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Til 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum 

Representant fra KS Agder 

 

Arendal 14.september 2021 

 

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum fredag 10.september 2021  

Disse møtte: Leder Liv Ingjerd Byrkjeland – Froland, Lasse Fosse – Gjerstad, Maiken Heck Eide – 

Grimstad, Benedicte Tynes – Risør og Knut Owing – Vegårshei. 

Tone Vestøl Bråten – Tvedestrand møtte på teams fra kl.11.00. 

Karl Mork – Arendal og Siglin Solbakken – Arendal hadde forfall.  

Terje Beruldsen – Åmli har sluttet i kommunen. Midlertidig har kommunedirektør Christina 

Ødegård tiltrådt hans plass, men hun hadde ikke anledning til å møte. 

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder møtte. 

 

Sakliste: 

Saksliste: 

 

Sak 27/21 Godkjenning av referat fra møtet i HR-forum 21.mai 2021 

  Vedlagt følger referatet. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 28/21 Aktuelle saker fra KS Agder 

  Seniorrådgiver Odd Joar Svensson komme inn på følgende punkt: 

 Inn i Jobb 

Det er søkt om midler til finansiering av satsningen fra de to kompetansefondene 

og skjønnsmidler. Hvis en tildeles midler så vil gå til deltakende kommuner og er 

ment som et tilskudd til prosess støtte. Grimstad kommune deltar i dette 

prosjektet. Inn i jobb er en arena der kommuner kan utforske mulighetene for å gi 

ungdommer et fotfeste i arbeidslivet – via utdanning og arbeid i kommunen. 

Dette innenfor rammen av lovverk, krav og prinsipper. Målet er at kommunen 

selv definerer sitt prosjekt for å få ungdommer inn i jobb i kommunen. 

 Statistikkgrunnlag 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/05/Motereferat-210521-HR-forum.pdf
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Det ble henvist til KS sin statistikk for kommuneansatte og til 

Kommunesektorens arbeidsgiver monitor 2021: Slik er arbeidslivet i 

kommunesektoren - KS 

 Praksisplasser – UiA –psykologiutdanningen 

KS anmoder kommunene om å bidra til å skape grunnlag for etableringen av et 

profesjonsrettet utdanningstilbud innenfor psykologi ved å stille praksisplasser til 

rådighet. Kommunene er viktig for å få dette til. UiA er fornøyd med 

oppslutningen fra kommunene så langt, men om flere kommuner ser seg i stand 

til å stillemed praksisplasser så er det bare å ta kontakt. 

 Rapport om heltidskultur i helse- og omsorgssektoren 

Rapport om heltidskultur sendes alle deltakerne i arbeidsgivernettverket når 

denne er endelig ferdigstilt. 

 Drømmejobben 

Sluttrapport for prosjektet vil foreligge i løpet av kort tid. HR-forum anmoder om 

å få en presentasjon av erfaringene fra prosjektet i neste møte. 

 Det planlegges utdanningsmesse 5. og 6.januar i Sørlandshallen. KS vil ha en 

større satsing på denne. 

 Praksis for å gi medarbeidere fri i forbindelse med Covid-19 vaksinasjon. KS 

presiserer at de ikke har kommet med en tilråding i denne saken. 

Sak 29/21 Samarbeid med UiA om kvalifisering av fagmedarbeider på universitetsnivå 

Fakultetsdirektør Veslemøy Rabe ved UiA fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

orienterte om deres planer for å kunne tilby videreutdanning/master innenfor 

helsesykepleie. Dette er et betalingsstudium som skal i gang fra høsten 2022. 

Arendal er hovedsamarbeidspartner for dette tilbudet og de har forpliktet seg til 

dekke egenandelen for 10 plasser. Dette utgjør kr.125.000 pr plass fordelt på tre 

skoleår. Tilbudet kommer som respons på signaler fra kommunene på at de har 

utfordringer med å rekruttere helsesykepleiere med formell kompetanse. 

Studietilbudet gir 90 studiepoeng. Søknadsfristen blir vår 2022. Målet er å nå hele 

Agder med tilbudet. Utdanningstilbudet er delvis hjemmebasert. Kommunene bør 

vurdere å operere med et felles nivå for bindingstid for medarbeidere som får 

anledning til å delta på studiet. Rabe orienterte videre om et studietilbud til 

sykepleiere som har vært ute av yrket en periode og som ønsker faglig påfyll før de 

skal gjenoppta yrkesutøvelsen. De gir også et studietilbud knyttet til kartlegging av 

pasienter overfor sykepleiere. De har et gratis tilbud om veiledningspedagogikk som 

gir 10 studiepoeng. 

