
OPPSUMMERING MØTET I RKG OPPVEKST OG UTDANNING AGDER 

TORSDAG 7. APRIL 2022 KL. 13.00 – 15.00  

Aktør Representant 

Region Østre Agder Esther Kristine Hoel, Tvedestrand  

Region Kristiansand Lisa Eiken, Iveland  

Region Lister Svein Hansen, Flekkefjord  

Region Setesdal Line Håberg Løvdal (nestleder RKG), Evje- og Hornnes 

Kristiansand kommune Kristin Eidet Robstad (leder RKG) 

Arendal kommune Øystein Neegaard - forfall 

Agder fylkeskommune Arly Hauge 

Statsforvalteren i Agder Tore K. Haus  

Universitetet i Agder Morten Brekke og Hilde Inntjore 

Utdanningsforbundet Agder Ottar Stordal - forfall 

KS Agder Magnus Mork  

 

Sak Oppsummering 

11/22   Saker til eventuelt Saker meldt inn under eventuelt refereres under 
punkt 9/22 Eventuelt. 

12/22 RKG Oppvekst som 
styringsgruppe for prosjektet 
Helhetlig oppfølging av 
risikoutsatte barn og familier. (BTI, 
Godt begynt, Nye mønstre). 
Oppfølging fra møtet i RKG oppvekst 
15.2. 
 

Det arbeides med klarhet i prosjektet, og 
avklaring av RKG Oppvekst sin rolle som 
styringsgruppe. På sikt kan det bli aktuelt at RKG 
Oppvekst går ut som styringsgruppe, og at det 
etableres en styringsgruppe med de kommunene 
som deltar.   

13/22 Orientering «Flere i arbeid» 
Sak utsatt fra RKG Oppvekst 15.2. 
 

Kristin Eidet Robstad og Arly Hauge informerte 
kort om prosjektet. Det er ønskelig å invitere 
prosjektleder for neste møte i RKG Oppvekst. 
 

14/22 "En skole for vår tid»  
Sluttrapport fra ekspertgruppen for  
skolebidrag. Dialog på hvordan  
nyttiggjøre/bruke denne 
Sak utsatt fra RKG Oppvekst 15.2. 
 

Følges opp med egen samling høsten 2022. 
Arbeidsgruppe for utarbeiding av program for 
samlingen er Statsforvalteren v/Tore Haus, UIA v/ 
Hilde Inntjore, Agder fylkeskommune v/ Arly 
Hauge og 1 representant fra Kristiansand 
kommune. Kristin Eidet Robstad melder fra til 
Tore Haus om navn representant Kristiansand 
kommune. Tore Haus innkaller arbeidsgruppa til 
møte. 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kristiansand.kommune.no%2Ftema%2Fflere-i-arbeid%2F&data=04%7C01%7Ckristin.eidet.robstad%40kristiansand.kommune.no%7C15063d985f9743416fe508da10ba618c%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637840690378573745%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AGRF3LXCn96GMW%2B%2F8SOX33QLhKg62iQFlxksKlD3HFk%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffiles.nettsteder.regjeringen.no%2Fwpuploads01%2Fblogs.dir%2F415%2Ffiles%2F2021%2F05%2FEn-skole-for-v%25C3%25A5r-tid.pdf&data=04%7C01%7Ckristin.eidet.robstad%40kristiansand.kommune.no%7C15063d985f9743416fe508da10ba618c%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637840690378573745%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SwPm3jRidWILY%2FW4NNHfySOvFhCsDODECgWYSq3NvKk%3D&reserved=0


15/22 Forespørsel om deltagelse i 
EU-prosjektet TeenUp - Horizon 
Et prosjekt om førkommersiell 
anskaffelse av verktøy/aktivitet som 
kan bidra til å identifisere og 
forebygge psykiske vansker hos barn 
og unge i aldersgruppen 10-19 år.  
 

