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Til 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum 

Representant fra KS Agder 

Arendal 17.mars 2022 

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum fredag 11.mars 2022.  

Disse møtte: Benedicte Tynes – Risør, Karl Mork – Arendal, Maiken Heck Eide – Grimstad, Liv 

Ingjerd Byrkjeland – Froland, Tone Vestøl Bråten – Tvedestrand, Fredrik Hafredal – Åmli, Lasse 

Fosse – Gjerstad og Knut Owing – Vegårshei. 

Siglin Solbakken – Arendal, hadde meldt forfall.  

Benedicte Tynes ledet møtet. 

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder deltok i møtet fra kl.12.00-12.30 på teams. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm. 

Møtet ble avbrutt fra kl.10.00 til kl.11.00 for at medlemmene HR-forum sammen med 

representanter fra de andre kommunene i Agder skulle få anledning til å gi innspill til de 

forestående forhandlingene mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene. Til stede fra KS var i 

tillegg til Odd Joar Svensson fra KS Agder Hege Mygland og Kjersti Myklebust fra KS 

Forhandling.  

Saksliste: 

 

Sak 06/22 Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 14.januar 2022  

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 07/22 Aktuelle saker fra KS Agder  

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson hadde følgende punkt under sin orientering:  

 Lederopplæring for Ordførere/Kommunedirektører – status og behov  
a. Bakgrunnsinformasjon 

i. https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nytt-
verktoy-og-app-skal-bidra-til-god-kommunikasjon-og-godt-samarbeid/  

b. UiA rapporten som grunnlag 
 

 E-kommune: 

Informasjon og program 28. – 29. april 2022 «Teknologi og data som driver for innovasjon» 

a.    https://www.ekommun.no/ 
b. Digital/fysisk samling - Lokal HUB i Kristiansand? 

Det kom ingen signaler på at en ønsket å samles i Kristiansand den 28. og 29.april 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/01/Motereferat-220114-HR-forum.pdf
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nytt-verktoy-og-app-skal-bidra-til-god-kommunikasjon-og-godt-samarbeid/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nytt-verktoy-og-app-skal-bidra-til-god-kommunikasjon-og-godt-samarbeid/
https://www.ekommun.no/
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c. Kontaktperson i KS Agder er seniorrådgiver Magnus Mork 
 

 TØRN prosjektet – pilotprosjekt i regi av KS 
a. Nytt informasjonsmøte 16. mars 2022 og ny påmeldingsfrist 25. mars 2022  

i. https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-
rekruttering/torn/bli-med-i-nytt-nettverk-for-organisering-av-arbeidet-i-helse--og-
omsorgstjenestene/  

ii.  Delta på Teamsmøte her 
b. Hør podcasten i KS om prosjektet KS-podkast: Tørn - KS 
c. Kontaktpersoner i KS er Berit Sund & Marit Løken – berit.sund@ks.no marit.loken@ks.no  

 

 SFS 2213 – fellesskolering våren 2022 
 

 Arbeidsgiverstrategi (Nyskapende arbeidsgivere - KS) Alle webinar går fra 08.30 til 09.30 på 
følgende datoer: 
a. 02.12.21 (Det store fremtidsbildet) 
b. 21.01.22 (Å våge) 
c. 16.02.22 (Å lede) 
d. 16.03.22 (Å lære) 
e. 01.04.22 (Å mobilisere) 
f. 27.04.22 (Å samhandle) 

Odd Joar minner kommunene på disse og at medarbeiderne når som helst kan gå inn for å få med seg 
de som har vært. 

 

 Arbeidsgivernettverket i Agder – studietur 2022 
a. Tid: 31. august – 2. september 

Studiebesøket blir til Århus g vertskap for besøket blir borgermesteren der. Deltakeravgift blir 
mellom 8.000-9.000 kroner. Kommunene reagerer på at dette er høyt. 
 

b. Tematikk: Samspill, Samskaping, Lean, Ledelseskompasset og Tariffavtale og Tariff.  
Kommunene må gi innspill til samlingen slik at det faglige innholdet blir best mulig. Programmet blir 
koblet opp mot universitetet. 
 

c. Påmelding: Condor (KS systemet) – Lenke til dette ettersendes. 

 

Sak 08/22 Praktisering av fri som kompensasjon for ekstra innsats under pandemien for 

ledere uten registrert arbeidstid. 

