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Møteinnkalling 

 

 

 

 

 

Til 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum 

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder 

 

 

Innkalling til utsatt møte i Østre Agder HR-forum fredag 13.mai 

2021 kl.09.00-13.00. 

Sted Tid  

UiA – I4helse 13.mai 2022 

kl.09.00-13.00  

 

Før møtet starter blir det lagt opp til en omvisning å I4helse. 

 

 

Saksliste: 

 

Sak 12/22 Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 11.mars 2022  

  Vedlagt følger referatet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 13/22 Rekruttering av sykepleiere dialog med UiA. 

Rekruttering av sykepleiere til kommunene på Agder v/Ellen Dahl Gundersen fra 
UiA 

a. Rapporten er presentert – hva nå?  
i. Refleksjon om de anbefalte tiltak i rapporten 
ii. Hvilke tiltak kan gjøres lokalt i hver kommune og hva må løftes? 

b. Praksis i kommunene – presentasjon av veileder for praksis (Trippel P 
modellen) 

 

Sak 14/22 Aktuelle saker fra KS Agder  

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

innkallingen.  

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220311-HR-forum.pdf
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 Oppvekstombudet i Agder – Årsrapport fra 2021 
Årsrapporten vedlegges. 
 

 IA avtale 2023 
Prosess i april/mai – sentrale parter 
 

 Strategisk kompetanseutvikling 
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-
rekruttering/verktoy---strategisk-kompetanseplanlegging/ 
 
 

 Tariff 2022 

 Streikeberedskap - mail fra Sissel H. Daldosso 15.03.2022. 

 Ansattlister – kvalitetssikring 

 Den nye versjonen av streikeheftet vil være tilgjengelig www.kf-
infoserie.no 

 Sentrale datoer: 
31. mars kl. 24.00: Meklingsfrist i frontfaget  -  enighet om 3,7% 

5. april: KS’ hovedstyre vedtar forhandlingsmandatet 

6. april kl. 14.00: Forhandlingsstart – KS området 

21. april: Forhandlingsmøte – KS området 

27.-30. april: Forhandlinger – KS området 

30. april kl. 24.00: Forhandlingsfrist – KS området 

21. mai – 23. mai kl. 24.00: Eventuell mekling – KS området 

Fra 24. mai: Eventuell streik 

 Status på avtalen av 20. desember 2021 om kompensasjon. 
i. Virkningspunkt 30. april 2022 
ii. Oppsigelse 
iii. Evaluering 

 

 Arbeidsgiverstrategi (Nyskapende arbeidsgivere - KS) Alle webinar går 
fra 08.30 til 09.30 på følgende datoer: 

 02.12.21 (Det store fremtidsbildet) 

 21.01.22 (Å våge) 

 16.02.22 (Å lede) 

 16.03.22 (Å lære) 

 01.04.22 (Å mobilisere) 

 27.04.22 (Å samhandle) 
 

 Praksis i HR 

Vedlegg 

   Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

   Østre Agder HR tar punktene fra KS Agder til orientering. 

 

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/verktoy---strategisk-kompetanseplanlegging/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/verktoy---strategisk-kompetanseplanlegging/
http://www.kf-infoserie.no/
http://www.kf-infoserie.no/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nyskapende-arbeidsgivere/
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Sak 15/22 Satsing på likestillingsarbeidet i kommunene i Østre Agder-samarbeidet etter 

modell av Kvinnespranget i Lister med mer. 

Agder fylkeskommune har avsatt ressurser for å kunne støtte regionenes 

likestillingsarbeid. Gro Hege Hansen som arbeider med samskaping og 

internasjonalisering i Agder fylkeskommune stiller for å kunne den satsingen som 

har vært gjennomført i samarbeid med Listerrådet. 

Siglin Solbakken fra Arendal kommune vil orientere om hva som ligger i 

sertifisering i ordningen Likestilt arbeidsliv som Arendal kommune har fått på plass. 

KS har fått tilskudd til å styrke likestillingsarbeid og vil orientere om hvordan disse 

ressursene er tenkt brukt. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder HR-forum anbefaler Østre Agder kommunedirektørutvalg å ta imot 

tilbudet fra Agder fylkeskommune om ressurser for å kunne prioritere innsats 

innenfor likestilling. 

 

Sak 16/22 Eventuelt 

Møtet 3.juni fysisk eller teamsmøte. Tema under dette møtet kompetansekrav knyttet 

til innføring av felles innsatstrapp. 

Program for studiebesøk til Danmark i regi av KS høsten 2022 

  Programutkast for samlingen foreligger. Odd Joar går gjennom. 

 

 

For leder Benedicte Tynes 

 

Ole Jørgen Etholm  

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/ekstra-sak-studioereise-KS-Program-og-deltakeroversikt.pdf

