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Tilstede i Arendal – og kulturhus:
Nina Smith og Anne Grete Ødegården, Arendal, Per Chr. Andersen, Risør, Aase Hobbesland, Grimstad, Tove Sollie Homme, Helene
Tveide, Tvedestrand, Renate Johansen, NSF, Cathrine Berge, Delta, Christina B. Berntsen, Ødegården.
Leder fagutvalget for digitalisering, Jan Øyvind Evensen deltok på sakene 33/2021,34/2021 og 35/2021.
På Teams:
Eva Iren Ødegaard deltok på sak 32/2021
Forfall:
Meldt forfall: Laila Nylund, Åmli og Vegårshei, Liv Siljan, Tvedestrand og Christoph Munch, Gjerstad, Lene Haugen, Fagforbundet.

Sak 31/2021

Bærekraftige helse – og omsorgstjenester
Harry presenterte bakgrunn, målsetting og hittil gjennomførte tiltak for prosjektet «Bærekraftige helse
- og omsorgstjenester som inngår som et delprosjekt i prosjektet «Agder Helseklynge».
Presentasjon og forslag til vedtak i møte i Representantskapet 03.09. ble også gjennomgått.
Det er stor oppslutning i kommunene om å prioritere tre dagssamlinger for å innholdsbestemme og
videreutvikle «Innsatstrappen» i fellesskap. Kompetanseprosjektet – opplæring tjenestekontorene
følges opp med påmelding av deltakere.
Datoene for dagssamling 1, 2 og 3 om «Innsatstrappen» er 17.09 og 14.1 og 29.10. (Datoer er lagt inn i
Outlook).
Videre er kompetansesamlingen fastsatt til 9-12 nov og 17 – 20 jan 2022.
Følgende vedtatt:
Prosjektledelsen legger fram en plan for det videre arbeidet i HLF - møte 22.10, inkludert status i
prosjektet «Agder Helseklynge».

Sak 32/2021

Samhandling SSHF
FACT – status – gjennomgang av samarbeidsavtale.
Status i arbeidsgruppen ble lagt fram.
SSHF ønsker at kommunene bevilger mer midler, som de vil skal tydeliggjøres
i en ny overordnet samarbeidsavtale.
Kommunene motsetter seg dette.
Kommer opp som sak i OSS – møte 21.10 uten felles løsning mellom partene.

Sak 33/2021

Forslag til endringer i pasientjournalloven mv.
Fagutvalget for digitalisering har behandlet forslag til høringssvar som er utarbeidet av
digitaliseringsrådgiver, Christina B. Berntsen.
Følgende ble vedtatt:
HLF støtter fullt ut høringsinnspillet fra Østre Agder.
HLF anbefaler at sekretariatet legger til rette for at det gis en orientering til Representantskapet.
Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no
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Sak 34/2021

Responssenteret
Christina orienterte om arbeidet med saken og la fram innspill og anbefalinger fra fagutvalget for
digitalisering.
Følgende ble vedtatt:
HLF slutter seg til fagutvalgets anbefalinger.
Sekretariatet utarbeider et saksgrunnlag som oversendes HLF på mail, hvor HLF – medlemmene gir
tilbakemelding innen to dager etter utsending.
Saken oversendes rådmannsutvalget som behandler saken 22.09.

Høringsinnspill Innovasjonspartnerskap Agder – høringsinnspill fra Østre Agder
Sak 35/2021

Christina gjennomgikk alle innspillene fra kommunene.
Vedtak:
HLF slutter seg til innspillene som bes oversendes til prosjektleder for «Innovasjonspartnerskapet»
Marit Svindland.

Sak 36/2021

Eventuelt


Desentralisert videreutdanning
Heidi D. Liane orienterte om at det er tildelt mer midler til videreutdanningstilbudet «Avansert
sykepleie». Det er gitt støtte til 140 studieplasser, og det er gratis å delta. Studiet gir 20 studiepoeng.
Et kriterium for å komme med er at søker er ansatt i kommunen. Statsforvalteren prioriterer dette på lik
linje som i fjor. Det er sendt ut mail til alle kommunene, og det ligger tilsvarende informasjon på UiAs
nettside. Midlene kan også brukes til å dekke delvis vikarutgifter.
Frist for å søke er 15 september.



Barnevernsreformen:
Aase Hobbesland foreslo at det vurderes å etablere et interkommunalt samarbeid knyttet til
fosterhjemsveiledning. HLF støtter dette og ber om at det tas opp bl.a i «Barnevernslederforum».
Alle kommunene sjekker nærmere ut om det er interesse for dette. Saken tas opp igjen i neste møte
i HLF 22.10.



TISK
Hvilken praksis har kommunene i forhold til ansatte som ikke ønsker å vaksinere seg?
De må fortsatt bruke munnbind
Det arbeides med å kartlegge rutiner på dette.



Utvidelse av representasjon i fagutvalget for digitalisering
HLF anmoder fagutvalget for digitalisering å utvide fagutvalget med en person.
Tore Gryting Andersen forespørres.
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