Risør kommune opplever at den fremforhandlete Korona avtalen har fått økende verdi i takt 

med at andelen medarbeidere som er smittet har gått kraftig opp. Informasjonen fra KS om 

ordningen har blitt mer avklarende i takt med at en har fått mer erfaring med ordningene. 

Foreløpig vurderer kommunene til at det er riktig å avslutte ordningen ved utgangen av april. 

Belastningen på ledere i samarbeidskommunene har vært svært ulikt. Særlig i de største 

kommunene har presset vært stort. Der har et betydelig antall leder fått kompensasjon, mens 

en i Åmli har vurdert at kompensasjon bare er nyttet overfor et begrenset antall ledere. Der 

er det hovedsakelig medarbeidere i helse og omsorg som er kompensert. I Froland har en 

foretatt en vurdering av effektene for hver enkelt leder og på det grunnlag ytt kompensasjon. 

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/torn/bli-med-i-nytt-nettverk-for-organisering-av-arbeidet-i-helse--og-omsorgstjenestene/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/torn/bli-med-i-nytt-nettverk-for-organisering-av-arbeidet-i-helse--og-omsorgstjenestene/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/torn/bli-med-i-nytt-nettverk-for-organisering-av-arbeidet-i-helse--og-omsorgstjenestene/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjEyNTNmNGYtNzg1My00MGE0LThhNDQtYTQwZTQ2ZTBkYWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1ae18b6-de6f-4b87-a2fc-90d6217d954e%22%2c%22Oid%22%3a%22bddb2323-b48a-4db1-a4e9-e45081572c0e%22%7d
https://www.ks.no/om-ks/kommunikasjon-og-presse/der-livet-leves/ks-podkast-torn/
mailto:berit.sund@ks.no
mailto:marit.loken@ks.no
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nyskapende-arbeidsgivere/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nyskapende-arbeidsgivere/det-store-fremtidsbildet/
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/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nyskapende-arbeidsgivere/a-lare/
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Opplever at det er viktig å verdsette den ekstra innsatsen som medarbeiderne har bidratt 

med. Kommunedirektørens ledergruppe er ikke kompensert. 

I Gjerstad ble det i forbindelse med iverksetting av avtalen, som skjedde 11.januar, enighet 

med de ansattes representanter om 15 punkter som gir retningslinjer for oppfølging av 

avtalen. Dette skjedde etter ønske fra begge parter. Kompensasjonsordningen er lite brukt så 

langt, men med bakgrunn i økende sykefravær så er en forberedt på at dette vil endres nå. 

Grimstad opplevde et stort utbrudd ved juletider. De hadde en evaluering av ordningen 

10.mars og både ledelse og de ansattes representanter uttrykt tilfredshet med praktiseringen 

av ordningene. 

Arendal iverksatte ordningen 21.desember. Deres vurdering er at den er viktig og fungerer 

etter intensjonen. To år med pandemi gjør at det meste fravær er korona relatert. Lite 

utfordringer med ordningene. Timelønnede med ut over 20 timer avtalt arbeidstid i uken 

omfattes av ordningen. Nå er ledelsen bekymret over at kapasiteten blant de ansatte er 

anstrengt på grunn av høye smittetall. 

Tvedestrand iverksatte avtalen som Arendal 21.desember. Har sett utfordringer knyttet til å 

opprettholde tilstrekkelig bemanning på renhold. Jobber med å øke stillingsstørrelser. 

Ønsker å bruke mer langsiktige avtaler. Erfarer at det blir vanskeligere å finne vikarer. 

Avklarer kompensasjonsdager i slutten av mars. 

KS har opplevd svært mange henvendelser. Det understreker viktigheten av å få skriftlige og 

tydelige signaler slik at deres forutsetninger for å bistå kommunene blir best mulig. 

 

Sak 09/22 Restart av arbeidsgiverstrategiarbeid etter pandemien. 

  Saken ble utsatt fordi det var lite tid til rådighet. 

 

Sak 10/22 Erfaringer med forberedelse og gjennomføring av Strategikonferansen 2022.  

KS erfarte at det var gode prosesser lokalt. 20 av 25 kommuner kom med 

tilbakemelding. De opplevde at det hadde vært gode lokale prosesser. Signalene fra 

utvalgets medlemmer gikk på at en var tilfreds med gjennomføringen. 

