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Møteinnkalling 

 

 

 

 

 

Til 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum 

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder 

 

 

Innkalling til møte i Østre Agder HR-forum fredag 3.desember 2021 

kl.09.00-14.00. 

Sted Tid  

Møterommet Vegårshei bibliotek 03.12.21 kl.9-14 

 

Tradisjonen med å servere grøt under det siste møtet før jul i HR-forum videreføres. 

 

Saksliste: 

 

Sak 44/21 Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 15.oktober 2021 

  Vedlagt følger referatet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Utsatte saker fra møtet 15.oktober: 

Sak 38/21 vedrørende utfordringer knyttet til å rekruttere til turnus må utsettes da forskerne ikke 

hadde anledning til å stille på dette møtet. 

 

Sak 40/21 Gjennomgang av arbeidstidsbestemmelser for ledere i samarbeidskommunene 

Hvilke ordninger finnes og hva kan en tenke seg å endre på? Hvilke utfordringer 

opplever HR knyttet til arbeidstidsbestemmelser for ledere? Hver kommune 

forbereder nåværende praksis og ønsket utvikling. Benedicte Tynes innleder. 

Sak 41/21 Fleksitidsordninger i kommunene 

Hvilke ordninger benytter kommunene? Hvordan håndteres +tid og – tid? Hver 

kommune forbereder nåværende praksis og ønsket utvikling. Benedicte Tynes 

innleder.  

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/10/Motereferat-211015-HR-forum.pdf
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Sak 45/21 Forslag til møteplan for Østre Agder HR-forum 

I siste møte i HR-forum så fikk leder, nestleder og sekretær i oppdrag å foreslå 

møtedatoer for 2022. 

Forslaget innebærer at fredag videreføres som møtedato. Det legges opp til en 

blanding av fysiske møter og møter på teams. 

Fredag 14.januar - teamsmøte  kl.08.30-11 

Fredag 11.mars - fysisk møte  kl.09-13 Gjerstad 

Fredag 29.april - fysisk møte  kl.09-13 Åmli 

Fredag 3.juni  - teamsmøte  kl.08.30-11 

Fredag 26.august - fysisk møte  kl.09-13(14) Oslo? 

Fredag 23.september - teamsmøte  kl.08.30-11 

Fredag 28.oktober - fysisk møte  kl.09-13 Risør 

Fredag 2.desember - fysisk møte  kl.09-13 Vegårshei 

 

Sak 46/21 Behov for revisjon av telefonreglement med bakgrunn i endrede tekniske 

løsninger og skatteregler. 

Dagens telefoni-reglement ble utarbeidet av kommunene i fellesskap tilbake i 2015. 

Det er behov for å revidere dette. Tone Vestøl Bråten innleder. 

Sak 47/21 Aktuelle saker fra KS Agder (vedlegg) 

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson vil komme inn på følgende punkt jfr vedlegg til 

innkallingen: 

 Inn i jobb 

 Strategikonferanse 2022 og debatthefte 

 Sentralt avtalekurs 

 Utlysningspraksis – Webinar 

 Heltidsstillinger 

 Behov for prøvestasjoner – Helse og oppvekst 

 FOUI kontakt i kommunene 

 Arbeidsgiverstrategi 

Vedlagt følger oversikt med linker fra seniorrådgiver KS Agder Odd Joar Svensson 

Sak 48/21 Eventuelt 

 

For leder Liv Ingjerd Byrkjedal 

 

Ole Jørgen Etholm  

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 


