
Møtereferat 
 

 

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

Til 

Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum 

 

 

Referat fra møte Østre Agder oppvekstforum onsdag 28.august 2019 i Arendal kultur- og rådhus. 

 

Sted Tid  

Møterom 256 Eydehavn 28.08.2019 kl.13-15.30 

  

Disse møtte: 

Tore Flottorp – Åmli, Roar Aaserud – Arendal, Inger Susanne Bømark Lunde– Risør, Hallgeir 
Berge – Froland, Arne Haugland – Grimstad, Elisabet Christiansen – Tvedestrand, Esther Kristine 
Hoel – Gjerstad og Anne Grete Glemming – Vegårshei. 

Fra utdanningsforbundet møtte Britt Anniken Thomassen.  

Leder av fagutvalg for barnehager Tove Lyngedal hadde forfall.  

Skolesjef Øystein Neegaard – Arendal og rådgiver Tore Sæthermoen møtte som observatører. 

Leder Tore Flottorp ledet møtet. 

Forvaltningsansvarlig Glenn Vidar Kristiansen og leder av forvaltningsgruppe IKT oppvekst Marit 
Fagernes møtte for IKT Agder-samarbeidet under behandlingen av sak 32/19.  

Fra sekretariatet i Østre Agder møtte Ole Jørgen Etholm og den nytilsatte utviklingsrådgiveren 
Gisle Hovdenak. 

 

Saksliste: 

 

31/19 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder skoleforum 12.juni 2019 

Vedtak: 

 Referatet godkjennes. 

 

32/19 Aktuelle saker i IKT Agder-samarbeidet (30 minutter) 

 IKT Agder v/Forvaltningsansvarlig Glen Vidar Lindberg hadde en nyttig gjennomgang av 
pågående IKT driftsoppgaver innen oppvekstsektoren og organisering av arbeidet på dette 
feltet. Oppvekstforum oppfattet denne som nyttig.  

Med bakgrunn i at denne orienteringen inneholder navnelister så legges dette ikke ut på 
nettet, men følger referatet som vedlegg. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/06/Motereferat-190612-Oppvekstutvalg.pdf
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 Vedtak: 

 Østre Agder oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

33/19 Tildeling av DEKOM-midler til samarbeidet innenfor Østre Agder og bidrag til 
finansiering av phd på effekter av bruk av DEKOM-midler  

Vedtak: 

Østre Agder regionråd ved oppvekstforum gir tilbakemelding til Fylkesmannen i Agder om 
at kr.2.000.000 ønskes brukt gjennom UiA og at kr.990.000 utbetales til Østre Agder 
regionråd merket ansvar 1207011 prosjekt 7580 Skole DEKOM via Arendal kommune. 

Østre Agder oppvekstforum mener at kommunenes andel av DEKOM-midler fra 2019 og 
framover ikke bør brukes til forskning. Forpliktelsen som kommunene gjennom Østre Agder 
regionråd har påtatt seg i finansieringsplanen dekkes ved bruk av fondsmidler knyttet til 
DEKOM fra tidligere år. DEKOM midlene fra 2019 og framover brukes til lokale 
kompetanseutviklingstiltak tilpasset den enkelte kommunes behov.    

Østre Agder oppvekstforum anmoder i UiA om å vurdere om de innenfor rammen av 
overførte midler til DEKOM fra regionen tidligere år og framover kan bidra med kr.50.000 
pr år i tre år på gjennomføring av phd med sikte på å forske på effekter av DEKOM-
satsingen ved deltakende skoler og i kommunene i Østre Agder. 

Østre Agder oppvekstforum ønsker i neste møte å få vurdert om det er grunnlag for å dekke 
noe mer av lokale DEKOM-samlingsutgifter innenfor rammen av tildelte lokale midler i 
2019 

 

34/19 Status for videreutdanning i engelsk og matematikk  

Skolesjef Øystein Neegaard i Arendal kommune orienterte om status. Før oppstart av studiet 
er det to fra Arendal og en fra Tvedestrand som har trukket seg fra engelskstudiet. Disse 
plassene kan fylles hvis det er kandidater fra kommunene som fyller forutsetningene og det 
skjer før studiet igangsettes. Eventuelle kandidater meldes Øystein Neegaard. 

Vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

35/19 Gjesteelevsatser 

Roar orienterer om problemstillingen og det kom utfyllende kommentarer fra medlemmene i 
forumet. 

Vedtak: 
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Østre Agder oppvekstforum ber om at nivået for oppgjør for gjesteelever drøftes i faggruppe 
utdanning på regionalt nivå. 

36/19 Sammenheng regionplan Agder 2030 og kommuneplanene 

Hver kommunene orienterer om hvordan de vil følge opp Regionplan Agder 2030 i sine 
framtidige kommuneplaner. Presentasjonen fra Arendal kommune følger referatet. 

Vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum tar saken til orientering. 

 
37/18  Eventuelt 

  Behov for å flytte planlagt møte 6.november på grunn av møtekollisjon 

 Vedtak: 

 Møtet i Østre Agder oppvekstforum flyttes til 13.november. 

 Endring i representasjon i Østre Agder oppvekstforum fra Risør kommune 

Med bakgrunn i at Inger Susanne Bømark Lunde– Risør går over i ny seniorrådgiverstilling 
i kommunen, så vil rådgiver Tore Sæthermoen tiltre som nytt fast medlem i forumet. 

Vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum tar endringen til orientering. 

Ønske om forberedelse av sak til neste møte 

Vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum ber om at det forberedes en orienteringssak om RKG folkehelse 
og levekår til neste møte 2.oktober. Sekretariatet og Anne Grete Glemming som er 
regionens medlem i dette forbereder dette. 

Status vedrørende innføring av Office360 skole 

Til møtet forelå dette materiale, men det var kommet så sent at få hadde fått anledning til å 
lese dette. Leder kontakter prosjektleder Roar Engen for å understreke at rollen som 
styringsgruppe for prosjektet hvis ikke nødvendig informasjon sendes ut god tid. 
Prosjektleder informeres om at neste møte i Østre Agder oppvekstforum er 2.oktober. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder 

  

http://www.regionplanagder.no/media/7395212/Regionplan-Agder-2030_v1_LAV_2.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/08/regionplan-kommuneplan-Arendal.pdf