 

Sak 11/22 Eventuelt 

Arbeidsrettssak med Vegårshei kommune som part 

Knut Owing orienterte om den siste utvikling i saken, som endte i forlik, kvelden før 

saken skulle opp i lagmannsretten. Kommunen mente at de hadde gode 

forutsetninger for å vinne der slik de gjorde i tingretten. Det var arbeidstakersiden 

som tok initiativ til å inngå et forlik. Dette fant kommunen å kunne imøtekomme på 

de premisser arbeidstakersiden foreslo. Administrasjonen i Vegårshei kommune fikk 

anerkjennelse for å ha lagt ned et stort arbeid for å håndtere denne omfattende saken 

med en så sterk motpart som Fagforbundet. Kommunen har delvis hatt partsbistand 

fra KS med bakgrunn i at deler av sakskomplekset har hatt prinsipiell karakter. 
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Kommunen har erfart viktigheten av å prioritere arbeidet med bemanningsplaner og 

legge arbeid i turnusplaner. KS har tilbud som kommunen kan nytte seg av. 

Arendal kommune benytter helgetimer som begrep framfor å snakke om helger. Det 

har forenklet samarbeidet med de tillitsvalgte. Fortsatt en utfordring at det politisk 

miljøet er opphengt i begrepet helger. 

Endring av tidspunkt for planlagt studietur 

Tidspunktet for den planlagte studieturen til Oslo endres til 17. og 18.november 

  Flytting av planlagt møte 29.april fra Åmli 

  Møtet flyttes til I4Helse ved UiA i Grimstad 

  Brev til Datatilsynet 

Sekretariatsleder ga en kort orientering om prosessen omkring forhåndsvarslet fra 

Datatilsynet om irettesettelse og pålegg. Tilsvar til dette er nå oversendt Datatilsynet. 

I orienteringen kom han inn på utfordringer knyttet til at Datatilsynets brev 

inneholder formuleringer og påstander som kommunene opplever at det er vanskelig 

å imøtegå da de oppfattes som uklare og tvetydige. Tilsvaret er utarbeidet av 

personvernombudet, leder av jusnettverket og faglig leder på digitalisering i Arendal 

med grunnlag i det materialet som ble lagt fram for Datatilsynet under møtet med 

dem 17.februar. 

Rekrutteringsstrategi for sykepleiere 2022-2024 i Arendal kommune 

Karl Mork fra Arendal kommune redegjorde for bakgrunnen til at kommunen må ta grep for 

å sikre tilstrekkelig tilgang på sykepleier. Det foreligger en Strategi for å rekruttere, beholde 

og utvikle sykepleiere som har vært til behandling i Arbeidsmiljøutvalget. Saken til utvalget 

foreligger her.  

Arendal kommune peker på at de vilkår kommune kan tilby nyutdannede sykepleiere er 

mindre gunstige enn de som spekter har oppnådd for de som arbeider ved sykehus. 

Utfordringen er knyttet til hva som blir godkjent som arbeidspraksis. Mens kravet i 

kommunene har vært helserelatert praksis har sykehuset også kunnet godkjenne 

arbeidspraksis fra andre arbeidsforhold. Dette kan utgjøre en betydelig sum for nyutdannede 

med lavt inntektsnivå. Til grunn for tiltakene ligger faktorer som påpekes i NORCE-

rapporten. 

I møtet ble det påpekt at de grep Arendal gjør legger press på de andre kommunene for å 

iverksette tilsvarende grep. 

Fra møtet med KS forhandling: 

KS forhandling ble anmodet om å se på praktisering av hva som skal godkjennes som relevant praksis. 

Signalene derfra er at kommunene allerede i dag har en viss handlingsfrihet i forhold til hva de vil 

godkjenne. 

 

Referent 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/brev-datatilsynet-med-underskrift.pdf
https://einnsyn.no/api/fil?uri=http://data.einnsyn.no/3dcbdc4b-332a-41be-8510-3c79e3b12d29
https://einnsyn.no/api/fil?uri=http://data.einnsyn.no/3dcbdc4b-332a-41be-8510-3c79e3b12d29
https://einnsyn.no/api/fil?uri=http://data.einnsyn.no/1079087b-219e-47fa-9ee8-0eaf752b76d1
https://einnsyn.no/api/fil?uri=http://data.einnsyn.no/95057bd5-6ab4-4adb-a1f4-c89247744b17
https://einnsyn.no/api/fil?uri=http://data.einnsyn.no/95057bd5-6ab4-4adb-a1f4-c89247744b17

