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Til 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum 

Representant fra KS Agder 

Arendal 1.november 2022 

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum fredag 28.oktober 2022.  

Møtet var i Risør rådhus – møterom Stemmen 

Deltakere: 

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

Ingjerd Jørgensen – Froland, Nina Rønningen - Grimstad og Tone Vestøl Bråten – Tvedestrand, 

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

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder møtte. 

Fra Østre Agder-samarbeidet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 

 

Under behandlingen av sak 35/22 så møtte for Lister-kompetanse leder Hilde Strømme og 

medarbeider Malin Stokkeland og for Karriere Agder stiller leder Joanna Derdowska. Ved 

behandlingen av denne sak møtte også Siri Asdal fra Østre Agder-samarbeidet. 

Ved avslutning av møtet takket nestleder Fredrik Hafredal lederen Benedicte Tynes for god innsatts 

og overrakte blomster fra forumet i forbindelse med at hun slutter i Risør kommune. 

 

Saksliste: 

 

Sak 32/22 Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 23.september 2022  

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 33/22  Aktuelle saker fra arbeidsgivernettverket i KS Agder 

 Odd Joar Svensson fra KS holdt en presentasjon der han gjennomgikk følgende 

punkter:  

 Tariff 2022 og 2023 med vekt på resultatet av meklingen pr 24.mai 2022. 

Erfaringen fra årets oppgjør er hvor viktig forankring av prioriteringene på 

arbeidsgiversiden før forhandlingene er. Tvungen lønnsnemnd er sett fra 

arbeidsgiversiden ikke ønskelig.  

Arendal kommune var særlig hardt rammet under streiken. Der var 180 tatt ut 

i streik. Kontakten mellom de streikende forbund og Arendal kommune var 

under streiken god.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220923-HR-forum.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Tariff-2022-hostkonferansene-oppsummering.pdf
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Resultatet i kommunesektoren ble en økning på 3,70% til 3,84% Denne 

økningen utgjør 400 mill.kr. for kommunene i KS. 

For arbeidsgiver er det viktig å bidra til at fredsplikten blir ivaretatt på tross 

av at sterke følelser har vært i sving og ettervirkningene fortsatt vil være 

merkbare. Det partssammensatte samarbeidet mellom KS og arbeidstakernes 

organisasjoner må videreføres av hensyn til kommunene og de ansatte. De 

ansattes organisasjoner er pliktige til å møter for å sikre dialog med 

arbeidsgiver. 

 

Det settes av litt mere tid 1. og 2.mars for å sikre forankringen før 

mellomoppgjøret i 2023. For forberedelsene til oppgjøret utarbeides det et 

debatthefte og et mandathefte (lønn).  

 

Medlemmene i HR-forum ba om at KS framskynder arbeidet med 

statistikkheftet for at dette materialet skal kunne ligge til grunn for 

forberedelse av oppgjøret. KS legger opp til å drøfte to modeller. Det 

etableres en referansegruppe for Agder før oppgjøret. 

 

 Tilbudsstruktur for videregående opplæring. Det planlegges flytting av noen 

tilbud knyttet til helsefagarbeid. Dette berører ikke kommunene i Østre 

Agder-samarbeidet. Det er mangelfull rekruttering til dette faget på tross av 

høy etterspørsel etter arbeidskraft på feltet. Erfaringen av prosjektet Menn i 

helse viser at det er et potensial for å få flere menn inn på helse- og 

omsorgsfeltet. 

 

Det utdannes for mange i barne- og ungdomsarbeid der etterspørselen minker 

på grunn av små barnekull.  

 

 Dagsamling 7.desember 2022 i Kristiansand i regi av KS. Samlingen legges 

til Nils Henrik Abels hus som ligger rett overfor fylkeshuset. Under 

samlingen vil rekruttering av lærere og arbeidstidsavtalen for lærere være 

hovedtema. 

 

 Arbeidsrettskurs i regi av KS advokatene. Odd Joar minnet om dette tilbudet 

og viste nettstedet. 

