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Til 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum 

Representant fra KS Agder 

Arendal 28.september 2022 

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum fredag 23.september 2022.  

Møtet var på teams 

Deltakere: 

Benedicte Tynes – Risør kommune (leder), Knut Owing – Vegårshei, Lasse Fosse – Gjerstad, Siglin 

Liv Ingjerd Jørgensen – Froland (fram til kl.09.50), Olav Kavli- - Grimstad og Tone Vestøl Bråten 

– Tvedestrand. Anne-Liv Garmann-Johnsen – Froland møtte for Liv Ingjerd Jørgensen når hun 

måtte forlate møtet. Tiril Bjørkholt – Arendal møtte for Siglin Solbakken. 

Siglin Solbakken – Arendal, Karl Mork – Arendal og Fredrik Hafredal – Åmli hadde meldt forfall. 

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder møtte. 

 

Saksliste: 

 

Sak 27/22 Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 19.august 2022  

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 28/22  Årsturnus  

 Tiril Bjørkholt orienterte om Arendal kommunes arbeid med årsturnus.  

 Etter avtale følger: 

 Retningslinjer for ikke rullerende arbeidsplan 2023 

 Protokoll ang ikke-rullerende arbeidsplan 2021 

 Retningslinjer for heltidskultur og strategisk bemanningsledelse i Arendal 

kommune 

Arbeidet med årsturnusplanlegging har sitt utspring i arbeidet med Heltidskultur som 

hadde utspring i 2016. En enhet startet som pilot i 2017. En viktig forutsetning for å 

lykkes var at arbeidet var godt forankret hos leder og medarbeidere. Ordningen ble 

iverksatt for de fleste enhet fra 2018. Det er linker til de sentrale dokumentene som 

ligger til grunn for ordningen over. Planleggingsarbeidet starter om lag mars  måned 

året før. Alle medarbeidere har tilgang til retningslinjene arbeidet bygger på. Legger 

vet på at det skal være en transparent prosess der det foreligger et lokalt og sentralt 

avtaleverk. Sterk involvering av tillitsvalgte og verneombud. Årsturnus er vanligst, 

men også halvårsturnus kan velges. Ledere bruker mye tid når årsturnus legges. HR-
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stab bistår under arbeidet. Ved skifte av medarbeidere i stillingshjemler så følger den 

nye turnusen til den som tidligere hadde stillingen. 

Noen medarbeidere har inngått avtale om langvakter. Det er ikke gjort noen 

systematisk brukerundersøkelse knyttet til dette. Inntrykket er at det kan være 

hensiktsmessig ved terminalpleie. 

Froland har hatt årshjulsplanlegging i et år. Fikk bistand fra Arendal under 

innføringen. Ansatte opplever at en er litt mere bundet i forhold til å fastsette ferie. 

Froland skal ha en forsøksordning fra neste år med bonus til dem som i årsturnus 

binder seg til mer ennn hver 3.helg. 

Risør har over tid diskutert å innføre årsturnus og starter nå med 

habiliteringstjenesten. 

Tvedestrand har begynt på avdeling habilitering, men trenger et år for å få på plass 

nødvendig personale. 

Gjerstad har vurdert at ordningen foreløpig ikke er aktuell for dem. 

Vegårshei har prøvd ut ordningen, men har valgt å gå tilbake til 6 ukers turnus. 

Kommunen ha ambisjoner om å være tilbake til årsturnus fra 15/1-23. 

Grimstad har jobbet mye, med årsturnus men deltakeren i møtet var ikke oppdatert i 

forhold til hvor langt en har kommet. 

KS understreker at informasjon og involvering er nøkkelfaktorer for å få 

medarbeiderne til å se positivt på ordningen. Gjennomgående er erfaringen fra de 

som har tatt den i bruk at det skaper størrew ro i organisasjonen.  

 

Sak 29/22 Aktuelle saker fra arbeidsgivernettverket i KS Agder  

  Odd Joar gjennomgikk følgende punkt 

 Tariff 2022 

 #Vårt Agder 

 Mangfoldsblikk på Agder – link til konferansen 

 Dagsamling 7.desember i Kristiansand – det ble fra medlemmene uttrykt 

ønske om med jevne mellomrom å få anledning til å treffe de andre som 

arbeider på HR-feltet i Agder 

 Arbeidsrettskurs – link til KS advokatenes digitale og fysiske kurstilbud 22. 

og 23.novermber 

 Resultater fra evalueringen av studiebesøket til Århus 

 Forsvarlighetsvurderinger av arbeidstidsordninger – link til Arbeidstilsynets 

omtale. 

 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering. 

 

https://agderfk.no/vare-tjenester/folkehelse-levekar-og-likestilling/likestilt-arbeidsliv/satsningen-mangfoldsblikk-pa-agder/
https://www.ks.no/ks-advokatene/nyheter/ks-advokatenes-arlige-arbeidsrettskurs-2022/
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidstid/er-arbeidstidsordningen-forsvarlig/
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Sak 30/22 Desentralisert utdanning 

 Fokus er på kvalifisering av arbeidskraft som mangler formell kompetanse. 

Sekretariatsleder informerte om at han hadde vært i kontakt med leder for Lister 

kompetanse og at hun har bekreftet å kunne stille på vårt møte 28.oktober i Risør. 

 Det ble luftet om man i tillegg skulle be fylkeskommunens voksenopplæring 

komme. De er i etterkant av møtet kontaktet og Joanna Derdowska som leder 

Karriere Agder har bekreftet at hun har anledning til å delta 28.oktober. 

 

Sak 31/22 Eventuelt 

  Drøfting av studiebesøk til Oslo 

For å bistå sekretariatsleder under planlegging av et slikt studiebesøk ble Knut, Karl 

og Siglin bedt om å bistå i en planleggingsgruppe.   

Tilgang på kritisk kompetanse 

Kommunene opplever at tilgangen på arbeidskraft strammer seg til. Utfordringene 

oppleves på ulike fagfelt, men særlig i helsesektoren er tjenestene under press. 

 

Informasjon om kurs i designdrevet innovasjon i regi av DOGA 
 

Leder av HR-forum, sekretariatsleder og seniorrådgiver i KS hadde deltatt på dette 

og mente det burde ha bred interesse. Informasjon om denne metodikk som også er 

nettbaserte oversendes medlemmene. 

   

Referent  

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

 


