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Til 

Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum 

 

Innkalling til møte Østre Agder oppvekstforum onsdag 24.oktober 2018 på Arendal kultur- og 

rådhus. 

 

Sted Tid  

Møterom Glassburet – Arendal kultur- og rådhus 24.10.18 kl.13.00-16.00 

  

 

Saksliste: 

 

 1. Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder skoleforum 28.august 2018 

 Forslag til vedtak: 

 Referatet godkjennes. 

2. Tildeling av midler til desentralisert kompetanseutvikling ved skolene - DEKOM 

 UiA ved Janne Korsgård og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Else Marie Kringen er 

invitert til møtet. Vedlagt følger tildelingsbrev. Søknaden som ligger til grunn for tildelingen 

vil bli gjennomgått. Utviklingsveileder Marianne Bøgh Stømner redegjør for prosjektets 

status i de deltakende kommuner. Sekretariatsleder orienterer om forutsetning for 

utbetaling av innvilgede midler til lokalt utviklingsarbeid. Universitet redegjør for 

kostnadene de skal ha dekket når de gir tilbud ute ved skolene. 

 Forslag til vedtak: 

 Østre Agder oppvekstforum legger forslaget til utgiftsfordeling i søknaden til grunn for 

fordeling av midler mellom deltakende kommuner. Utbetalingen skjer på grunnlag av 

kortfattet rapport for gjennomførte kompetanseutviklingstiltak med utgiftsoversikt for 

tiltaket. Med bakgrunn i at søknaden fikk en ekstratildeling på kr.100.000 så avsetter Østre 

Agder oppvekstforum kr.50.000 ekstra til UiA og kr.50.000 settes av til felles 

samarbeidstiltak.  

3. Tilbud om videreutdanningstilbud for lærere i engelsk og matematikk i skoleåret 2019/20 

Vedlagt følger et tilbud fra UiA vedrørende lokalt videreutdanningstilbud i disse fagene. 

Tilbudet er kvalitetssikret av Bjørg Løhaugen og Øystein Neegaard i Arendal kommune. 

Intensjonen fra Østre Agder regionråd er å bygge på erfaringene fra kurset som er 

igangsatt for skoleåret 2018/19 i engelsk ved Eureka kompetanse i regi av UiA.  

Forutsetningen for at kommunene inngår en avtale med universitetet er at det samlede 

behovet i de åtte kommunene gir grunnlag for gjennomføring av to videreutdanningstilbud 

neste skoleår og at vi tildeles statlige midler til dette. 
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Forslag til vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum anbefaler rådmannsutvalget inngå avtale med UiA med sikte 

på å tilby videreutdanning i engelsk og i matematikk for lærere i grunnskolen i skoleåret 

2019/2020.  

Forutsetningen for å inngå avtalen med UiA om dette er at kommunene har søkere til 

plassene og at det tildeles midler fra den statlige ordningen for å kunne bidra til at 

kommunens tilfredsstiller formalkrav til lærere som skal undervise i engelsk, norsk og 

matematikk.   

4. Forslag til mandat for fagutvalg for barnehage i Østre Agder 

 Vedlagt følger utkast til mandat som er utarbeidet av barnehageledere i de deltakende 

kommuner. De er positive til etableringen av fagutvalget. I deres forslag ligger det at leder i 

fagutvalget skal møte i Østre Agder oppvekstforum med fulle rettigheter. 

 Vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum anbefaler rådmannsutvalget å godkjenne vedlagt mandat for 

Fagutvalg for barnehage i Østre Agder. 

5. Rollebeskrivelse for forvaltningsansvarlig for oppvekst i IKT Agder 

Vedlagt følger utkast til rollebeskrivelse for medarbeideren i IKT Agder får et særlig 

forvaltningsansvar for oppvekstsektoren. Østre Agder oppvekstforum skal gi et råd til 

ledelsen i IKT Agder om denne rollebeskrivelsen, men avgjørelsesmyndighet i saken tilligger 

leder for IKT Agder. 

Forslag til vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum anbefaler at utkastet til rollebeskrivelse for 

forvaltningsansvarlig for oppvekst legges til grunn for rekruttering av medarbeider til 

stillingen. 

