
OPPSUMMERING RKG OPPVEKST OG UTDANNING AGDER 
29. oktober 2021 kl. 12.00 – 14.00  
 

Representasjon Deltakere 

Region Østre Agder Ester Kristine Hoel  
Region Kristiansand Rune Bruskeland   

Region Lister Svein Hansen 

Region Setesdal Line Håberg Løvdal (nestleder RKG) 

Kristiansand kommune Kristin Eidet Robstad (leder RKG) 

Arendal kommune Øystein Neegaard  

Agder fylkeskommune Åse Holte (stedfortreder for Arly Hauge) 

Universitetet i Agder Morten Brekke og Hilde Inntjore  

Statsforvalteren i Agder Tore K. Haus 

Utdanningsforbundet Agder Silje Gran Aanensen (stedfortreder for Ottar Stordal) 

KS Agder Christiane Marie Ødegård og Magnus Mork   

 
 
 

Sak Innhold Oppsummering 

31/21 Dagsorden og 
eventuelt 

 
  

32/21  
En digital offentlig sektor 
– livsløpet «Det å få 
barn». 
  

NAV er prosjektleder for 
livshendelsen «Det å få barn». Ett 
av målene i digitaliseringsstrategien 
er at: «Brukerne skal settes i 
sentrum gjennom utvikling av mer 
sammenhengende tjenester basert 
på viktige livshendelser».  
 
Presentasjon av prosjektet, ved 
prosjektleder Håkon Røstad i NAV. 
Runde og dialog knyttet til 
muligheter og relevans for Agder.  

RKG sekretariat holder kontakt med 
Røstad for videre dialog, etter en 
avklaring fra ny regjering på 
videreføring av prosjektet.  
 
Prosjektet har et utrykt ønske om å 
være tettere knyttet til kommuner.   

33/21  
Digitalisering og 
personvern i oppvekst 

Innledning ved KRS kommune 
knyttet til erfaringer og 
utfordringer med digitale ressurser 
og GDPR i skole og barnehage. 
 
Presentasjon, ved Lene Karin 
Wiberg (KS) av KS Skolesec som 
pågående prosjekt og med 
tilgjengelige ressurser til hjelp for 
kommunene, SkoleSec - KS.  
Presentasjon vedlagt, vedlegg 1 

Det er en nasjonal 
samstyringsmodell for digitalisering. 
I denne skal det nå opprettes et eget 
fagråd for digitalisering av 
oppveksttjenester. RKG Oppvekst vil 
via Digi Agder være påkoblet dette 
arbeidet.  
 
RKG sekretariat vil ta forbindelse 
med Digi Agder for hvordan denne 
påkoblingen skal gjøres. 

34/21 
Felles retningslinjer for 
lokalt gitt eksamen 

Forslag om at RKG oppvekst 
koordinerer nye og like felles 
retningslinjer for lokalt gitt 
eksamen.  

RKG oppvekst ønsker å utarbeide 
forslag til felles retningslinjer for 
lokalt gitt eksamen for Agder fra 
2023. En arbeidsgruppe bestående 
av Arendal kommune, Kristiansand 

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/skolesec/


kommune og statsforvalteren bes 
utarbeide forslaget.  

35/21 
Barnevernreformen  
  

RKG Oppvekst har tatt initiativ til 
samarbeid med KOSS, 
Statsforvalteren og KS om felles 
arbeid rundt barnevernsreformen. 
Kort orientering på status og 
mulighet for innspill 

Sak utsatt til neste møte. 

36/21 
Forum for levekår, 
likestilling, inkludering og 
mangfold  
  

Orientering og informasjon om 
Forum for levekår, likestilling, 
inkludering og mangfold. Vurdere 
innspill til saker/tema til 23. 
november. 
  

Sak utgikk, egen epost kommer. 

37/21 
Statsforvalterens møter 
med sektoren 

Innledning ved statsforvalteren.  
Statsforvalteren har møter med 
sektor på ulikt nivå.  
Det er møter med skoleeiere, 
barnehagemyndighet, styrere og 
ansatte i barnehager. 
Statsforvalteren har også møter 
med barnevernstjenestene og 
ansvarlige for barnevernet i 
kommunene.  
Det blir også arrangert tema-møter 
der ulike grupper inviteres spesielt 
inn. Møtene er et svar på oppdrag 
som aktuelle departement og 
direktorat fremmer hvert år. I 
tillegg har statsforvalteren en rolle i 
å ta oppfang fra kommunene 
tilbake til Regjeringen og 
Stortinget.  

På forespørsel fra statsforvalteren 
tar RKG Oppvekst en rolle som 
innspills-arena for aktuelle tema på 
statsforvalterens møteplasser.  
 
Det er et ønske om noen korte 
digitale møter, og noen lengre 
fysiske møter. I møtet fremkom det 
ønske om følgende tema:  

• Minoritetsspråklige og 

skjæringspunktet forsterket 

undervisning og 

spesialundervisning.  

Kommunene bes om å gi innspill til 
regional representant i RKG 
Oppvekst til fokus/tema på 
statsforvalterens møter.   

38/21 
Skoleruter 
  

Fastsette endelig forslag til 
skoleruter 23-24 og 24-25 iht. plan. 
Ref tidligere epost.  

RKG oppvekst gjorde følgende 
endringer i det foreløpige forslaget: 
Skoleåret 2023-24 

• Siste skoledag JUL: 21. desember 

• Fri 2. april og 10. mai 

• Siste skoledag SOMMER: 20. juni 

Skoleåret 2024-25 
1. Fri 18. oktober og 2. mai 
2. Siste skoledag JUL: 20. desember 
3. Siste skoledag SOMMER: 20. juni 
  

39/21 
Nytt fra KS grunnskole og 
barnehagenettverk 
  

Informasjon fra representantene i 
KS barnehage og 
grunnskolenettverk.  
  
Innspill fra RKG til neste møte 24-
25. November 

Sak utgikk. 



40/21 
RKG Oppvekst og BTI, 
Godt Begynt og Nye 
Mønster  
  

Ref sak RKG 30/21 
Det gjenstår avklaring på om RKG 
kan være styringsgruppe for 
prosjektet. Se vedlegg 2 for 
prosjektbeskrivelse. 

RKG oppvekst tar rollen som 
styringsgruppe for prosjektet 
«Helhetlig oppfølging av 
risikoutsatte barn og familier». Se 
vedlagt prosjektbeskrivelse. 

41/21 
Eventuelt 

Notat høring ny opplæringslov. Ikke diskutert i møtet. Egen epost 
kommer. 

 

Neste møte: fredag 18. februar 12.00-14.00 
 

 
Kristin Eidet Robstad 
Leder RKG Oppvekst 