 

 

 #Vårt Agder fagsamling i forum for Næringsliv og samarbeid om nye 

arbeidsplasser. Bakteppet er forventninger til at et stramt arbeidsmarked skal 

bidra til å få flere ut i jobb og at det på sikt skal dempe landsdelens 

levekårsutfordringer. 

 

 Status for prosjektet Inn i jobb. Det skal avholdes en erfaringskonferanse i 

2023. 

 

  Vedtak: 

  Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering. 

https://www.ks.no/regioner/ks-agder/kalender/agder-dagssamling-for-arbeidsgiver--og-oppvekstnettverket-i-agder/
https://www.ks.no/ks-advokatene/nyheter/ks-advokatenes-arlige-arbeidsrettskurs-2022/
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Sak 34/22 Oppfølging av ansatte som går ut av kommunal tjeneste med 

arbeidsavklaringspenger 

 Organisasjonssjef i Åmli Fredrik Hafredal innledet med å gi en orientering om hvilke 

utfordringer han oppfattet at de der har, knyttet til en systematisk oppfølging av de 

langtidssykemeldte. I tillegg til at kommunen bør styrke sin innsats i løpet av de 

første 12 månedene så erfarer Åmli at NAV-oppfølgingen de påfølgende 12 

månedene ofte er tilfeldig. Noen følges opp mens andre knapt opplever kontakt. 

Hva bør vi kunne forvente av NAV? Kommunen må gi tydelig uttrykk for at det ikke 

er akseptabelt når den sykemeldte ikke får oppfølging i sykemeldingsperioden. 

Gjerstad har etablert Møteplassen der det er tilbud om samtaleoppfølging og 

fagteam. 

Det er behov for tett kontakt med NAV – arbeidslivssenteret. 

 KS peker på at kommuner må ha tydelige rutiner knyttet til oppfølging i 

sykemeldingsperioden. De ber kommunene ha fokus på dialogmøter som del av 

oppfølgingen overfor NAV. Kronikkere utgjøre en stor gruppe blant de 

langtidssykemeldte. For mange avventer maksdato for sykemelding og melder seg da 

klar for å gå tilbake til tidligere jobb. Samtidig må kommunene forholde seg til at 

noen sykdomforløp med lang behandlingstid tilsier åpenhet for at en går ut over 

maksperioden. 

 Vedtak: 

 Sekretariatsleder får i oppdrag å kontakte NAV – arbeidslivssenteret med sikte på å 

avklare om de kan delta under HR-forum sitt møte 2.desember på Vegårshei med 

sikte på å legge fram deres retningslinjer for oppfølging av langtidssykemeldte.  

 

Sak 35/22 Aktuelle samarbeidspartnere – vi får besøk av Lister-kompetanse og Karriere 

Agder.  

 For Lister-kompetanse stilte leder Hilde Strømme og Malin Stokkeland de holdt 

følgende presentasjon. 

For Karriere Agder stilte leder Joanna Derdowska og holdt denne presentasjonen. 

 Lister kompetanse har bygget opp et omfattende desentralisert utdanningstilbud i 

samarbeid med ulike leverandører på universitets- høyskole og fagskolenivå tilpasset 

at Lister-samarbeidet ikke har egen høyskole eller universitet. 

 Lister-kompetanse har søkt og mottatt 5,1 mill.kr. for å kunne styrke rekrutteringen 

til desentralisert vernepleier utdanning spesielt og desentraliserte utdanningstilbud 

generelt gjennom samarbeid mellom de tre regionene Lister, Østre Agder og 

Setesdal. 

 I dialogen med Lister kompetanse ble det påpekt at 80% av innbyggerne i Østre 

Agder kommunene bor i kommuner som så langt ikke har vært omfattet av 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Presentasjon-Ostre-Agder-Lister-kompetanse.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Presentasjon-Karriere-Agder-Arendal_Ostre-Agder-HR-forum_28.oktober.2022.pdf
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desentraliserte utdanningstilbud. Samtidig ble det understreket et stort behov for 

utdanningstilbud som lar seg kombinere med aktiv deltakelse i arbeidslivet. Under 

drøftelsen ble det også lagt vekt på å bygge realkompetanse ved opptak til studier. 