6. Anskaffelse og implementering av digital BTI stafettlogg 

 Innføringen av BTI er en av fire hovedsatsinger i Agder folkehelseprogram. Fem kommuner 

i Østre Agder inngår i BTI-satsningen. En kommune til (Tvedestrand) vurderer å gå med fra 

2019. Vedlagt følger et notat som redegjør for prosjektet. Prosjektet ber Østre Agder 

oppvekstforum om å gi en anbefaling overfor IKT Agder om at man skal anskaffe og 

implementere Digital BTI stafettlogg jfr notat fra prosjektleder for BTI i Risør og 

koordinator for prosjektet for kommunene i vår region. 

 Sekretariatsleder mener det ligger en utfordring for Østre Agder oppvekstforum å komme 

med anbefalinger i forhold til hvilke IKT-prosjekter IKT Agder bør prioritere uten å ha et 

helhetlig bilde av hvilke prosesser som pågår knyttet til samkjøring av IKT-verktøy i 

oppvekstsektoren etter sammenslåingen av IKT Agder og DDØ.  

Derfor kan ikke sekretariatsleder anbefale at Østre Agder oppvekstforumet nå fatter 

vedtak som imøtekommer ønsket fra delprosjektet BTI i Levekårsprosjektet for Agder. 
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Forumet bør ved denne behandling begrense seg til å få en orientering fra BTI-prosjektet 

om ønsker å behov. Dernest må IKT Agder om å vurdere om anskaffelse og implementering 

av BTI-stafettlogg lar seg kombinere med andre pågående IKT-prosesser for kommunene.  

I tillegg må det foreligge an uttalelse fra de kommuner som forventes å benytte verktøyet i 

sin tjenesteutøvelse, der de vurderer krav til funksjonalitet og personsikkerhet ved 

anskaffelsen. 

Saken fra fagutvalg for folkehelse mangler en vurdering av hvilke kostnader det er knyttet 

til å ta i bruk verktøyet. Da blir det ikke mulig for IKT Agder å vurdere om det kan få plass 

innenfor de investeringsrammer de er tildelt av styret. Fagutvalget peker selv på at det ikke 

er avklart om denne kostnaden må dekkes over kommunenes egne budsjetter. 

 Forslag til vedtak: 

 Østre Agder oppvekstforum tar orienteringen fra BTI-prosjektet om behovet for anskaffelse 

av BTI-stafettlogg til orientering. 

 Østre Agder oppvekstforum tar saken opp til ny vurdering når det foreligger en skriftlig 

redegjørelse som ivaretar de behov og premisser som bør avklares før vedtak fattes. 

7. Orientering om digitalløftet – handlingsplan for 2019 i Grimstad kommune 

 Kort orientering ved skolesjef Arne Haugland i Grimstad. Utkast til handlingsplan følger 

saken. 

 Forslag til vedtak: 

 Østre Agder oppvekstforum tar saken til orientering. 

8. Regionplan Agder 2030 status i arbeidet 

 Orienteringen blir gitt av Arne Haugland og Roar Aaserud som deltar i arbeidsgruppen. 

 Forslag til Vedtak: 

 Østre Agder oppvekstforum tar saken til orientering. 

9. Møteplan 2019 

  Sekretariatet vil anbefale at Østre Agder oppvekstforum øker møtefrekvensen til fire møter 

i vårhalvåret og fire møter i høsthalvåret. Bakgrunnen for dette er endret 

oppgaveportefølge ved de nye oppgavene som er tildelt for IKT Agder. Det viser seg også at 

avstanden mellom møtene høsten 2018 ble for stor. Møtene anbefales fortsatt lagt til 

onsdag fra 13-16. 

 Forslag til vedtak: 

 Vår 2019 - 23/1, 6.3, 24.4, 12.6. 

 Høst 2019 - 28.8, 2.10, 6/11, 11/12. 

10. Eventuelt 
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Utviklingsveileder Marianne Bøgh Stømner har varslet at hun ønsker å pensjonere seg fra 

31.12.2018. Oppvekstforum må drøfte hvordan hennes funksjon best kan ivaretas etter 

den tid. 

Rådgiver Bjørg Løhaugen har søkt og fått stillingen som leder av PP-tjenesten i Arendal 

kommune. Intensjonen var at hun skulle ha en 20%-stilling i Østre Agder for å ivareta den 

felles jobbingen med sikte på å gi flest mulig lærere formalkompetanse i engelsk, norsk og 

matematikk før nye krav blir innført. 


