskusjon rundt arbeidsform v/utvalgsleder 

Det ble foreslått at sekretariatet har hovedansvar for å utforme saksdokumentene til 

utvalgsmøtene. Utvalgsmedlemmene får tilsendt saksdokumentene minst én uke før 

utvalgsmøtene, der kommentarer til dokumentene ønskes velkommen. Utvalget vil i 

hovedsak gjennomføre utvalgsmøtene i plenum. Enkelte utvalgsmøter kan legges 

utenfor Oslo, for eksempel i byer der utvalgsmedlemmene har bosted. 

 

For å sikre god kontakt utad, informasjon om utvalgets arbeid og muligheter for å gi 

innspill, ble det foreslått at utvalget oppretter en egen nettside der utvalget for 
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eksempel kan legge ut relevant informasjon om arbeidsprosessen, relevant forskning 

og litteratur, innkalling til og referat fra møtene, og offentlige høringssvar og innspill. 

Det vil også være mulig å kontakte utvalget på utvalgets egen postboks-adresse. 

Sekretariatet utarbeider et forslag til nettside som presenteres på neste utvalgsmøte. 

 

Utvalget ønsker å arrangere innspillskonferanser og gjerne kombinere disse med besøk 

til sektor i ulike deler av landet. Det var enighet om at ikke samtlige 

utvalgsmedlemmer behøver å delta på alle konferanser og besøk. Utvalget diskuterte 

hvorvidt det var behov for en referansegruppe. Det ble vurdert at innspillskonferanser, 

besøk til sektor og høringsrunder m.m. vil sikre at utvalget får de nødvendige innspill 

utenfra. Sekretariatet utarbeider et forslag til en innspillskonferanse som sendes rundt 

på høring eller fremmes på neste utvalgsmøte hvis tiden tillater det. 

 

4. Presentasjon: Kjønnsforskjeller og spesialundervisning v/Thomas Nordahl, INN 

Nordahl gav en situasjonsbeskrivelse av spesialundervisning i skolen i dag med fokus 

på hvordan dette slår ut forskjellig for gutter og jenter. Han presenterte et utvalg funn 

og forslag til tiltak som ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt 

tilrettelegging har kommet frem til så langt i utredningen.   

 

5. Om utvalgets mandat v/statsråden 

Statsråden hilste utvalget velkommen og takket for at utvalget ønsket å ta på seg 

oppgaven med å utrede kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Statsråden pekte på 

behovet for å forstå hvorfor kjønnsforskjellene oppstår og at mer forskning på feltet 

kan være nødvendig. Statråden viste til at kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner ikke er 

et særnorsk fenomen, og at dette er en utfordring som kanskje Norge må forstå og løse 

i samarbeid med andre land. Statsråden vektla at hverken han eller departementet skal 

gi noen føringer for hvordan utvalget skal arbeide, og at utvalget står fritt til å løse 

oppdraget slik det selv finner det best innenfor rammene av mandatet.  

 

6. Gjennomgang av utvalgets mandat v/utvalgsleder  

Sekretariatsleder presenterte hvilke utvalg og ekspertgrupper som arbeider parallelt 

med utvalget og der rapportene som avgis vil kunne ha relevans for utvalgets arbeid. 

Sekretariatet gav også en kort presentasjon av utvalgets mandat. Utvalgsleder ledet 

deretter en diskusjon om utvalgsmedlemmenes tolkning av mandatet. Følgende 

momenter ble diskutert:  

- Begrepsavklaringer i mandatet 

- Formålet med utredningen 

- Målgruppe 

- Utfallsvariabler 

- Forklaringsvariabler 

mailto:Stoltenbergutvalget@kd.dep.no


Stoltenbergutvalget 
Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo 

Stoltenbergutvalget@kd.dep.no 

___________________________________________________________________________ 

 

3 

 

- Rammene for tiltak 

- Det internasjonale aspektet 

- Utsetting av eksterne oppdrag 

- Utredningens format 

 

Utvalget var enige om at det vil være behov for å gå tilbake til mandatet og vurdere de 

ulike tolkningsspørsmålene fortløpende i utredningsarbeidet. 
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