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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 19.august 2022 

kl.09.00-13.00. 

Sted Tid  

Kafelokale i Arendal bibliotek 19.august 2022 

kl.09.00-13.00  

 

Sekretariatet ordner med lunsj. 

 

Saksliste: 

 

Sak 20/22 Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 3.juni 2022  

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 21/22 Aktuelle saker fra arbeidsgivernettverket i KS Agder  

 Orientering om Jobbklar PRO+ satsingen i Østre Agder med spesiell vekt på 
pågående prosjekt i Åmli kommune ved leder i Jobbklar med ansvar for 

forretningsutvikling og avdelingsleder Jobbklar Ung Monica Volden Sivertsen. 

 Kurstilbud i regi av KS om manfoldsledelse. 

 Tariff 2022 – herunder pågående streik 

 Framtidig arbeidskraftbehov i kommunal sektor – Hva vet vi? 

 Arbeidsmiljøkartlegging – prosess. Presentasjon av arbeidsmiljøportalen KS 
har lansert. 

 Yrkes NM i Agder 27.-29.september i Sørlandshallen samt Sørlandet 
travpark. 

 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220603-HR-forum.pdf


Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

Sak 22/22  Kompetansebehov ved innføring av felles innsatstrapp i helse og 

omsorgssektoren 

 Samhandlingskoordinator Harry Svendsen og prosjektleder Siri Sølvberg Andersen 

innleder til en drøfting av kompetansebehov knytte til dette temaet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering. 

 

Sak 23/22 Status for lokale forhandlinger i kommunene. 

Hver kommune presenterer hvor langt de er kommet i forberedelsene. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering. 

 

Sak 24/22 Arendalsuka – arena for kompetanseheving. 

Arendalsuka pågår fra 15.august til 19.august i 2022. Hvordan kan vi legge til rette 

for at medarbeidere i de åtte kommunene deltar under ulike faglige arrangementet 

med sikte på å hente inspirasjon til sitt arbeid i kommunene. Kommunalsjef Karl 

Mork innleder til drøfting med bakgrunn i de refleksjoner vertskommunen har gjort i 

forhold til egen bruk av uka. Alle samarbeidskommuner utfordres til å komme med 

synspunkt. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering. 

 

Sak 25/22 Valg av ny leder for Østre Agder HR-forum. 

Leder for HR-forum har informert om at hun fratrer sin stilling i Risør kommune 

28.oktober. Derfor må HR-forum velge ny ledelse. Normalt overtar nestleder når 

leder går av, men her må vi gi Fredrik Hafredal anledning til å komme med 

synspunkt på en slik løsning. 

Sekretariatsleder kommer med forslag til vedtak med bakgrunn i drøftelsen i 

utvalget. 

 

Sak 26/22 Eventuelt 

 

 

For leder Benedicte Tynes 

 

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


