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Medlemmer i Østre Agder HR-forum 

Representant fra KS Agder 

Arendal 17.januar 2022 

 

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum fredag 14.januar 2022.  

Møtet ble avholdt på teams med bakgrunn i pandemisituasjonen. 

Disse møtte: Benedicte Tynes – Risør, Siglin Solbakken – Arendal, Liv Ingjerd Byrkjeland – 

Froland, Tone Vestøl Bråten – Tvedestrand, Fredrik Hafredal – Åmli, Lasse Fosse – Gjerstad og 

Knut Owing – Vegårshei. 

Maiken Heck Eide – Grimstad hadde meldt forfall for henne møtte Iben Bille. 

Karl Mork – Arendal hadde meldt forfall. 

Det ble bestemt at tidligere leder Liv Ingjerd Byrkjeland – Froland skulle lede møtet. 

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder deltok i møtet fram til kl.10.15. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm 

 

Saksliste: 

 

Sak 01/22 Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 3.desember 2021  

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 02/22 Valg av leder og nestleder i Østre Agder HR-forum 

Valgperiodens lengde ble drøftet. Medlemmene mener at kontinuiteten ivaretas 

gjennom ordningen med at nestleder rykker opp til leder etter et år. 

Vedtak:  

  Leder   Benedicte Tynes – Risør 

  Nestleder  Fredrik Hafredal – Åmli 

Utsatt sak: 

Sak 38/21 Rekruttering av medarbeidere i turnus 

Forsker Øyvind Hellang ved NORCE hadde ikke anledning til å stille i møtet 

3.desember, men stilte i dette møtet og holdt en presentasjon (merket Arendalsuka) 

om resultatene fra forskningsarbeidet. Hele rapporten er tilgjengelig her. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/Motereferat-211203-HR-forum.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/01/Presentasjon-av-Rapport-Hvordan-rekruttere-nyutdannede-sykepleiere-Arendalsuka-2021-NORCE-UiA-KS-Agder.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/01/Rapport-Hvordan-rekruttere-nyutdannede-sykepleiere-NORCE-UiA-KS-Agder.pdf
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Forskningsarbeidet er svært relevant for kommunene ettersom vi har betydelige 

utfordringer knyttet til å rekruttere så mange sykepleiere som en har behov for.  

Det ble understreket at praksisperioder for sykepleierstudenter i kommunene er svært 

viktig og at de som mottar studentene både må gis anledning til å ta del i tilrettelagt 

utdanning for oppgaven og må få tid til rådighet for å motta og følge opp studentene 

på en god måte. 

 

Sak 03/22 Aktuelle saker fra KS Agder  

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson gjennomgikk aktuelle saker fra KS: 

 Avtale – ekstraordinær kompensasjon til medarbeidere i kommunene under 

koronapandemien– status 

- Avtalen 

- Han henviste til nettsidene til KS der det blir redegjort for den avtalen KS har 

inngått med fagorganisasjonene. 

- Under overskriften – Ofte stilte spørsmål gir KS tilbakemelding på 

problemstillinger de har mottatt fra kommunene. 

HR-forum drøftet når og hvor avtalen slår inn. Det er enighet om å legge en raus 

tolkning til grunn. Har man grunnlag for å benytte prosjektkode Korona i 

regnskapssystemet faller det inn under avtalen. Kommunene skal dele de 

retningslinjer de utarbeider slik at Østre Agder så langt som mulig legger seg på 

en felles praksis. 

Utfordringer med kompensasjonsdager ble drøftet. Det er viktig å få avviklet 

slike, for eksempel kvartalsvis, for at de ikke skal hope seg opp og gi store 

utfordringer på et senere tidspunkt. 

Erfaringene fra pandemien understreker viktigheten av å få på plass midlertidige 

arbeidsavtaler ved lengre fravær slik at de som står i det midlertidige 

arbeidsforholdet får rettigheter etter korona avtalen på linje med andre 

medarbeidere. 

Alle kommunene praktiserer at tillitsvalgte ikke gis ekstra kompensasjon knyttet 

til pandemien. 

Overfor ledere har Arendal lagt seg på en praksis der de deles i tre grupper som 

får henholdsvis 0 kompensasjonsdager, 10 kompensasjonsdager eller 20 

kompensasjonsdager. Medarbeidere kan selv avgjøre om dette skal utbetales eller 

tas ut i form av ekstra fritid. 

For å kunne holde oversikt må utbetaling/uttak av ekstra fritid skje så raskt som 

mulig. 

 Sentralt avtalekurs 9. og 10.februar 2022. 

Nytten av dette kurset ble understreket overfor nye medarbeidere som arbeider 

med saker på feltet 

Link til påmelding. 

https://www.ks.no/contentassets/dcb3db88c719467e943ed608a684eb59/Avtale-om-utvidet-kompensasjon-i-forbindelse-med-koronapandemien.pdf
https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/hovedtariffavtalen/narmere-om-avtale-om-utvidet-kompensasjon-i-forbindelse-med-koronapandemien/
https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/arbeidsgiver-sporsmal-og-svar/
https://www.ks.no/kalender/sentralt-avtalekurs-9.-og-10.-februar-2022/
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 Status prosjektet Inn i Jobb på Agder 

Fortsatt bare Grimstad som deltar i dette prosjektet fra Østre Agder-samarbeidet. 

 FoU - søknad om å bli GNIST kommune 

Fristen for å melde seg på gikk ut samtidig med møtet slik at eventuell deltakelse 

først er aktuell når en ny runde for deltakelse åpnes opp. Ved fristen 14.januar 

ble det åpnet opp for at 5 til 10 nye kommuner skulle integreres i prosjektet. 

 

 Arbeidsgiverstrategi – Nyskapende arbeidsgivere 

Linker til Webinar-rekke iverksatte - planlagte 

- Å våge (02.12.21) 

- Å lede (21.01.22) 

- Å lære (16.03.22) 

- Å mobilisere (01.04.22) 

- Å samhandle (27.04.22) 

 

Sak 04/22 Innspill til innhold under strategikonferansen 2022 og debattheftet. 

Vegårshei og Arendal har ferdigbehandlet sine innspill til strategikonferansen. De 

andre er på gang med dette. 

Ett punkt som opptar mange er at det må være felles regler for beregning av ansenitet 

i ulike deler av offentlig sektor. Kommunene kan ikke konkurrere med sykehus om 

sykepleiere når de der får godkjent vesentlig mer praksis enn det de får i 

kommunene. 

 

Sak 05/22 Eventuelt 

Endring av det planlagte møtet i Østre Agder HR-forum 11.mars til fysisk møte 

Det har lenge vært et ønske i forumet om å få til en bredere drøfting av spørsmål 

knyttet til Rekruttering av medarbeidere i turnus med ekstern deltakelse fra FOU-

miljøer. Det er avtalt slik deltakelse 11.mars og derfor anbefaler leder og nestleder at 

dette blir et fysisk møte lagt til cafelokalene til Arendal bibliotek og at møtet får en 

tidsramme fra kl.9-13.  

Vedtak: 

Planlagt møte 11.mars endre til fysisk møte og avholdes i kafelokalene ved Arendal 

bibliotek. Tidsrammen utvides til k.09-13. 

Medlemmene oppfordres til å omme med forslag til hvem som bør inviteres til dette 

møtet. Antallet tilpasses gjeldende koronaregler. 

Referent 

Ole Jørgen Etholm  

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nyskapende-arbeidsgivere/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nyskapende-arbeidsgivere/a-vage/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nyskapende-arbeidsgivere/a-lede/

