
 

 

 

 

 

          

  

 

 REFERAT 
  

Møte:  Dato:   

Samarbeidsforum Nordland 24.02.2022   

  

Møteleder: Referent: 

Leder Eirik Arntsen/Vibeke Mæhlum 

Til stede:   

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

Eidissen (barnehagemyndighet), Geoffrey Armstrong (PBL), 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:  

Klikk her for å skrive inn hvem som var fraværende. 

 

 

 

Saksliste 

 
SAK NR TEMA TID VEDL. TYPE ANSVAR 

6-22 Valg av leder for samarbeidsforum 

Mona Haugli valgt som leder 

Inga-Lill Sundset valgt som nestleder 

 

    

7-22 Vedta arbeidsgruppe langsiktig plan 

- Mandat for arbeidsgruppa ble vedtatt. Se 

vedlagte presentasjon fra møtet.  

 

Forslag til sammensetting: 

Hanne Kristoffersen (leder), Anne-Lise Eidissen, Heidi 

Einarson, Marit Helness, Kent Nyheim, Inger-Lise B 

Hansen, Ann-Merethe Larsos Kristensen, Runi Hagen, 

Eirik Arntsen og Vibeke Mæhlum 

 

Innspill fra Nord U om at de har behov for en intern 

avklaring på hvem som skal representere de i denne 

arbeidsgruppa. 

 

Innspill fra Utdanningsforbundet om et tydelig ønske 

om at organisasjonene blir representert av noen som 

har kjennskap til og organiserer lærere. 

 

PBL ser behov for en representant fra de private 

barnehagene i denne arbeidsgruppa. De støtter også 

at utdanningsforbundet blir representert i 

arbeidsgruppa.  
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Konklusjon: 

Forlaget justeres slik at også utdanningsforbundet og 

private barnehageeiere er representert i 

arbeidsutvalget. Sekretariatet sørger for å få inn 

representanter fra disse.  

 

Mandater til arbeidsgruppa: 

Viktig at arbeidsgruppa bruker god tid på å avklare 

sentrale begreper (bl.a. partnerskap og prosesser) og 

rolleavklaringer i planen. 

 

Foreslåtte mandat og fremdrift ble godkjent.  

 

8-22 Innkomne søknader 

- Se alle søknadene i Teamsgruppe.  

- Se også vår sammenstilling i vedlegg 

- Tildeling midler 

 

Viktig at alle deltagere i Samarbeidsforum går inn i 

Teamsgruppen for å se på de søknader som er 

kommet inn. Sekretariatet har der markert søknadene 

med fargekoder ut fra en foreløpig vurdering om det er 

prosjekter/søknader som kommer inn under kriteriene. 

Ta gjerne kontakt med Statsforvalteren frem til neste 

møte som er 8. mars.  

 

    

9-22 Nettside – status 

Ble lite tid til å presentere denne, men vi kommer 

nærmere tilbake med info.  

Pr. I dag er dette en nettside som Statsforvalteren, som 

sekretariat, jobber med for å få på plass. Nettsiden blir 

ikke gjort tilgjengelig før en del strukturer og innhold er 

på plass.  

    

10-22 Eventuelt 

 

Ønske om møter for å diskutere/stille spørsmål om 

Statsforvalterens vurdering av søknadene. Ønsker 

sendes til Vibeke og/eller Eirik. Vi har notert ønske fra 

VGO – alle i forumet inviteres inn 
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