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Mandat 

 

 

Vedtak i Rådmannsutvalget i Østre Agder 7.november 2018 etter anbefaling fra Østre Agder 
oppvekstforum 24.oktober 2018. 

 

MANDAT for Østre Agder Oppvekstforum 

 
Organisering 
Østre Agder oppvekstforum er underlagt rådmannsutvalget i Østre Agder. Deltakende 
kommuner har anledning til utpeke en representant på kommunalsjef eller enhetsledernivå.  
 
Østre Agder oppvekstforum velger leder og nestleder blant sine medlemmer med en 
funksjonstid på to år. 
 
Sekretariatet i Østre Agder ivaretar sekretariatsfunksjonen for samarbeidet. Dagsorden for 
møter settes opp i samråd mellom leder, nestleder og sekretariatsleder. 
 
Mandat 
Østre Agder oppvekstforum skal iverksette samarbeidstiltak med grunnlag i sektorens 
behov for felles utviklingstiltak med sikte på å styrke opplæringssektor i Østre Agder.  
 
Østre Agder oppvekstforum skal være kontaktledd for IKT Agder ved valg av digitale 
løsninger for sektoren. 
 
Østre Agder oppvekstforum kan  

 etablere samarbeide med KS, Fylkesmannen i Aust- og Vest - Agder, UiA, Aust-Agder 

fylkeskommune, Eureka kompetanse og andre aktuelle samarbeidspartnere ut fra 

aktuelle behov.  

 

 oppnevne medlemmer på vegne av regionrådet til ulike råd og utvalg der regionen skal 

være representert. De er et mål å bidra til å spre slik deltakelse på ulike kommuner i 

samarbeidet. 

 
Østre Agder oppvekstforum rapporterer til rådmannsutvalget i Østre Agder.  
 
Målsetting 
 
Østre Agder skoleforum skal bistå kommunene i deres arbeid for å bli gode skole- og 
barnehageeiere og derved bidra til styrket kvalitet i oppvekstsektoren. 
 
Østre Agder oppvekstforum skal bidra til å skape et felles faglig miljø for skole- og 
barnehagefaglig ledelse i regionen. Samarbeidet skal bidra til kompetanseheving i 
barnehager og skoler. 
 
 
Målet for samarbeidet er å bidra til nyskaping og utviklingen med sikte på godt 
oppvekstmiljø, økt læringsutbytte og gode skoleresultater i Østre Agder. 
 
Målet er å bidra til at elever fra Østre Agder oppnår høye gjennomføringstall i videregående 
opplæring. 



Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

 
Finansiering 
Alle tiltak som Østre Agder skoleforum ønsker å iverksette og som innebærer bruk av 
kommunal arbeidskraft eller som forutsetter kommunale bidrag ut over 
medlemskontingenten, forutsetter vedtak i den enkelte deltakende kommune på grunnlag 
av innstilling fra Styret i Østre Agder. 
 
Aktivitet 
 
Østre Agder oppvekstforums aktivitet styres av medlemmene, men minimumsaktivitet skal 
være 2 møter i halvåret.  

 


