Møtereferat

Til
Medlemmer i Østre Agder HR-forum
Representant fra KS Agder

Arendal 25.mai 2021

Referat fra teamsmøte i Østre Agder HR-forum fredag 21.mai 2021
På grunn av parallelt møte i regi av KS på nasjonalt nivå ble møtet delt i to kl.08.30-09.45 og fra
kl.11.30-13.00.
Disse møtte: Leder Liv Ingjerd Byrkjeland – Froland, Lasse Fosse – Gjerstad, Karl Mork – Arendal,
Tone Vestøl Bråten – Tvedestrand, Terje Beruldsen – Åmli, Benedicte Tynes – Risør, Knut Owing
– Vegårshei og Siglin Solbakken - Arendal.
Maiken Heck Eide – Grimstad møtte fra kl.11.30.
Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder deltok under hele møtet.
Under behandlingen av sak 20/21deltok seniorrådgiver i Agder fylkeskommune Lene Ragnhild
Kyllesdal og personvernombud i samarbeidskommunene Marthe Aartun.
Under behandlingen av sak 21/21 deltok utviklingsleder Siri Asdal i Østre Agder-samarbeidet.
Under behandlingen av sak 24/21 deltok seniorrådgiver i NAV Agder Håvard Jakobsen.

Sakliste:
Sak 19/21

Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 19.mars 2021
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 20/21

Etablering av digital skolehelsetjeneste i Agder – hvordan bør dette løses?
Seniorveileder Lene Ragnhild Kyllesdal holdt en presentasjon om planene Agder
fylkeskommune har for etablering av denne tjenesten i samarbeid med Arendal
kommune. Det foreligger en prosjektplan som ligger til grunn for etableringen.
Personvernombud Marthe Aartun redegjorde for hvordan hensynet til personvern bør
bli ivaretatt i en slik tjeneste.
Vedtak:
Østre Agder HR-forum ønsker etableringen av en digital skolehelsetjeneste
velkommen. Tilbudet bør etableres som et vertskommunesamarbeid der Arendal
kommune som vertskommune inngår samarbeidsavtale med kommuner i Agder som
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ønsker å ta del i tjenesten. Denne avtalen må redegjøre for formålet med tjenesten.
Deltakere i samarbeidet. Lovhjemler for overføring av oppgaver til vertskommunen.
Klageadgang for brukere av tjenesten. Regler for å kunne tre ut av samarbeidet med
frister.
Til grunn for samarbeidsavtalen bør det foreligge en avtale mellom Arendal
kommune som vertskommune for den digitale skolehelsetjenesten og Agder
fylkeskommune om hvilket ansvar fylkeskommunen påtar seg ved etableringen, og
hvordan informasjon om tilbudet skal videreformidles til elever ved videregående
opplæringsinstitusjoner. Avtalen bør omfatte retningslinjer for hvordan
fylkeskommune aktivt skal kunne delta i utviklingen av den digitale
skolehelsetjenesten innenfor de rammer kommuneloven setter for tjenester organisert
etter vertskommuneordningen.
Sak 21/21

Samarbeid med UiA om tilbud til innbyggere i Tvedestrand, Risør, Vegårshei,
Gjerstad og Åmli om deltakelse i desentralisert sykepleieutdanning.
Utviklingsleder Siri Asdal i Østre Agder-samarbeidet presenterte det desentraliserte
sykepleieutdanningstilbudet som vi samarbeider med UiA om. Hun har deltatt under
planlegging av tilbudet og i arbeidet for å sikre at det kommer søkere til de 12
plassene som innbyggere i Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli kan
søke på. Ved søknadsfristens utløp forelå det søknad om opptak fra 30 personer i vår
region.
Vedtak:
I Østre Agder er det et stort behov for å få på plass et desentralisert
vernepleierutdanningstilbud.
Ut over dette tar Østre Agder HR-forum saken til orientering.

Sak 22/21

Aktuelle saker fra KS Agder
Seniorrådgiver Odd Joar Svensson gjennomgikk følgende saker










Lønn og tariff (dekket av KS-seminaret).
IMDI søknad – likestilt arbeidsliv
Lærlinger - ekstraordinære tilskudds- og stimuleringsordninger - vedlegg
Kompetansestrategi
Inn i Jobb - Proba rapport 16.juni
Oppvekstombudet - Orientering om Årsrapporten 2020
Regionale samhandlingsstrukturer i Agder
KOSTRA
Heltid

Vedtak:
Østre Agder HR-forum tar sakene fra KS til orientering.
Sak 23/21

Tema ARBEIDSGIVERPOLITIKK

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Møtereferat

a) Presentasjon av KS sine nettsider ble utsatt til planlagt studiebesøk til Rogaland
høsten 2021.
b) Vedtatt Arbeidsgiverstrategi for Arendal kommune
Kommunalsjef Karl Mork og avdelingsleder Siglin Solbakken presenterte
strategien. Materialet er tilgjengelig på kommunens nettsider vedrørende
arbeidsgiverstrategien.
Vedtak:
Østre Agder HR-forum tar saken til orientering.
Sak 24/21

Framtidens arbeidskraftbehov
Seniorrådgiver i NAV Agder Håvard Jakobsen presenterte de nye tallene fra NAV.
Vedtak:
Østre Agder HR-forum tar saken til orientering.

Sak 25/21

Nyskapende og framtidsrettede arbeidsgivere – hvilke utfordringer stiller det
oss overfor?
Saken ble utsatt til neste møte i Østre Agder HR-forum på grunn av mangel på tid.

Sak 26/21

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Referent Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder IPR
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