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Møteinnkalling 

 

 

 

 

 

Til 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum 

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder 

 

 

Innkalling til fysiskmøte i Østre Agder HR-forum fredag 28.oktober 

2022 kl.09.00-13.00. 

Sted Tid  

Møtelokale Stemmen i Risør rådhus (ligger ved innkjøringen til sentrum i 

Risør, først passeres kirken, så kommer en til en stor bensinstasjon på 

høyre side av veien. Rett overfor denne ligger rådhuset med parkering på 

siden mot besinstasjon og noen ved inngangen på andre siden av huset).  

28.oktober 2022 

kl.09.00-13.00  

 

Saksliste: 

 

Sak 32/22 Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 23.september 2022  

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 33/22  Aktuelle saker fra arbeidsgivernettverket i KS Agder 

 Odd Joar Svensson fra KS gjennomgår følgende punkter: (nettlenker med utfyllende 

informasjon framgår av vedlegget til innkallingen): 

 Tariff 2022 og 2023 med vekt på resultatet av meklingen pr 24.mai 2022, 

høstkonferansen med tema – Tariffoppgjøret, debatthefte for oppgjør 2023 og 

tidspunkt for felles strategikonferanse for dette oppgjøret. 

 Tilbudsstruktur for videregående opplæring. Herunder praksisplasser helse og 

omsorg. Samarbeidskommunene utfordres i forhold til hva som gjøres i den 

enkelte kommune. 

 Dagsamling 7.desember 2022 i Kristiansand i regi av KS 

 Arbeidsrettskurs i regi av KS advokatene. 

 #Vårt Agder fagsamling i forum for Næringsliv og samarbeid om nye 

arbeidsplasser. 

 Status for prosjektet Inn i jobb 

 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220923-HR-forum.pdf
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  Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering. 

 

Sak 34/22 Oppfølging av ansatte som går ut av kommunal tjeneste med 

arbeidsavklaringspenger 

 Hvordan blir avklaringsprosessen for den enkelte ansatte. Jobber vi strukturert nok i 

denne fasen. Samarbeid med NAV-systemet i denne fasen. Organisasjonssjef i Åmli 

Fredrik Hafredal innleder til en drøfting. 

 Behov for vedtak i denne saken vurderes ut fra behovet for å eventuelt komme 

tilbake til den med eksterndeltakelse på et senere tidspunkt.  

 

Sak 35/22 Aktuelle samarbeidspartnere – vi får besøk av Lister-kompetanse og Karriere 

Agder. – NB kl.10.00 på grunn av reisevei fra Lister(Lyngdal) 

 For Lister-kompetanse stiller leder Hilde Strømme og Malin Stokkeland og for 

Karriere Agder stiller leder Joanna Derdowska. 

 Vi ønsker å få en orientering om virksomheten ved Lister kompetanse først. De er 

bedt om å sette fokus på hvordan de arbeider med innbyggere som ønsker å ta en 

høyere utdanning som mangler hele eller deler av den formelle kompetanse som 

kreves. Fokus i drøftingen er på hvorfor så mange av de som viser interesse for å 

videreutdanne seg blir avvist i søknadsprosessen. Lister-kompetanse vil også gi en 

orientering om prosjektet de har tatt initiativ til og fått støtte til i samarbeid med 

Setesdalsregionen og Østre Agder-samarbeidet med sikte på å styrke rekrutteringen 

til desentraliserte utdanningstilbud. 

 Karriere Agder – Arendal presenterer sitt tilbud til innbyggerne i Østre Agder, samt 

tar imot innspill til hvordan tjenestetilbudet kan videreutvikles/styrkes slik at vi når 

ut til aktuelle målgrupper.  

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder HR-forum tar saken til orientering. 

 

Sak 36/22 Samarbeid om prosjektskjønnsmidler knyttet til emosjonelle belastninger med 

konsekvenser for sykefraværet i kommunene 

Seniorrådgiver Tiril Bjørkholt tar på vegne av Arendal kommune initiativ til et felles 

prosjekt i Østre Agder-samarbeidet med tema «HMS i offentlig sektor». Hun stiller i 

møtet. Her følger en kort redegjørelse for hva en ønsker å iverksette: 

Ny forskning viser at 30-40% av sykefraværet i offentlig sektor er knyttet til 

emosjonelle belastninger, gjerne akkumulert over lang tid. Tradisjonell HMS er 

forankret i industrien og er i stor grad knyttet til fysiske forhold. Arendal kommune 

hadde dette som tema på agendaen i en HMS-samling vi arrangerte for våre HMS- 

og kvalitetsutvalg i mai i år.  Solveig Ose, seniorforsker ved Sintef og medforfatter 

av boka «HMS i offentlig sektor» holdt foredrag om tema med spesiell vekt på 

emosjonelle belastninger. Vi opplevde at tema ble svært godt mottatt og at det 

opplevdes relevant særlig i de brukernære sektorene. 
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Intensjonen er å søke om midler til en prosjektstilling som varer i 6-12 måneder og 

som gjennomfører lokale risikovurderinger og foreslår konkrete tiltak i de ulike 

sektorene med en gjennomføringsplan. Alt må skje sammen med ledere, tillitsvalgte 

og verneombud i ulike sektorer og kommuner.  

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder HR-forum anbefaler representantskapet om å stille seg bak en felles 

skjønnsmiddelsøknad knyttet til denne utfordring. 

 

Sak 37/22 Eventuelt 

   

 

 

 

For leder Benedicte Tynes 

 

Ole Jørgen Etholm  

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 


