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Til 

Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum 

 

 

Innkalling til møte Østre Agder oppvekstforum onsdag 12.juni 2019 på Eureka kompetanse 

møterom 5. 

 

Sted Tid  

Eureka kompetanse – møterom 5  12.06.19 kl.13.00-16.00 

  

 

Saksliste: 

 

23/19 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder skoleforum 24.april 2019 

Forslag til vedtak: 

 Referatet godkjennes. 

 

24/19 Ledelse av forvaltningsgruppe oppvekst i IKT Agder-samarbeidet 

 Vedlagt følger mail fra Arne Haugland i Grimstad kommune som utfordrer forslaget fra IKT 
Agder på prinsipielt grunnlag. Sekretariatsleder deler disse innvendingene. Det bør være 
naturlig å videreføre praksisen med at en kommunal representant leder forvaltningsgruppa. 

 Forslag til vedtak: 

 Østre Agder oppvekstforum ønsker å videreføre praksisen med at leder av 
forvaltningsgruppe oppvekst velges mellom de kommunale representantene i 
forvaltningsgruppa. Leder bør velges for to år. 

Østre Agder oppvekstforum ber om å få mandatet til forvaltningsgruppen til behandling.  

 

25/19 Saker fra IKT Agder innenfor oppvekst  

Vedlagt følger følgende notater fra IKT Agder v/Forvaltningsansvarlig Glen Vidar 
Lindberg: 

- Mandat Styringsgruppen forvaltning IKT Oppvekst – (jfr forslag i sak 25/19) 
- Felles service- og opplæringsavtale VISMA flyktning/voksenopplæring 
- Arkivkobling mellom VISMA flyktning/voksenopplæring og Public 360 

Sekretariatets merknader: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/04/referat-oppvekstforum-190424.pdf
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Pkt.1 Forvaltningsgruppe IKT oppvekst bør etter sekretariatets syn være en faglig 
referansegruppe sammensatt av nøkkelmedarbeidere fra kommunene innenfor feltet. Disse 
bør innstille overfor Østre Agder oppvekstforum som styringsgruppe for IKT Agder ved 
beslutninger innenfor feltet oppvekst. Dette innebærer en beslutningsprosess som gis en 
solid faglig forankring i de deltakende kommuner. Styringsgruppens rolle blir å foreta en 
samlet avveiing av hvordan tilgjengelige midler til utvikling og implementering innenfor ikt 
skal prioriteres økonomisk og kapasitetsmessig. Sekretariatet anbefaler at kommunene før 
det fattes beslutning får anledning til å ha en runde med sine sentrale medarbeidere på 
fagfeltet for at beslutningsmodellen som velges er velegnet til å fange opp og formidle 
tjenestenes IKT-behov i oppvekstsektoren. 

Forslag til vedtak: 

Pkt. 1 Østre Agder oppvekstforum anmoder medlemskommunene om å drøfte utkastet til 
mandat Styringsgruppen forvaltning IKT Oppvekst. Høringsrunden skal bidra til å forankre 
forslaget til styringsmodellen ved IKT-beslutninger hos eierkommunene. Oppvekstforum vil 
i sitt møte 28.august ta saken opp til ny behandling. Kommuner/fylkeskommune som ønsker 
å komme med synspunkt på det foreliggende utkastet må sende dette til sekretariatet innen 
fredag 16.august for at Østre Agder oppvekstforum skal kunne legge kommunenes 
synspunkt til grunn for sitt vedtak. 

Pkt. 2 og 3 Østre Agder oppvekstforum godkjenner prosjektideene Felles service- og 
opplæringsavtale Visma flyktning/voksenopplæring og Arkivkobling mellom Visma 
flyktning/voksenopplæring og Public 360. 

 

26/19 Søknad om ressurser fra DEKOM til Grimstad ungdomsskole til digital satsing i 
forhold til ny overordnet del i ny læreplan 

Søknadene må vurderes opp mot de føringer som ligger i kompetanseplanen som er 
oversendt fylkesmannen og UiA. 

Forslag til vedtak: 

Søknaden avslås med begrunnelse i at midlene nå rettes inn mot avtalte satsinger med UiA 
skoleåret 2019/2020. 

 

27/19 Støtte til Phd med tema DEKOM i Risør kommune 

Østre Agder oppvekstforum har tidligere fått presentert rektor ved Søndeled skole Trine Lise 
Bergum sin phd søknad. Vedlagt følger positivt vedtak i forskningsrådet til denne søknaden. 
Videre vedlegges notatet som legges til grunn for behandling av saken i Risør kommune og 
en økonomisk oversikt.  