Vegårshei kommune er interessert i å delta i 
dette. 
Magnus Mork følger dette opp videre med 
Vegårshei kommune for tilbakemelding 
deltakelse i prosjektet. 

16/22 Orientering og dialog med 
UiA 
Lærerutdanning for tospråklige 
lærere 
Eventuelle hensiktsmessige 
studietilbud for flyktninger fra 
Ukraina 
 

UIA har opprettet en egen ressursgruppe for 
arbeid med dette.  
 

17/22 Skolesec og regional 
veiledertjeneste 
 

RKG Oppvekst oppfatter at arbeid med 
personvern og informasjonssikkerhet i skole og 
barnehage er høyst aktuelt å samarbeide om i 
Agder. RKG Oppvekst ber Digi Agder melde 
interesse fra Agder og komme tilbake til RKG 
Oppvekst med en anbefaling på hvordan Agder 
kan rigge et prosjekt/samarbeid 
 

18/22 Midlertidige tilpasninger i 
lovverk som følge av høy ankomst 
av flyktninger- invitasjon til innspill 
horingsnotat-midlertidige-endringer-
i-lovverket-som-folge-av-ankomst-
av-fordrevne-fra-ukraina-med-rett-
til-midlertidig-kollektiv-
beskyttelse.pdf (regjeringen.no) 
 

Kort informasjon om høringen med frist for 
høringsinnspill 12.04.2022. 

19/22 Eventuelt 
 

Ukraina: Fylkeskommunens regionale 
integreringsoppgaver overtatt fra IMDi. 
Arly Hauge orienterte om arbeidet. Kontaktpunkt 
hos fylkeskommunen for både kommuner og UiA 
er Tore Engelsen og Kari Line Seierstad. 
 
Erfaringskonferanse overgang lærerutdanning – 
læreryrket 
Kristiansand kommune, Arendal kommune, UiA, 
KS Agder og Utdanningsforbundet deltok på 
konferanse i Oslo. Nyttig konferanse med gode 
diskusjoner. Kan være aktuelt å legge som tema 
på en av møteplassene i Agder. 
 
Forum for samfunnsutvikling 9. mai 
Det oppfordres til deltagelse i Arendal, Tyholmen 
hotel. Påmelding 

https://www.regjeringen.no/contentassets/205bf5baebac4795986c24ac799e06b2/horingsnotat-midlertidige-endringer-i-lovverket-som-folge-av-ankomst-av-fordrevne-fra-ukraina-med-rett-til-midlertidig-kollektiv-beskyttelse.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/205bf5baebac4795986c24ac799e06b2/horingsnotat-midlertidige-endringer-i-lovverket-som-folge-av-ankomst-av-fordrevne-fra-ukraina-med-rett-til-midlertidig-kollektiv-beskyttelse.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/205bf5baebac4795986c24ac799e06b2/horingsnotat-midlertidige-endringer-i-lovverket-som-folge-av-ankomst-av-fordrevne-fra-ukraina-med-rett-til-midlertidig-kollektiv-beskyttelse.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/205bf5baebac4795986c24ac799e06b2/horingsnotat-midlertidige-endringer-i-lovverket-som-folge-av-ankomst-av-fordrevne-fra-ukraina-med-rett-til-midlertidig-kollektiv-beskyttelse.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/205bf5baebac4795986c24ac799e06b2/horingsnotat-midlertidige-endringer-i-lovverket-som-folge-av-ankomst-av-fordrevne-fra-ukraina-med-rett-til-midlertidig-kollektiv-beskyttelse.pdf
https://agderfk.pameldingssystem.no/invitasjon-til-forum-for-samfunnsutvikling-vartagder-1#/home


 

Videre møteplan RKG Oppvekst 2022: 

• Torsdag 18.08.2022 kl.12.-15. Møtested: Statsforvalteren i Agder, Arendal 

• Oktober. På Teams. Dato settes på møtet i august. 

Referent:  

Line Håberg Løvdal 

Magnus Mork 


