
Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

Møteinnkalling 

 

 

 

 

 

Til 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum 

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder 

 

 

Innkalling til møte i Østre Agder HR-forum fredag 2.desember 2022 

kl.09.00-13.00. 

Sted Tid  

Vi skal møtes i kommunehuset i Vegårshei kommune, møterom i 3.etg 2.desember 2022 

kl.09.00-13.00  

 

Ettersom dette er det tradisjonsrike julemøtet så stiller Kjøkkenet på Vegårshei sykehjem med 

risgrøt og rød saft til lunsj. 

 

Saksliste: 

 

Sak 38/22 Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 28.oktober 2022. 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 39/22  Oppfølging av langtidssykemeldte - samhandling mellom NAV og den enkelte 

kommune. 

 Fra NAV Arbeidslivssenter deltar kontaktperson for Vegårshei kommune Stein 

Bjarne Larsen. I tillegg stiller NAV med Elisabeth Engene fra kontoret i 

Tvedestrand.  

Østre Agder HR-forum har bedt om at samhandlingen mellom HR-avdelingene og 

NAV ved oppfølging av langtidssykemeldte medarbeidere i kommunene skal være 

tema for drøftelsen.  

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering. 

 

Sak 40/22 Aktuelle saker fra arbeidsgivernettverket i KS Agder. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-221024-HR-forum.pdf
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 Odd Joar Svensson fra KS gjennomgår følgende punkter: (nettlenker med utfyllende 

informasjon framgår av vedlegget til innkallingen): 

 Arbeidsgiverstrategi 

 Debatt og mandatheftet 2023 

 Oppnevning av kandidater til prøvenemnder 

 Status fra møte i Tilsynsreformen (Statsforvalteren i Agder) 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering.   

 

Sak 41/22 Permisjoner med eller uten lønn for ivaretakelse av offentlige verv eller 

lovpålagte verv utenfor egen organisasjon i arbeidstiden. (jfr. mail) 

Hvordan praktiseres dette rundt i kommunene? Kan vi samkjøre oss slik at det 

praktiseres likt i samarbeidet? Tone Vestøl Bråten og Knut Owing innleder og så 

gjør hver kommune rede for sin praksis. 

Forslag til vedtak med bakgrunn i møtets konklusjoner. 

 

Sak 42/22 Tilbakemelding til Datatilsynet på deres vedtak. 

Ikt ansvarlig Rune Olsen møter på vegne av arbeidsgruppen som har forberedt 

tilbakemeldingen til tilsynet. Personvernombud John A. Horve deltar på teams. 

Rune Olsen legger fram arbeidsgruppens forslag til brev fra hver enkelt kommune 

(vedlagt). Oversendelse av brevet skjer fra hver enkelt kommune i samarbeidet.  

Videre vil Rune Olsen presentere nettløsningen for Tvedestrand kommune og for 

Arendal kommune med bakgrunn i at det benyttes to ulike tekniske plattformer. 

Løsningene skal bidra til en helhetlig ivaretakelse av den enkelte kommunens ansvar 

for å ivareta GDPR. 

Ledergruppen i samarbeidskommunene må gjennomgå, gjøre seg kjent med og teste 

verktøyet slik at de er forberedt på tilsyn fra Datatilsynet. 

Vedlagt følger en liste over styringsdokument som IKT Agder er anmodet om å 

gjøre endringer i for å sikre ivaretakelse av GDPR i kommunene. Intensjonen er at 

nødvendige endringer iverksettes så raskt det lar seg gjøre. Skjemaet kvitteres ut 

etter hvert som enkeltpunktene kvitteres ut. Nye punkt tilføres ved behov. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder HR-forum tar saken til orientering og medlemmene vil bidra til 

oppfølging av personvernarbeidet i egen kommune sammen med resten av 

kommuneledelsen. 

 

Sak 43/22 Møteplan 2023 

Etter avtale leder og nestleder har sekretæren satt opp et utkast møteplan inkludert 

tidspunkt for studiebesøk til Oslo med sikte på at dette diskuteres under møtet. 

Denne er vedlagt. 



Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Møteplanene for 2023 vedtas med følgende endringer: 

 

Sak 44/22 Eventuelt 

   

For leder Fredrik Hafredal  

 

Ole Jørgen Etholm  

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 


