
Referat 
 
 

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

Til 

Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum 

 

Referat fra møte Østre Agder oppvekstforum tirsdag 28.august 2018 på Arendal kultur- og rådhus. 

 

Sted Tid  

Møterom 254 Strømsbu (komiterom) 28.08.18 kl.09.00-1130 

  

Disse møtte: 

Arne Haugland - Grimstad, Roar Aaserud – Arendal, Hallgeir Berge – Froland, Tonje Berge Ausland – 
Gjerstad og Anne Grete Glemming – Vegårshei. 

Leder Tore Flottorp – Åmli hadde forfall og for han møtte Elin Sollman.  

Inger Bumark Lunde – Risør hadde forfall og for henne møtte Tore Sæthermoen.  

Elisabet Christiansen – Tvedestrand hadde meldt forfall.  

Anna Svenningsen – Utdanningsforbundet hadde meldt forfall. 

Fra sekretariatet i Østre Agder møtte Ole Jørgen Etholm og utviklingsveileder Marianne Bøgh Stømner. 

Øystein Neegaard – Arendal møtte som observatørene.  

Under sak 2 deltok Ingunn Lund – Vegårshei og Glen Vidar Kristiansen – Arendal. 

Nestleder Roar Åserud ledet møtet. 

 

Saksliste: 

 

 1. Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder skoleforum 16.mai 2018 

 Vedtak: 

 Referatet godkjennes. 

2. Møte med IKT Agder om organisering av framtidige IKT-utviklingsarbeid i oppvekstsektoren.  

Fra IKT Agder møter Rune Johansen og Rune Møster fra ledergruppa. De presenterte framtidig 
forvaltningsmodell for IKT-Agder med fire sektorer. Der en ivaretar skole og oppvekst. IKT Agder 
anmodet Østre Agder oppvekstforum om å ivareta en rolle som styringsgruppe på dette felt i 
modellen. 

Øystein Neegaard i Arendal gjennomgikk kommunens erfaringer med utstrakt bruk av Visma som 
administrativt forvaltningssystem innenfor skole og SFO. Kommunene hadde gjennomgående 
høstet meget gode erfaringer med dette systemet, men det gjenstår fortsatt en del 
utviklingsarbeid. Et ble understreket at utstrakt bruk av VISMA ikke innebærer at de ønsker å slutte 
å bruke It`s learning i det pedagogiske arbeidet.  
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IKT Agder understreker at det er et potensial for reduserte kostnader ved at det inngås felles 
avtaler for alle kommunene. Det er ønskelig å søke felles løsninger for administrative systemer på 
oppvekstfeltet, mens pedagogiske hensyn tilsier valgfrihet for systemer som skal brukes i 
undervisningen. 

Vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum påtar seg å være styringsgruppe for forvaltning innenfor 
oppvekstområdet. 

 

3. Søknad 2018 fra Østre Agder på vegne av samarbeidskommunene til desentraliser 

kompetanseutvikling i skolene – DEKOM  

Prosessveileder Marianne Bøgh Stømner redegjorde for de endringer som var gjort i søknadene fra 
siste behandling oppvekstforum særlig knyttet til finansieringsdelen. Det var en oppklaringsrunde 
med kommunene for å avklare hva som lå til den enkelte kommune. 

Sekretariatsleder anbefalte og fikk aksept på at kommunene fremmer krav for refusjon for sine 
delaktiviteter med en kortfattet redegjørelse for hva som er gjort og kostnadene knyttet til dette. 
Østre Agder oppvekstforum godkjenner kravet og Østre Agder utbetaler midler når det foreligger 
faktura fra kommunen. 

Vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum anmoder rådmannsutvalget om å fremme sak for styret vedrørende 
godkjenning av søknad til fylkesmannen om midler fra desentralisert ordning for 
kompetanseutvikling i skolene for skoleåret 2018/2019.  

4. Oppsummering av møte med barnehageledere 21.august 2018 vedrørende interesse for 

samarbeid innenfor feltet barnehage 

 Vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum avventer det videre arbeidet i regi barnehagerepresentanter fra 
kommunene med sikte på å kunne fremme forslag til mandat for samarbeid om barnehager. 

5. Orientering fra møtet i Faggruppe utdanning 23.5.18 og om arbeidet med regionplan Agder i høst 

og videre.        

Roar Aaserud (Arendal) og Arne Haugland (Grimstad) ga tilbakemelding om at det ikke hadde vært 
avholdt noe møte i arbeidsgruppen som arbeider med teksten i Regionplan Agder 2013 vedrørende 
utdanning og kompetanse. Representanten fra Arendal og fra Østre Agder konsulterer 
oppvekstforum underveis i skriveprosessen.  

6. Eventuelt 

 Flytting av planlagt møte 

Sekretariatsleder ga tilbakemelding om at det ikke blir nødvendig å flytte det fastlagte møtet. 

 

Ref. Ole Jørgen Etholm - sekretariatsleder 


