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Til 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum 

Representant fra KS Agder 

Arendal 9.juni 2022 

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum fredag 3.juni 2022.  

Møtet var delvis fysisk og delvis på teams 

I Åmli møtte: Fredrik Hafredal – Åmli, Knut Owing – Vegårshei og Harald Dalholt – Grimstad (for 

Maiken Heck Eide). 

På teams møtte: Lasse Fosse – Gjerstad, Siglin Solbakken – Arendal, Liv Ingjerd Jørgensen – 

Froland (fra kl.11.30) og Benedicte Tynes – Risør (fra kl.11.30). 

Karl Mork – Arendal og Tone Vestøl Bråten – Tvedestrand hadde meldt forfall. 

Fredrik Hafredal ledet møtet fra starten og Benedicte Tynes tok over. 

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder og sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm hadde forfall. 

Knut Owing fungerte som sekretær 

Under behandlingen av sak 19/22 så deltok Gro Hege Hansen fra Agder fylkeskommune. 

Saksliste: 

 

Sak 17/22 Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 13.mai 2022  
Vedtak (enstemmig):  
Referatet godkjennes. 
 
 
Sak 18/22 Aktuelle saker fra HR-feltet i samarbeidskommunene  
Hver kommune tar opp saker de ønsker drøftet.  
 
Saker:  
Framdrift VLF (Visma lønnsforhandling). Gjerstad vurderer å framskynde lokale lønnsforhandlinger i 
kapitlene 3 og 5, men er usikker på om utviklingen av VLF går raskt nok. Visma har tidligere sagt at 
rekkefølgen i utviklingen følger framdriften i lokale lønnsforhandlinger. De har også tidligere sagt til Agder 
fylkeskommune at lokale lønnsforhandlinger før sommerferien må gjøres i gammel VLF. 
 
Åmli kommune lurte på hvordan kommunene håndterer ansatte som søker om permisjon og har krav på 
pleiepenger. Han mente de har gitt permisjon med lønn og at refusjonen av pengene har gått fra NAV til 
kommunen. Lasse og Knut var usikre på praksisen i henholdsvis Gjerstad og Vegårshei. Grimstad og Arendal 
stopper lønn, og dermed unngår de feriepengeopptjening. Retten til pleiepenger kan variere veldig i 
varighet og det er ikke noe «forbud» mot å forskuttere. Ved konsekvent å stoppe lønn har de en ryddig 
praksis uansett.  
 
Det sentrale lønnsoppgjøret: Det var tilfredshet med dette oppgjøret og en oppfatning av at KS hadde fulgt 
innspillene fra medlemmene. Det er mulig å melde seg på en digital tariffgjennomgang ved KS torsdag 
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førstkommende. Det gjøres opptak av denne gjennomgangen, og påmeldte har tilgang til opptaket ut juni 
måned. (Deltakeravgiften er 250 NOK.) Spørsmål til gjennomgangen kan sendes Fredrik innen kl 12 på 
onsdag. Han sender dessuten spørsmål nå med en gang om forventinger til mellomoppgjøret i 2023. 
 
Fredrik stilte spørsmål om arbeidsgiverpolitikk. Gjerstad og Vegårshei har ikke utarbeidet egne dokumenter 
for dette, og Grimstad avventer kommuneplanprosessen. Arendal har hatt en prosess med god involvering. 
Deres etiske retningslinjer omfatter også politikerne. Lenke til saken fra Arendal ligger på kommunens 
hjemmeside. 
 
Vegårshei har hatt et forhandlingsmøte om forståelsen av den sentrale koronaavtalen fordi det er inngått 
en implementeringsavtale med fagforeningene der det skilles mellom hva som omfattes av koronaavtalen 
og hva som omfattes av det ordinære avtaleverket (HTA). Åmli har hatt en tilsvarende praksis som 
Vegårshei, og i de andre kommunene er det heller ikke alle som har vært omfattet av avtalen. 
 
Vedtak (enstemmig):  
Østre Agder HR tar gjennomgangen til orientering.  
 
 
Sak 19/22 Satsing på likestillingsarbeidet i kommunene i Østre Agder-samarbeidet etter modell av 
Kvinnespranget i Lister med mer.  
 
Del 1 
Siglin Solbakken fra Arendal kommune vil orienterte om hva som ligger i sertifiseringsordningen Likestilt 
arbeidsliv som Arendal kommune har fått på plass. Presentasjonen er vedlagt. 
 
Sertifiseringsordningen i Arendal har vært forankret i arbeidsgiverstrategien og har gjort det lettere med 
aktiviserings- og redegjørelsesplikten. Den øker forpliktelsen, og kommunen har fått gode verktøy. Arendal 
har hatt to prosjektledere på dette som har bidratt til gode prosesser. 
 
Risør skal i gang med sertifiseringsordningen nå. 
 
 
Del 2 
Agder fylkeskommune har avsatt ressurser for å kunne støtte regionenes likestillingsarbeid. Gro Hege 
Hansen som arbeider med samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune orienterte på Teams 
fra kl 11.30 om den satsingen som har vært gjennomført i samarbeid med Listerrådet. Hun fortalte at 
fylkeskommunen kan bidra med 120.000 NOK pr. arrangement. Presentasjonen er vedlagt. 
 
Oppfatningen i HR-forum var at aktuelle tiltak bør sees i sammenheng. Et rent kvinnenettverk er spissere 
enn likestillingssertifiseringen, og kanskje kan det legges inn som en del av sertifiseringen. Det kan være 
aktuelt å se likestillingsarbeidet i sammenheng med etableringen av batterifabrikken Morrow i Arendal og 
se det som en konkurransefordel i kampen om kvalifisert arbeidskraft. Det kan også være aktuelt å se dette 
i forhold til et eksisterende kvinnenettverk på Agder som heter «Kan». 
 
Det var også usikkerhet ved om kommunedirektørutvalget må beslutte dette, men tilbudet fra Agder 
fylkeskommune går til regionrådet. Det ble avtalt av Gro Hege Hansen gir tilbakemelding på spørsmålene til 
Østre Agder HR-forum ved leder Benedicte Tynes.  
 
Vedtak (enstemmig): 
Østre Agder HR-forum trenger noe tid til å vurdere nye likestillingstiltak i en helhetlig sammenheng.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/20220603-Likestilt-arbeidsliv-i-Arendal-kommune-Se-ogsa-notatfeltene.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/20220603-Kvinnespranget-presentasjon.pdf
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Sak 20/22 Eventuelt  
 
Ingen saker. 
 
Referent  
 
Knut Owing 
Vegårshei kommune 
 


