Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder HR-forum
Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder

Innkalling til teamsmøte i Østre Agder HR-forum fredag 14.januar
2021 kl.08.30- 10.30.
Sted Tid
Teams 12.januar 2022
kl.08.30-10.30
Med bakgrunn i nasjonale anbefalinger knyttet til kovid-19 pandemien har leder og nestleder
besluttet at planlagt fysisk møte utgår og erstattes med et kortere møte på teams.
Saksliste:
Sak 01/22

Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 3.desember 2021
Vedlagt følger referatet.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 02/22

Valg av leder og nestleder i Østre Agder HR-forum
Leder og nestleder ønsker at en skal drøfte valgperiodens lengde. De mener det kan
være aktuelt å drøfte om den skal økes fra ett til to år.

Sak 03/22

Aktuelle saker fra KS Agder
Seniorrådgiver Odd Joar Svensson vil komme inn på følgende punkt jfr vedlegg til
innkallingen. Etter avtale med leder i forumet er hans punkt nummer to satt opp som
egen sak i forumet med sikte på å vurdere et felles innspill til innholdet på
strategikonferansen.





Avtale – ekstraordinær kompensasjon – status
I vedlegget er det linker tre informasjonsskriv fra KS som gjelder ordningen.
Sentralt avtalekurs 9. og 10.februar 2022.
Link til påmelding.
Status prosjektet Inn i Jobb på Agder
FoU - søknad om å bli GNIST kommune

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no



Sak 04/22

Har din kommune en utfordring som dere vil løse på nye måter ved hjelp av
designtenkning, innbyggerinvolvering og nye samarbeidsmodeller? Da kan dere
søke om å bli Gnist-kommune i 2022.
Arbeidsgiverstrategi – Nyskapende arbeidsgivere
Webinarrekke av en times varighet
- Å våge (02.12.21)
- Å lede (21.01.22)
- Å lære (16.03.22)
- Å mobilisere (01.04.22)
- Å samhandle (27.04.22)

Innspill til innhold under strategikonferansen 2022 og debattheftet.
Når nå Terje Beruldsen har sluttet i Åmli blir andre medlemmer i forumet oppfordret
til å lage innspillpunkt til samlingen og debattheftet.

Sak 05/22

Eventuelt
Endring av det planlagte møtet i Østre Agder HR-forum 11.mars til fysisk møte
Det har lenge vært et ønske i forumet om å få til en bredere drøfting av spørsmål
knyttet til Rekruttering av medarbeidere i turnus med ekstern deltakelse fra FOUmiljøer. Det er avtalt slik deltakelse 11.mars og derfor anbefaler leder og nestleder at
dette blir et fysisk møte lagt til cafelokalene til Arendal bibliotek og at møtet får en
tidsramme fra kl.9-13.
Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Planlagt møte 11.mars endre til fysisk møte og avholdes i kafelokalene ved Arendal
bibliotek. Tidsrammen utvides til k.09-13.

For leder Liv Ingjerd Byrkjedal

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no