Lister-kompetanse opplyser at de har store utfordringer knyttet til å få 

utdanningsinstitusjoner til å vektlegge realkompetanse. 

 Karriere Agder har lokaler i Arendal, men ønsker i økende grad å desentralisere sine 

tilbud som er rettet til de 15 kommunene i tidligere Aust-Agder fylkeskommune. De 

tilbyr gratis veiledning om utdanning og arbeid for innbyggere over 19 år som ikke 

går på skole. Veiledningen omfatter informasjon om arbeidsmarkedet og om 

utdanningsløp fram fag- og svennebrev og til høyere utdanning. De foretar også 

realkompetansevurdering. De har også kompetanse i forhold til å bistå for å få 

godkjent utdanning fra utlandet. I orienteringen inngikk oversikt over 

utdanningstilbud for voksne på videregående skole nivå. Dette tilbudet er det i 

framtiden intensjonen å legge om til mer modulstrukturert fag- og yrkesopplæring. 

 Under drøftingen framkom det et sterkt ønske fra kommunene om å utvikle tett 

kontakt med Karriere Agder. Noen tilbud derfra bør kunne omfatte flere kommuner. 

 Vedtak: 

 Østre Agder HR-forum tar saken til orientering. 

 

Sak 36/22 Samarbeid om prosjektskjønnsmidler knyttet til emosjonelle belastninger med 

konsekvenser for sykefraværet i kommunene 

Søknaden ble presentert av kommunalsjef Karl Mork fra Arendal. 

Arendal kommune tar initiativ til et felles prosjekt i Østre Agder-samarbeidet med 

tema «HMS i offentlig sektor».  

Ny forskning viser at 30-40% av sykefraværet i offentlig sektor er knyttet til 

emosjonelle belastninger, gjerne akkumulert over lang tid. Tradisjonell HMS er 

forankret i industrien og er i stor grad knyttet til fysiske forhold. Søknaden spisses nå 

inn mot lærere i grunnskolen. 

Intensjonen er å søke om midler til en prosjektstilling som varer i 10 måneder der en 

søker om midler til å finansiere 6 måneder mens de deltakende kommuner dekker 

lønnskostnader de resterende 4 måneder. Målet er å kunne gjennomfører lokale 

risikovurderinger og foreslår konkrete tiltak i skole sektoren med en 

gjennomføringsplan. Alt må skje sammen med ledere, tillitsvalgte og verneombud i 

sektoren og kommunens HR-avdeling.  

Fra KS ble det påpekt at det bør være rom for å søke dem om OU-midler til dette 

prosjektet. KLP bør også være en aktuell kilde for finansiering av prosjektet. 

I møtet ble det gitt signaler om at samtlige kommuner uttrykker ønske om å delta i 

prosjektet. Noen må ha en avklaring internt i forhold til å kunne forplikte seg til sin 

andel av den kommunale finansieringen. 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 
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Østre Agder HR-forum anbefaler representantskapet om å stille seg bak en felles 

skjønnsmiddelsøknad knyttet til denne sykefraværutfordringen. 

 

Sak 37/22 Eventuelt 

Praksis for deltakelse av tillitsvalgte i overordnede drøftingsmøter mellom- 

kommunedirektøren og fagforeningene    

Det er ulik praksis mellom kommunene. Noen er pragmatiske og legger vekt på å få 

med dem som er relevante for de aktuelle sakene uavhengig av om de tillitsvalgte er 

frikjøpt eller ikke.  

Andre opplever et behov for tydeligere retningslinjer for slik deltakelse. KS er 

opptatt av at kommunene skal opptre forutsigbart overfor fagforeningene. Dette bør 

kunne skje uavhengig av modell som velges for deltakelse.  

 

Ref. 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder  


