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Til 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum 

Representant fra KS Agder 

Arendal 22.august 2022 

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum fredag 18.august 2022.  

Møtet var på bibliotekkafeen i Arendal 

Deltakere: 

Benedicte Tynes – Risør kommune (leder), Fredrik Hafredal – Åmli, Knut Owing – Vegårshei, 

Lasse Fosse – Gjerstad, Siglin Solbakken – Arendal, Liv Ingjerd Jørgensen – Froland (fram til 

kl.10.50), Karl Mork – Arendal og Tone Vestøl Bråten – Tvedestrand. 

Maiken Heck Eide har sluttet i Grimstad kommune. Sekretariatet hadde ikke fanget opp dette så 

derfor var det ikke innkalt representant fra Grimstad kommune. 

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder møtte. 

Under behandlingen av sak 21/22 første kulepunkt så deltok avdelingsleder fra Jobbklar Ung 

Monica Volden Sivertsen.  

Under behandlingen av sak 22/22 så deltok samhandlingskoordinator Harry Svendsen og 

prosjektleder Siri Sølvberg Andersen. 

 

Saksliste: 

 

Sak 20/22 Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 3.juni 2022  

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 21/22 Aktuelle saker fra arbeidsgivernettverket i KS Agder  

 Orientering om Jobbklar PRO+ satsingen i Østre Agder med spesiell vekt på 

pågående prosjekt i Åmli kommune ved leder i Jobbklar med ansvar for 

forretningsutvikling og avdelingsleder Jobbklar Ung Monica Volden 

Sivertsen. Fra starten viste hun en film som er utarbeidet for prosjektet. 

Representantene for kommunene uttrykte stor interesse for å kunne bygge på 

erfaringene en nå høster i Åmli. Det bør være aktuelt for alle kommuner i 

samarbeidet å bruke tilbudet. Prosjektet vil hvis det iverksettes invitere 

samarbeidskommunene, men en må da være forberedt på å delta med en 

egenandel. 

Odd Joar Svensson fra KS Agder presenterte følgende saker: 

 Kurstilbud i regi av KS om mangfoldsledelse. Fristen var 20.august, men 

Odd Joar kan få med interessert etter dette. Påmelding. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220603-HR-forum.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Presentasjon-hr-forum-Jobb-klar.pdf
https://agderfk.no/vare-tjenester/folkehelse-levekar-og-likestilling/likestilt-arbeidsliv/satsningen-mangfoldsblikk-pa-agder/
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 Tariff 2022 – herunder pågående streik 

Odd Joar oppsummerte oppgjøret så langt. 

Han redegjorde for streikeuttak i Agder så langt. Herunder hvordan KS 

håndterer den pågående konflikt og hvilke konsekvenser de ser så langt. 

Situasjonen virker fastlåst og det er ikke kontakt mellom partene.  

 Framtidig arbeidskraftbehov i kommunal sektor – Hva vet vi? 

Odd Joar redegjorde for FIKS 2040 et fremtidsverktøy som KS har utarbeidet 

for å kunne framskrive utviklingstrekk for hver kommune fram mot 2040. 

FIKS 2040 er tenkt som ett verktøy for fremtidsscenarier i kommunene og vil 

bli brukt i folkevalgtopplæringen og prosesser i de enkelte ledergruppene i 

kommunene. 

 Arbeidsmiljøkartlegging – prosess. Presentasjon av arbeidsmiljøportalen KS 

har lansert. 

Det var ikke tid til å komme nærmere inn på denne. Utsettes til neste møte i 

HR-forum. 

 Yrkes NM i Agder 27.-29.september i Sørlandshallen samt Sørlandet 

travpark. 

Kommunene ble oppfordret fra KS til å benytte anledningen til å besøke dette 

arrangementet. 

 Studiebesøk Danmark i regi av KS – tidspunkt xx.10.22. De fleste deltar. 

 

  Vedtak: 

  Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering. 

 

Sak 22/22  Kompetansebehov ved innføring av felles innsatstrapp i helse og 

omsorgssektoren 

 Samhandlingskoordinator Harry Svendsen og prosjektleder Siri Sølvberg Andersen 

holdt en presentasjon som fokuserte på kompetansebehovet knyttet til innføring av 

felles innsatstrapp for kommunene i Østre Agder-samarbeidet. 

 Samhandlingskoordinatoren fokusert på kunnskapsbehovet i kommunal helse og 

omsorgssektor og iverksetting av Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv. Dette er 

et strategidokument for forskning, utvikling og innovasjon innen helse, omsorg og 

levekår i Østre Agder 2020-2024. Kommunene har avtalt å i fellesskap finansiere en 

50%-stilling som prosjektleder for satsingen. 

