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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 27.januar 2023 

kl.09.00-11.00. 

Sted Tid  

Møtet foregår på teams 27.januar 2023 

kl.09.00-11.00  

 

 

Saksliste: 

 

Sak 01/23 Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 2.desember 2022. 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 02/23 Aktuelle saker fra arbeidsgivernettverket i KS Agder. 

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

informasjon framgår av vedlegget til innkallingen): 

 Debatt og mandatheftet 2023  

a. Strategikonferanse 2023 – 1. og 2.mars 

b. Lokal forankringsprosess administrativt/politisk 

- Debatthefte del 1 – Utfordringsbildet 

- Debatthefte del 2 – Tariff 

c. Tidslinjer og frister – Tilsendt framdriftsplan (15.februar og 15.mars 

2023) 

d. Bruk av standard maler og presentasjoner 

 Statistikk fra sykepleieutdanningen ved UiA (vedlegg) 

a. Rekruttere, utvikle og beholde – aktiviteter – refleksjon om hva som kan 

gjøres. 

b. Distriktsvennlig utdanning – hva kan vi initiere? 

 Invitasjon til fagsamlinger 

a. 9.mars 2023 – Forhandlinger – Målgruppen er hele 

forhandlingsdelegasjonen. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-221202-HR-forum.pdf
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b. 13.april 2023 – Forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordninger, 

Fastlegeavtalen og Kompetanseutvikling Agder 

c. Påmelding: KS Kalender/Agder 

 Rikslønnsnemndas kjennelse for lønnsoppgjøret 2022. 

 Språkopplæring av flyktninger  

a. Arbeid av midlertidig karakter – gjennomgående ansettelser. 

b. Rekruttering og ansettelsesprosesser – midlertidige kontrakter under 6 

måneder. 

c. Hva er praksis i kommunene. 

 Topplederprogrammet i KS 

 Arbeidsgivermonitor 2023 

Linker ligger i vedlegget fra KS Agder, med unntak av siste kulepunkt som ble 

ettersendt. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

 Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering.   

 

Sak 03/23 Tilbudsstruktur for videregående opplæring – invitasjon til kommuner i Agder 

til å delta i arbeidet  

 Organisasjonssjef Fredrik Hafredal i Åmli kommune har fått en henvendelse fra 

Agder fylkeskommune om å delta i prosessen. Han skal presentere utfordringsbildet 

sett fra kommunene i Agder. Han redegjør for hvilken utfordring han har mottatt og 

ønsker innspill fra samarbeidskommunene i forhold til hvilke innspill vi bør gi. 

Drøfte behov for å kunne gi voksne omskoleringstilbud. 

 

Sak 04/23 Tildeling av skjønnsmiddeltilskudd til prosjektet Identifisering av emosjonelle 

risikofaktorer – nytenkning i HMS-arbeidet. 

  Tiril Bjørkholt som jobber i Arendal kommune møtet for å orientere om prosjektet 

som er tildelt kr.880.000.  

I møtet drøftes organisering av prosjektet, mandat og forankring av prosjektet hos de 

åtte kommunene som står bak søknaden. 

 

Sak 05/23 Status arbeid med å forberede Oslo-samling for Østre Agder HR-forum. 

 Siglin, Karl og Ole Jørgen har hatt en idemyldring – vedlagt. Ber om synspunkt på 

disse ideene før en kontakter personer og virksomheter. 

  

Sak 06/23 Sommerbonus 2023 – eventuelt andre kompensasjonsordninger 

Temaet sommerbonus ble tatt opp som ‘eventuelt’ i forrige møte 2. desember.  

HR-sjef Nina Rønningen i Grimstad har vært i dialog med Arendal kommune, og 

begge kommuner ønsker å diskutere dette videre.  

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=SPBx7Qo-uCi71qMDv1oUttH6bmje_tcqx0CB8HuA0jtxACU4GbUD_2wDUyxAsdKM0
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Det er også ønskelig å høre mer om kommunenes praksiser, og erfaringer rundt 

eventuelle andre former for kompensasjon eller tiltak for å få dekket opp sommeren 

innen helse og omsorg.  

 

Sak 07/23 Eventuelt 

  Erfaringer med Kompetanseprogram Digitalisering Agder – Del II. 

Organisasjonssjef Fredrik Hafredal i Åmli kommune har blitt utfordret av KS Agder 

til å delta i en arbeidsgruppe som skal vurdere videreføre av dette programmet og 

ønsker å ønsker å høre synspunkt fra andre deltakere. 

 

For leder Fredrik Hafredal  

 

Ole Jørgen Etholm  

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 


