
Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

Møteinnkalling 

 

 

 

 

 

Til 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum 

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson 

 

Innkalling til møte i Østre Agder HR-forum fredag 10.september 

2021 kl.09.00-13.00. 

Sted Tid  

Arendal bibliotek cafelokalet 10.09.21 kl.9-13 

 

Saksliste: 

 

Sak 27/21 Godkjenning av referat fra møtet i HR-forum 21.mai 2021 

  Vedlagt følger referatet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 28/21 Aktuelle saker fra KS Agder (vedlegg) 

  Seniorrådgiver Odd Joar Svensson vil komme inn på følgende punkt: 

 Inn i Jobb 

 Statistikkgrunnlag 

 Praksisplasser – UiA –psykologiutdanningen 

 Rapport om heltidskultur i helse- og omsorgssektoren 

 Drømmejobben 

Sak 29/21 Samarbeid med UiA om kvalifisering av fagmedarbeider på universitetsnivå 

Geir Torstveit fra administrasjonen ved UiA vil orientere om pågående arbeid med et 

desentralisert utdanningstilbud for førskolepedagoger og senere tilbud overfor 

vernepleiere, sykepleiere med mer. 

Prosjektleder Tone Lunde Brekka ved fakultet for helse- og idrettsvitenskap kommer 

for å orientere om deres planer for å kunne tilby videreutdanning/master som 

betalingsstudium fra høsten 2022. Tilbudet kommer som respons på signaler fra 

kommunene på at de har utfordringer med å rekruttere helsesykepleiere med formell 

kompetanse. Mange er derfor midlertidig ansatt med bakgrunn i manglende formell 

kompetanse. Premissene for at kommunene skal kunne benytte seg av dette tilbudet 

vil bli presentert. Hun vil også komme inn på andre aktuelle tilbud ved fakultetet. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/05/Motereferat-210521-HR-forum.pdf
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Sak 30/21 Forberedelse til lønnsforhandlingene 

Status for arbeid med lønnspolitiske retningslinjer i samarbeidskommunene. KS vil 

redegjøre for sine forberedelser til lokale forhandlinger. 

 

Sak 31/21 Bruk av bindingstid når kommuner yter støtte til gjennomføring av Phd. 

Det er en erkjennelse av at behovet for forskning innenfor kommunal sektor er stort. 

Et virkemiddel for å øke denne forskningen er å gi medarbeidere anledning til å 

gjennomføre Phd prosjekt. Medarbeidere som gjennomfører dette oppnår en 

kompetanse som er sterkt etterspurt også ut over kommunen for eksempel ved 

universitetet. Hvordan kan vi finne løsninger som ivaretar medarbeider, kommune og 

samarbeidspartner som universitet? 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Det er ønskelig at samarbeidskommunene i Østre Agder legger seg på en lik praksis 

for bindingstid ved innvilgelse av støtte til Phd-prosjekt. Sekretariatet innhenter 

opplysninger fra de kommuner i samarbeidet som har hatt slike prosjekt og fra 

Kristiansand kommune der ordningen har større omfang. 

Sak 32/21 Erfaringen med studiebesøk til Rogaland i regi av KS 

De fleste kommunene deltok og hvordan er erfaringen. Innretning, omfang og 

praktisk tilrettelegging på studiebesøket. 

 

Sak 33/21 Praktisering av hjemmekontorordninger 

Pandemien har medført omfattende bruk av hjemmekontorordninger. Hvordan bør 

slike ordninger videreføres i kommunene når behovene knyttet til pandemi ikke gjør 

det nødvendig? Kan andre hensyn tilsi at det legges klare begrensninger på 

omfanget? 

 

Sak 34/21 Eventuelt 