 Prosjektleder Siri Sølvberg Andersen presenterte innholdet i den felles 

innsatstrappen og innholdet i arbeidet med å kvalitetssikre dataene som ligger til 

grunn for styringen av innsatstrappen. Herunder at hun vil besøke hver enkelt 

kommune i løpet av høsten for å sikre felles forståelse av bruk av data. Det vil være 

relevant for HR-medarbeiderne å delta på møtet i egen kommune for å få inntrykk av 

hvordan profilen på innsats i helse og omsorgssektoren i egen kommune framstår. 

Målet for arbeidet er å ha et felles objektivt og sammenliknbart analysegrunnlag for 

arbeidet med «Innsatstrappa». Dette gir grunnlag for kunnskapsbasert utvikling av 

tjenestene, der kompetanseutvikling blant medarbeiderne er et viktig verktøy for å 

lykkes. Materialet gir også grunnlag for å forske på kommunehelsetjenesten. Som et 

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/norge-2040/
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/presentasjon-HR-forum-Innsatstrapp.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/06/Strategidokument-FoUI-Ostre-Agder-2020-2024.pdf
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verktøy i det videre arbeid er det etablert et fagutvalg for analyse og 

kunnskapsheving. Materialet oppsummeres i en kostnadsprofil for hver kommune 

som sammenliknes med kostnadsfordeling for alle kommunene samlet. 

 Samhandlingskoordinatoren avsluttet med å vise til et ønske om å etablere et 

kommunalt forskningsprogram for masterstudenter og phd-studenter som er innstilt 

på å gjøre en forskningsinnsats knyttet til kommunehelsetjenesten. 

Vedtak: 

  Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering. 

 

Sak 23/22 Status for lokale forhandlinger i kommunene. 

De fleste kommuner er kommet langt i sine forberedelse av lokale forhandlinger, 

men streiken i utdanningssektoren blir utfordrende i forhold til gjennomføring av de 

lokale forhandlingene for de arbeidstakerorganisasjonene som har et godtatt resultat. 

Ettersom Utdanningsforbundet er i streik så deltar de ikke i lokale forhandlinger, 

men holdes informert om prosesser som pågår. 

Vedtak: 

Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering. 

 

Sak 24/22 Arendalsuka – arena for kompetanseheving. 

Hver kommune sa litt om hva de gjør, men gjennomgående er det ingen systematikk 

i hvordan man følger opp.  

I Arendal er det uttrykt ønske fra ledelsen om at flest mulig medarbeidere skal gjøre 

seg nytte av relevante debatter og foredrag innenfor eget fagfelt, men mange er 

bundet opp i vertskapsoppgaver knyttet til arrangementet. 

Kommunene bør internt drøfte om Arendalsuka kan inngå som en del av eget 

ledelsesutviklingsprogram. Sekretariatet i samarbeidet har lokaler som kommunene 

kan benytte seg av dersom de legger samlinger til Arendal, også i forbindelse med 

Arendalsuka. 

Vedtak: 

Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering. 

 

Sak 25/22 Valg av ny leder for Østre Agder HR-forum. 

Leder for HR-forum har informert om at hun fratrer sin stilling i Risør kommune 

28.oktober. Derfor må HR-forum velge ny ledelse. Normalt overtar nestleder når 
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leder går av, men her må vi gi anledning til å komme med synspunkt på en slik 

løsning. 

Vedtak: 

Fra 28.oktober tiltrer Fredrik Hafredal som leder av Østre Agder HR-forum. Som 

nestleder tiltrer Siglin Solbakken fra samme tidspunkt. 

 

Sak 26/22 Eventuelt 

   

 

Tilbud om desentralisert vernepleierutdanning fra høsten 2023 i regi av UiA for 

kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli organisert for 

regionene i Agder som omfattes av ordningen (Setesdal, Lister og Østre Agder). 

 

Medlemmer i HR-forum som omfattes av ordningen ønsker informasjon om 

forutsetningene for å delta i studietilbudet. Sekretariatsleder påtok seg å formidle 

ønsket videre til utviklingsleder i Østre Agder-samarbeidet som er kontaktperson 

overfor Lister kompetanse hos oss. 

 

Bruk av årsturnus i kommunene 

 

Froland bad om at dette temaet settes opp på møtet 23.september. Da er det ønskelig 

at de kommuner som har innført, eller har planer om å innføre årsturnus, presenterer 

sitt opplegg for dette. Intensjonen er å lære av hverandre. 

 

 

Referent  

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 


