
 

 

 

 

 

          

  

 

 REFERAT 
  

Møte:  Dato:   

Samarbeidsforum i Nordland 

Kl:09.00-10.30 

10.02.2022   

  

Møteleder: Referent: 

Eirik Arntsen Vibeke Mæhlum 

Til stede:   

Per-Andre Johansen (privat skoleeier) Mona Haugli (offentlig barnehageeier), Inger-Lise Busch Hansen (KS), Anne – Lise 

Eidissen (barnehagemyndighet), Inga Lill Sundset (off.skoleeier), Vegard Sellæg (NordU), Gisle Pettersen (NordU), Kathrin 

Olsen (NordU), Vigdis Lillebjerka (privat barnehageeier), Torun Pedersen (NFK), Statsforvaltere: Gisle Berg, Vibeke Mæhlum og 

Eirik Arntsen 

Meldt fravær:  

Geoffrey Armstrong (PBL),  

Saksliste 

 
SAK NR TEMA TID VEDL. TYPE ANSVAR 

1-22 Valg av leder 

- Forslag diskutert 

- Sak tas med til neste møte 24.02.22 
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2-22 Langsiktig plan 

Se vårt notat med vedlegg  

- Viktig at barnehage og skole ikke forsvinner i 

langsiktig plan 

- Ansatte stemme i arbeidsgruppa 

- Undergrupper i de tre ordningene 

 

- Forslag 1 plan, med 3 deler, for å vise 

sammenheng 

- Ser verdi i fellesnevner om felles mål for hele 

sektor. Del mål under i hvert område; bhg-

skole-kompetanseløft 

- Særegenhet og fagspesifikke må komme tydelig 

fram 

- Flere kommuner har 1 felles plan.  

- Klare rammer 

- Innledende kapittel som viser sammenheng.  

- Jobber på tvers for å se helheten 

 

- Forslag om 2 planer. For at bhg ikke skal 

forsvinne.  

 

- Forslag: Arbeidsgruppe i hver undergruppe 
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SAK NR TEMA TID VEDL. TYPE ANSVAR 

- Navn/ representanter i arbeidsgruppe:  

- Leder, nest leder, 1 SF og 2/3 bredde 

kompetanse 

- Antall deltagere – max 10 stk 

 

- Inger-Lise Busch Hansen, meldt seg 

- Inga Lill har et forslag på navn 

- Fagkompetanse på alle områder 

 

- Arbeidsgruppe tar møte med hvert fagutvalg 

for innspill 

 

- Definisjon av begreper burde komme med i 

langsiktig plan:  

Langsiktighet / forutsigbarhet– hva er det 

Partnerskap 

Nettverk jobbing – kommuner 

 

Vedtak:  

Arbeidsgruppe – sammensetning:  

Statsforvalter kommer med forslag om navn og 

sammensetning til møte 24.02.22 

 

Arbeidsgruppe vedtas:24.02.22 

1 – plan: med 3 kapitel 

 

3-22 Innkomne søknader 

Se alle søknadene i Teams gruppe.  

Se også vår sammenstilling i vedlegg 

 

Tilskuddordning har forutsetning om:  

Partnerskap ml eier og UH 

Basert på lokale behov 

Ansatte involvert i analyse og behov 

 

2022 – flat tildeling, ligger i forslaget 

 

Fra 2023: Synliggjøres i langsiktig plan.  

Behov om å diskutere annen tildeling 

barn skal gå i bhg og skole med høy kvalitet – utjevning 

av kvalitetsforskjeller 
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4-22 Ny Nettside – i startfasen     

5-22 Evt. 

- Tilgang teams: Gi tilbakemelding om du ikke 

har tilgang 

- Vara: Har ikke stemmerett 

 

- Neste møte 24 februar: Tema:  
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SAK NR TEMA TID VEDL. TYPE ANSVAR 

- Valg av leder 

- Forslag navn til arbeidsgruppe langsiktig plan 

- Søknader  

      

 


