
 

 REFERAT 
  

Møte:  Dato:   

Samarbeidsforum i Nordland 07.12.2021   

  

Møteleder: Referent: 

Eirik Arntsen Gisle Berg /Vibeke Mæhlum 

Til stede:   

Ann Merethe Larsos (lærerorganisasjon), Per-Andre Johansen (privat skoleeier) Mona Haugli (offentlig barnehageeier), Inger-

Lise Busch Hansen (KS), Anne – Lise Eidissen (barnehagemyndighet), Heidi Einarson (offentlig skoleeier), Geffery Armstrong 

(PBL),  Gisle Pettersen (NordU), Vegard Sellæg (NordU), Kathrin Olsen (NordU), Vigdis Lillebjerka (privat barnehageeier), Torun 

Pedersen (VG Skoleeier), Statsforvaltere: Ninni Jensen, Sissel Movik, Gisle Berg, Vibeke Mæhlum og Eirik Arntsen 

Meldt fravær:  

Ann Merethe Larsos Kristensen stilte som vara for Anita Karlsen (Lærerorganisasjoner) og Heidi 

Einarsson stilte som vara for Inga-Lill Sundset (offentlig skoleeier) 

Saksliste  

 
SAK NR TEMA TID VEDL. TYPE ANSVAR 

28-21 Presentasjon: Deltagere presenterer seg – og sin 

rolle.  

- Vi minnet om at alle medlemmer i 

samarbeidsforum må være oppmerksomme 

på at de representerer sin funksjon/rolle for 

hele Nordland.   

- Ønsker at medlemmene sitter i 2 år.  

 

Gjennomgang av mandat, avklaringer, 

samarbeidsmåter og spørsmål 

- Plattform for samarbeid internt i 

samarbeidsforumet: Enighet om å bruk 

Teams. 

- Det vil i Teams også bli opprettet egne 

rom/kanaler for fagutvalgene1 

- Forslag til møte plan: Godkjent 

 

    

29-21 Arbeid og innstillinger.  

Hvordan skal forumet arbeide, og hvordan skal 

innstillingene være 

- Tildelingsmidler kommer til Statsforvalteren 

januar 2022. Da kommer oversikt over 

summene for ulike ordningene.  

 

- Nytt søknad skjema med vedlegg utviklet av 

Statsforvalteren. Intensjonen med 

søknadsskjema og vedlegget er at 

samarbeidsforum skal ha innsikt i både 

prosessene i karlegging av 

kompetansebehovet i regionene og hvilke 

    



 

SAK NR TEMA TID VEDL. TYPE ANSVAR 

tiltak det søkes midler til. Her er det viktig at 

det sikres at aller parter er med i 

kartleggingen.  

 

Innspill til vedlegg:  

- Søknadene bør gjenspeil prioritering i 

langsiktig plan, og tilskuddsordningenes 

kriterier.   

- Barns stemme/ medvirkning / barns beste  

 

- Midler 2022:  

Statsforvalter anbefaler at det også for 2022 

tildeles midler til Rekom og Dekom ut fra 

årsverk i kompetanseregion, og fra føringer 

gitt gjeldene langsiktige planer for Rekom og 

Dekom. Utdanningsdirektoratet har bekreftet 

at en tildeling til kompetanseregionene kan 

gjøres på en slik måte. Forslag støttes 

 

Det forventes at regioner vurderer behovet 

for å gjøre prioriteringer internt i 

kompetanseregionen.  

 

- Tildeling av midler til kompetanseløftet: 

Vurderinger tas når søknadene kommer 2022.  

30- 21 Langsiktig plan.  

Gjennomgang av strategiske planer for 

rekom/dekom.  

Hvordan skal vi evaluere de to gjeldende planene og 

hvordan jobbe frem ny langsiktig plan gjeldene fra 

2023.  

Innspill på møtet: 

- Egne avsnitt fra barnehage, skole, 

videregående – prosess sikres i øvrige ledd 

- Ønske om likhet i prioriteringer på barnehage, 

skole i langsiktige plan 

- Eiers ansvar må tydeliggjøres 

 

Som sekretariat anbefaler statsforvalteren at det 

etableres en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til 

ny strategiplan. 

 

Det var behov for at medlemmene i 

samarbeidsforumet får drøftet en del av disse 

forholdene med de som de representerer. 

Vi ble enige om at statsforvalteren, som 

sekretariat for samarbeidsforum, sender egen 

    



 

SAK NR TEMA TID VEDL. TYPE ANSVAR 

epost hvor vi ber om tilbakemelding fra alle 

medlemmene. 

Frist for svar tilbake til statsforvalteren er satt til 

20.12.2021. 

Spørsmål:  

- 1 eller 2 planer 

- Arbeidsgruppe, skal dette opprettes eller 

skal arbeidet med utkast til langsiktig plan 

gjøres i Fagutvalgene? 

 

31-21 - Valg av leder og nestleder. Lag en forventing 

til leder og nestleder i utsending.  

Sendes ut på samme epost som overfor.  

 

Navn samarbeidsforum:  

Samarbeidsforum i Nordland 

    

32 Neste møte: Se møteplan 

- Statsforvalteren skal sørge for at 

medlemmene i samarbeidsforumet mottar 

presentasjoner og evt. Spørsmål som må 

avklares på møtene senest en uke før.   

- 8 mars – Nytt møte, foreløpig innstilling – 

digitalt 

 

-  

    

 -  

 

 