Rådmannsutvalget hadde saken til behandling i sitt møte 5.juni  

Trine Lise Bergum har tidligere presentert sitt forslag til Phd i rådmannsutvalget. 
Responsen var da at man viste positiv interesse for forskningsprosjektet, men en vil avvente 
et formelt vedtak til det forelå bekreftelse fra forskningsrådet om at en ville finansiere 
prosjektet. Det foreligger nå en slik bekreftelse og det er fulgt opp av politisk ledelse i Risør. 
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Som det framgår av vedlagt notater så vil hovedansvaret for finansieringen påligge 
forskningsrådet og Risør kommune. Østre Agder regionråds medvirkning vil være 
kr.310.000 fordelt på årene 2019-2022. Sekretariatet har ikke en slik finansiering på plass. 
Med bakgrunn i at forskningen skal konsentrere seg om effekter av DEKOM ut i den enkelte 
kommune så vil sekretariatet anbefale rådmannsutvalget om å be oppvekstforum om å sette 
av kr.60.000 fra DEKOM-midlene i 2019, og kr.50.000 i 2020 og 2021. Resterende sum 
stilles til rådighet fra ansvar 1207011. Det innebærer at dette budsjettet blir belastet med 
kr.50.000 i hvert av årene 2020, 2021 og 2022. 

En slik løsning forutsetter positiv tilslutning fra Østre Agder oppvekstforum i deres møte 
12.juni. Av hensyn til progresjonen Phd prosjektet er det ønskelig at saken legges fram for 
styret 14.juni. Sekretariatet anmoder derfor om at saken legges fram til behandling på dette 
møtet med forbehold om at det fattes vedtak i oppvekstforum som gir grunnlag for den 
foreslåtte løsningen. 

Rådmannsutvalget ga sin tilslutning til denne løsningen: 

Sekretariatet anmodes om å utarbeide et saksgrunnlag for styrebehandling i samsvar med 
skissen til løsning som er presentert overfor, slik at saken kan behandles i styret 14.juni. 

I møtet framkom det opplysninger om at bystyret i Risør enda ikke hadde behandlet saken 
og derfor ønsker rådmannsutvalget at det knyttes et forbehold til at det gjøres et positivt 
vedtak i dette organet. Rådmannsutvalget uttrykte også forventninger til at det underveis i 
forskningsarbeidet legges opp til formidling av resultatene som framkommer knyttet til 
DEKOM, slik at dette kan nyttiggjøres i arbeidet med ordningen. Rådmannsutvalget hadde 
også forventninger til at vertskommunen knytter bindingstid til et vedtak om finansiering. 

Forslag til vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum er positiv til å bidra med støtte til forskning på feltet med 
utgangspunkt i kommunenes behov for økt kunnskap om hva som har effekt ved 
desentralisert kompetanseheving i skolesektoren. Det avsettes midler fra ubrukte 
fondsavsatte midler fra skoleåret 2017/2018 til å dekke kr.160.000, mens kr.150.000 hentes 
over budsjett midler på ansvar 1207011 Østre Agder oppvekst i 2020,2021og 2022. 

 

28/19 Office 365 skole – rapport til styringsgruppe 

Prosjektleder Roar Engen møter og gir en oversikt over status i forhold til Risikoanalyse, 
Rutiner og retningslinjer for bruk av Office 365, samt plan for opplæringen. Papirer til denne saken 
ettersendes så snart de foreligger fra prosjektlederen. 

Forslag til vedtak: 

 1. 

 

29/19 Status DEKOM 

Arbeidet med den generelle del læreplanen for Grimstad, Froland, Risør, Tvedestrand, 
Vegårshei og Åmli. 
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 Arne Haugland orienterer om samlingen som er avholdt med dette som tema. 

 IKT – Arendal og Gjerstad 

 Roar Aaserud orienterer om status for tilbudet for de to kommunene på dette feltet. 

 Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering 

 
30/18  Eventuelt 

 Behandling av prosjekt «lekbasert læring» i fagutvalg for barnehager 

Fagutvalg for barnehager vedtok at spørsmål om deltakelse i prosjektet «lekbasert læring» 
skulle oversendes kommunene uten noen felles anbefaling.  

 

For leder av Østre Agder oppvekstforum Tore Flottorp 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder 

  


