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Innkalling til møte i Østre Agder HR-forum 28.august 2020 

 

Sted Tid  

Møterom sekretariat Østre Agder 
Arendal bibliotek kafe 2.etg – inngang auditoriet(i hjørnet) 

Fredag 28.august 2020 
kl.08.30-12.30 

 

Saksliste 

 

8/20  Godkjenning av referat fra møte i HR-forum 28.februar 2020 

 Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Referatet fra møte i Østre Agder HR-forum 28.februar 2020 godkjennes. 

9/20 Presentasjon av nytt medlem i utvalget 

 I Risør kommune er det tilsatt ny organisasjonssjef og hun heter Benedikte Tynes og fra nå være 
kommunen representant i forumet. Hun får anledning til å presentere seg. Deretter tar vi en runde 
rundt bordet slik at resten av medlemmene og andre deltakere blir presentert for henne. 

10/20 Presentasjon av skjønnsmiddelprosjektet Helhetlig internkontroll – Tilnærming, metodikk og 
systemer i regi av Froland kommune på vegne av kommunene i Østre Agder regionråd. 

Rådmann Bo Andre Longum i Froland kommune orienterer om prosjektet og de systemer som er 
under utvikling knyttet til årshjulsmetodikken en benytter i kommunen. Vedlagt følger kopi av 
søknadsgrunnlaget som kommunen utarbeidet og som de ble tildelt midler til fra fylkesmannen. 

11/20 Nytt fra KS 

 Seniorrådgiver Dorrit Svenning i KS vil delta hun vil blant annet orientere om 

 Prosjektet Inn i jobb 

 Drømmejobben 

 Lønnsoppgjøret 2020 

Under dette punktet vil ny medarbeider i KS Odd Joar Svensson som nå arbeider ved Sørlandet 
sykehus HF få anledning til å presentere seg. 

12/20 Koronna – nye tiltak i kommunene 

13/20 Aktuelle saker fra kommunene 

 Fuksjonstillegg lik praksis i kommunene 

 Aktuelle prosjekter fra kommunene 
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 Vedtatt årshjul – plan for høsten og neste år 

 Elektronisk personalhåndbok – hva er praksis i kommunene? 

 Seniortiltak – hva er status rundt i kommunene? 

14/20 Eventuelt 

 

Det ordnes med mat til møtet. 

 

For leder Lasse Fosse 

 

Ole Jørgen Etholm 

Østre Agder regionråd 