Geir Torstveit fra administrasjonen ved UiA orienterte om pågående arbeid med et 

desentralisert utdanningstilbud for førskolepedagoger og senere tilbud overfor 

vernepleiere og sykepleiere. Samarbeid om markedsføring av opptaket til disse 

utdanningene er viktig. Praksisdelen av førskolepedagogutdanningen medfører en 

kostnad som en så langt ikke har avklart finansieringen av. Mulige former for 

finansiering vil diskuteres på møte med regionrådene i slutten av september. 

  

Sak 30/21 Forberedelse til lønnsforhandlingene 

https://www.ks.no/nye-kartregioner/norge-i-tall/statistikk-om-kommuneansatte/region?r=0
https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/arbeidsgivermonitoren/kommunesektorens-arbeidsgivermonitor-2021-slik-er-arbeidslivet-i-kommunesektoren/
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Funksjonstillegg: På teamsplattformen til HR-forum ligger det en mappe som heter 

mellomoppgjør 202, her ligger det en fil som heter funksjonstillegg 2021. Alle 

medlemskommuner anmodes om å legge inn data for egen kommune. De 

kommunene som har lagt inn komplett oversikt bruker sorte tall. De som holder på å 

legge inn data bruker røde tall fram til de er klare med oversikten for egen kommune. 

Forhandlerne fra arbeidsgiversiden møtes med krav basert på nivå på 

funksjonstillegg i andre kommuner. Det er ønskelig at slike tillegg harmoniseres. 

Tidsavgrensning av funksjonstillegg må følge oppgaven. 

Lokale forhandlinger: Kommunene redegjorde for hvordan de hadde kommet fram 

til lokal ramme herunder hvilke nytte de hadde hatt av innspill fra KS. 

 

Sak 31/21 Bruk av bindingstid når kommuner yter støtte til gjennomføring av Phd. 

Vedtak: 

Det er ønskelig at samarbeidskommunene i Østre Agder legger seg på en lik praksis 

for bindingstid ved innvilgelse av støtte til Phd-prosjekt. Sekretariatet innhenter 

opplysninger fra de kommuner i samarbeidet som har hatt slike prosjekt og fra 

Kristiansand kommune der ordningen har større omfang. Kommunene må forholde 

seg til maksgrensen på to år.  

Hvis medarbeider som har mottatt stønad skal tre ut av arbeidsforholdet for å gå over 

i nytt arbeid i bindingsperioden så deles stønadsbeløpet på 24 måneder og 

gjenstående periode i bindingstid avgjør hvilket beløp som skal refunderes. 

Sak 32/21 Erfaringen med studiebesøk til Rogaland i regi av KS 

KS sitt opplegg var bra. Godt å kunne møtes fysisk igjen. På senere samlinger bør en 

vurdere om det skal legges opp til mer involvering for eksempel gjennom 

gruppearbeid eller liknende. Den sosiale delen av samlingen er svært viktig. 

Opplevde bidraget fra KS-advokatene som nyttig. Bør vurdere om en skal benytte 

stedet en besøker mer aktivt. 

 

Sak 33/21 Praktisering av hjemmekontorordninger 

Gjerstad: Unngår å benytte begrepet hjemmekontor. Baserer seg isteden på bruk av 

begrepet fjernarbeid for å hindre krav om tilrettelegging av hjemmekontor. 

Tvedestrand: Tilbake på jobb. Medarbeiderne har egne kontor. 

Grimstad: Oppfordrer til at noen kan benytte hjemmekontor ettersom det har vært et 

visst smittepress lokalt, men hovedregel er nå at medarbeiderne er tilbake på 

kontoret. En legger vekt på at kontoret er hovedarbeidsplass. Er opptatt av hvilket 

ansvar som påligger arbeidsgiver når hjemmekontor benyttes. 

Risør: Medarbeiderne er som hovedregel tilbake på arbeidsplassen, men med en 

behovsstyrt åpning for bruk av hjemmekontor. Hver avdeling har anledning til å 

styre dette lokalt, da organisert som fjernarbeid. 
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Vegårshei: Alle er tilbake. Bruker mulighetene på teams. Bør kunne bruke 

fjernarbeid som svar på relevante behov. Ser på fleksitidsreglementet ut fra 

erfaringene under pandemien. 

Froland: Med bakgrunn i erfaringene under pandemien er kommunens åpningstider 

innskrenket. Fokus på tilstedeværelse, med åpning for fjernarbeid. 

 

Sak 34/21 Eventuelt 

Gjerstad opplyste at de brukte et smittesporingsprogram som de har fått stilt til rådighet fra 

IKT Agder. 

Under møtet 15.oktober er det aktuelt å ta opp 

 Arbeidstidsbestemmelser for ledere 

 Fleksitidsordninger 

 Problematikk med rekruttering av medarbeidere helger/netter. Be om at KS 

forbereder seg på å bidra under dette punktet 

 Nivået på veiledergodtgjørelse. 

 

Referent Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder IPR 


