
 

 

 

 

 

          

  

 

 REFERAT 

 
  

Møte:  Dato:   

Møte Samarbeidsforum og fagutvalg 

09.00-10.00 

16.11.2022   

  

Møteleder: Referent: 

Eirik Arntsen Vibeke Mæhlum 

Til stede:   

Mona Haugli, Monica Tårstad, Inger Lise B. Hansen, Finn Olav Konow, Heidi Einarson, Kent Nyheim, 

Randi Valen, Terje Heggem, Sissel Bakke, Linn Godtfredsen, Monica Sundsfjord, Ann Merete Larsos, 

Yvonne Jakobsen, Kristin Fastvold, Anne Lise Solbakk, Kristin Pettersen, Mick Morgan, Gro Hoseth, 

Camilla Carlsen, Lisa Schønsee, Nord U: Ulla Strand, Kathrin Olsen, Morten Edvardsen, Anne Mette 

Rosø, Statsforvalteren: Vibeke Mæhlum og Eirik Arntsen 

Meldt fravær:  

Anita Karlsen (UDF), Torun Pedersen (NFK), Marit Helness (NFK), PBL 

 

 

 

Saksliste 

 
SAK NR TEMA TID VEDL. TYPE ANSVAR 

28/22 Statsbudsjettet 2023 (Statsbudsjettet er ikke vedtatt) – 

Estimert til ordningene i Nordland 

Rekom – 9-10 millioner 

Dekom – 12 millioner 

Kompetanseløftet – 6-7,5 millioner 

- Ingen spørsmål 

 

  o  

29/22 Behovsmeldinger 2023 

Gjennomgang av skjema og forventninger til innhold 

- Eiers ansvar å levere til kompetansenettverket– 

vedlegg 1-3 

- Kompetansenettverkets ansvar – vedlegg 4 

 

Innspill og spørsmål:  

- Kulepunkter i mandat, forslag å legge inn disse 

punkter i vedlegg 1, spesielt 30% fra skoleeier 

- Er det hvert tiltak eller det totale som skal være 

50% til UH?  Svar: Totale potten må uansett være 

50% til UH 

- Koordinator: Det vil være et behov som meldes, så 

det er maks 30% det kan meldes om 

- Eier har ansvar for at kompetanseplaner ligger 

tilgjengelig på nett 

 1 

2 

3 
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- Kompetansenettverket skal ikke prioritere.  Alle 

behov skal sendes til samarbeidsforum 

- Kompetansenettverkene kan bli enig om felles 

behovsmelding som leveres samarbeidsforum, så 

lenge eiere i nettverket er enige om dette 

- Om det er behovsmeldinger som går over i 

hverandre sine ordninger, må dette beskrives så 

godt som mulig 

 

30/22 Rapportering 2022 midlene 

 

Rapporteringen er flyttet fra 15. januar til slutten av 

juni 

 

Innspill og spørsmål:  

- Det skal rapporteres fra hvert partnerskap, for de 

som har flere UH de samarbeider med 

- UH er ansvarlig for å hente inn statped om det er 

behov for dette 

- Eier er ansvarlig for partnerskapet med UH 

- Kan NFK sende behovsmeldinger som eier av PP 

tjenesten? Ja, det kan de.  

Spm: kan ppt fylkeskommune som eier av pp 

tjeneste sende behovsmelding - Ja 

- De er ønskelig med jevnlig tilbakemelding på 

hvordan UH utvikler seg. 

 

 

    

31/22 Ev. spørsmål om å ta opp møte     

 Statsforvalteren gjør videre:   

- Sender ut vedlegg til kompetansenettverkene, 

og nettverk sender ut til eierne i sine nettverk. 

Send til offentlig og private eiere. 

- Legges også på nettsidene 

 

- Møte med kontaktpersoner i hvert 

kompetansenettverk, barnehage og skole, UH, 

invitasjon sendes ut- teams 

 

    

 


