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Til 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum 

Representant fra KS Agder 

Arendal 16.mai 2022 

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum fredag 13.mai 2022.  

Disse møtte: Karl Mork – Arendal, Maiken Heck Eide – Grimstad, Fredrik Hafredal – Åmli, Lasse 

Fosse – Gjerstad, Siglin Solbakken – Arendal og Knut Owing – Vegårshei. 

Benedicte Tynes – Risør hadde forfall og for henne møtte Cesilie Borge, 

Liv Ingjerd Jørgensen – Froland hadde forfall og for henne møtte Anne-Liv Garmann-Johnsen 

Tone Vestøl Bråten – Tvedestrand møtte ikke. 

Fredrik Hafredal ledet møtet. 

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder deltok i møtet sammen med Inger Holen også fra 

KS. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm. 

Under behandlingen av sak 13/22 møtte Ellen Dahl Gundersen fra UiA. 

Møtet ble avbrutt for å kunne følge presentasjonen til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn 

Gjelsvik av kommuneøkonomiproposisjonen og av relevante deler av revidert budsjett. 

 

Saksliste: 

 

Sak 12/22 Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 11.mars 2022   

Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 13/22 Rekruttering av sykepleiere dialog med UiA. 

Ellen Dahl Gundersen fra sykepleierutdanningen ved UiA snakket om Rekruttering av 
sykepleiere til kommunene på Agder og presenterte Prosjekt jobbvinner 2017-2020 der det 
er utviklet en metodikk for bruk i studentpraksis – herunder en håndbok for sykepleiere 
med veiledningsansvar. 
 
Trippel P-modellen bygger på 

 Praksis i par 

 Profesjonsrettet fordypning 

 Pedagogisk møteplass 
Erfaringen fra implementering av modellen 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220311-HR-forum.pdf
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/jobbvinner/ny-veileder-slik-far-sykepleierstudenter-et-godt-forsteinntrykk/
https://www.ks.no/globalassets/jobbvinner/211203-1-Veileder-Studenter-i-praksis-FINAL4.pdf
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 Fornøyde studenter 

 Fornøyde praksisveiledere og praksislærere 

 Fornøyde ledere 
 

Videre så informerte hun om prosjektet #drømmejobben der en har fokusert på hvordan 
kommunalsektor skal kunne rekruttere nyutdannede sykepleiere. Funnene peker på to 
kriterier som særlig viktige 
- Faglig variasjon/utfordringer/utvikling 
- Arbeidsmiljø 
Det innebærer gode praksiserfaringer, tydelig sykepleierrolle og attraktive arbeidsforhold. 
Her finner man rapporten Hvordan rekruttere nyutdannede sykepleiere? – praksis i studiet 
viser vei. 
 
Erfaringene tilsier at satsing på praksisveilederne er særlig viktig. Det vises til vedlagt notat 
der det framkommer synspunkt på hvordan dette kan skje i et samarbeid mellom Østre 
Agder-samarbeidet IPR og UiA. 
 
Vedtak:  
Østre Agder HR-forum viser til de erfaringer som framkommer i samarbeidsprosjektet der 
Norce, UiA og KS har sett på hva som skal til for å rekruttere flere nyutdannede sykepleiere 
til kommunal sektor. Gjennom prosjektet ble det dokumentert at gode praksisperioder ved 
kommunale tjenester er avgjørende for å lykkes med dette. Gode praksisveiledere i 
kommunene er avgjørende for å få dette til. Gjennom prosjektet ble det gitt et 
opplæringstilbud til disse i regi av UiA. Østre Agder HR-forum ber Østre Agder helse- og 
omsorgslederforum vurdere bruk av felles FOU midler i helsesektoren for å kunne 
videreføre et tilbud overfor praksisveilederne jfr vedlagt notat fra Ellen Dahl Gundersen ved 
UiA. 
 

 

Sak 14/22 Aktuelle saker fra KS Agder  

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson gjennomgikk følgende punkter  

 

 Oppvekstombudet i Agder – Årsrapport fra 2021 
Årsrapporten var vedlagt innkallingen. 

 IA avtale 2023 
Prosess i april/mai – sentrale parter. Ikke alle hadde mottatt dette fra KS 

 Strategisk kompetanseutvikling 
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-
rekruttering/verktoy---strategisk-kompetanseplanlegging/ 
Noen kommuner er i gang med dette blant annet Risør og Arendal. Andre 
kommuner kan få informasjon i forhold til oppstart derfra. 

 Tariff 2022 

 Streikeberedskap - mail fra Sissel H. Daldosso 15.03.2022. 

 Gjennomgående er organisasjonene lite innstilt på å frita egne 
medlemmer fra deltakelse i en eventuell streik 

 Ansattlister – kvalitetssikring 

https://www.ks.no/globalassets/regioner/ks-agder/Rapport-Hvordan-rekruttere-nyutdannede-sykepleiere-NORCE-UiA-KS-Agder.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Notat-om-VEI-tid_HR-forum-Ostre-Agder.pdf
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/verktoy---strategisk-kompetanseplanlegging/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/verktoy---strategisk-kompetanseplanlegging/
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 Den nye versjonen av streikeheftet vil være tilgjengelig 
www.kf-infoserie.no 

 Sentrale datoer: 
31. mars kl. 24.00: Meklingsfrist i frontfaget -  enighet om 3,7% 

5. april: KS’ hovedstyre vedtar forhandlingsmandatet 

6. april kl. 14.00: Forhandlingsstart – KS området 

21. april: Forhandlingsmøte – KS området 

27.-30. april: Forhandlinger – KS området 

30. april kl. 24.00: Forhandlingsfrist – KS området 

21. mai – 23. mai kl. 24.00: Eventuell mekling – KS området 

Fra 24. mai: Eventuell streik 

 Status på avtalen av 20. desember 2021 om kompensasjon.  

 Arbeidsgiverstrategi (Nyskapende arbeidsgivere - KS) Alle webinar er fullført og 
kan hentes på KS sine nettsider. 

 

   Vedtak: 

   Østre Agder HR tar punktene fra KS Agder til orientering. 

 

Sak 15/22 Satsing på likestillingsarbeidet i kommunene i Østre Agder-samarbeidet etter 

modell av Kvinnespranget i Lister med mer. 

Saken ble utsatt til møtet 3.juni 

 

Sak 16/22 Eventuelt 

Møtet 3.juni blir et fysisk møte og det legges til Åmli.  

Tema under dette møtet kompetansekrav knyttet til innføring av felles innsatstrapp. 

Program for studiebesøk til Danmark i regi av KS høsten 2022 

Programutkast for samlingen foreligger. Odd Joar gikk gjennom. Påmelding før 

sommeren.  

 

Referent 

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

http://www.kf-infoserie.no/
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nyskapende-arbeidsgivere/
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/ekstra-sak-studioereise-KS-Program-og-deltakeroversikt.pdf

