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Til 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum 

Representant fra KS Agder 

Arendal 6.desember 2022 

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum fredag 2.desember 2022.  

Møtet var i Vegårshei kommune møterom 3.etage.  

Deltakere: 

Fredrik Hafredal – Åmli, Knut Owing – Vegårshei, Lasse Fosse – Gjerstad, Liv Ingjerd Jørgensen – 

Froland, Nina Rønningen – Grimstad, Tone Vestøl Bråten – Tvedestrand, Siglin Solbakken – 

Arendal og Karl Mork – Arendal. 

Risør kommune er for tiden uten HR-leder og derfor hadde kommunedirektør gitt tilbakemelding 

om at de ikke hadde anledning til å møte. 

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder møtte. 

Fra Østre Agder-samarbeidet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 

Under behandlingen av sak 39/22 så deltok Stein Bjarne Larsen fra NAV Arbeidslivssenter og 

Elisabeth Engene fra NAV Øst i Agder. 

Under behandlingen av sak 42/22 så møtte IKT-leder i Arendal kommune Rune Olsen på vegne av 

arbeidsgruppen som har utarbeidet svaret til Datatilsynet. 

Saksliste: 

 

Sak 38/22 Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 28.oktober 2022. 

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 39/22  Oppfølging av langtidssykemeldte - samhandling mellom NAV og den enkelte 

kommune. 

 Fra NAV Arbeidslivssenter deltok kontaktperson for Vegårshei kommune Stein 

Bjarne Larsen. I tillegg stiller NAV med Elisabeth Engene fra NAV Øst i Agder. De 

holdt i fellesskap en presentasjon der hovedvekten lå på oppfølging av sykemeldte.  

 IA-avtalen forlenges i to år ut 2024. Intensjonen er å forsterke innsatsen. 

I sin presentasjon la de vekt på etableringen av et nært samarbeid mellom NAV ved 

deres kontaktperson til kommunen og HR-avdelingene i hver enkelt kommune. Dette 

må være en viktig arena for erfaringsutveksling. 

I sykemeldingsperioden skal det være et sterkt fokus på arbeidsmiljøet. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-221024-HR-forum.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/HR-nettverk-Vegarshei-kopi.pdf
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Kommunen har et hovedansvar for den sykemeldte de første 6 månedene, samtidig 

har arbeidsgiver et ansvar for arbeidstakeren også påfølgende 6 måneder og i 

perioden 13-24 måneder. 

Det er hensiktsmessig med faste møter mellom arbeidsgiver(kommunen) og NAV. 

Tvedestrand og Vegårshei har etablert Møteplassen. Her bruker man en halv dag og 

det er en grei arena for å avklare hva som skal gjøres videre. Vegårshei har hatt litt 

blandede erfaringer med løsningen i forhold til at den binder opp tid samtidig som 

den ikke blir mye brukt. 

Froland kommune har etablert Dialogplassen, men erkjenner at den er for lite brukt. 

Gjerstad kommune har en foreløpig ordning med fast kontaktperson i NAV. 

NAV understreker at disse møteplassene er viktig nå en skal avklare restarbeidsevne 

i tilfeller der dette er aktuelt. 

Bedriftshelsetjenesten kan brukes for å legge planer for oppfølging av sykemeldte. 

Ekspertbistand fra NAV er lite brukt i Agder. Martin Johansen ved NAV 

arbeidslivssenter kan være kontaktperson når en ønsker å søke slik bistand. Arendal 

bruker dette en del og opplever at tjenesten er lett tilgjengelig. Alle kommuner kan 

bruke sin kontaktperson ved Arbeidslivssenteret i denne sammenheng. Det er link til 

denne ordningen i presentasjonen. 

Noen kommuner henviser til at de har gode erfaringer med å bruke 

attføringsbedrifter i sin oppfølging av sykemeldte. 

Kommunene må følge oppfølgingsplanen straks denne foreligger. Denne er ikke 

lovpålagt i alle tilfeller, men den representerer et godt verktøy både for arbeidsgiver 

og arbeidstaker. Den er også helt avgjørende for iverksetting av tiltak i regi av NAV. 

Oppfølgingsplanen kan også være avgjørende for at arbeidstakeren skal ha rett på 

sykepenger. Kommunene må derfor prioritere disse. Arbeidstakere som ikke følger 

opp møter i oppfølgingsplanen må være forberedt på at sykepengeutbetalingene kan 

avsluttes. 

Oppfølging i perioden etter 52 uker: Hva skal skje i forhold til planmessig 

tilbakeføring, eventuelt vedtak om ulønnet permisjon? Arendal begrenser perioden til 

maks seks måneder med sikte på planmessig oppfølging av den enkelte. Deretter må 

de ha nytt vedtak. De legger vekt på å skille ut de som er i planmessig behandling 

der en kan forvente forbedring. Legger vekt på å ha aktiv kontakt med de 

sykemeldte. 

Under dialogmøte 3 etter 52 uker avtales tidspunkt for den videre kontakt og dette 

dokumenteres. Dette er viktig hvis det på et senere tidspunkt blir aktuelt å avslutte et 

arbeidsforhold. 

Froland gjør en konkret vurdering etter 52 uker. De søker å legge til rette for rask 

omplassering når det er avklart at medarbeideren ikke kan gå tilbake til sin 

opprinnelige jobb. 
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Særlige utfordringer 

Sykemeldinger som oppstår mens en arbeidstaker tar videreutdanning kan skape 

utfordringer med bakgrunn i reglene som gjelder for NAV, der retten til refusjon av 

sykepenger kan være avgrenset. Arbeidstakere som gjør feil her kan bli gjenstand for 

anmeldelse. Viktige kriterier er knyttet til at arbeid og utdanning maks kan utgjøre 

100%. Kommunene må vurdere om rettigheter knyttet til sykdom under 

studieperioden bør framgå av avtalen kommunen og arbeidstakeren inngår før studier 

blir godkjent. 

Kommunene opplever at det er krevende å følge opp midlertidig uføre (for eksempel 

20% KLP uførepensjon). 

Etter møtet sendte Stein Bjarne Larsen følgende avklaring: 

«Jeg har avklart spørsmålet deres i forhold til om en også kan bruke tiltaket Tilskudd til 
ekspertbistand etter sykepenge periode (52 uker).»  

Svar: Det er fullt mulig  

  Vedtak: 

  Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering. 

 

Sak 40/22 Aktuelle saker fra arbeidsgivernettverket i KS Agder. 

 Odd Joar Svensson fra KS Agder gjennomgikk følgende punkter:  

 Arbeidsgiverstrategi 

Han har på vegne av KS deltatt under utarbeidelsen av arbeidsgiverstrategi i 

Froland kommune. Det er aktuelt å gi andre kommune tilsvarende bistand. 

Han henviste til nettsidene til KS som omhandler nyskapende arbeidsgivere. 

 Debatt og mandatheftet 2023 

Hvis kommunen kommer under tidspress så anbefaler KS Agder at en svarer 

kort på del 1 og prioriterer å bruke mere tid på del 2. Dersom kommunen ikke 

rekker å ferdigbehandle sine innspill politisk før fristen som er satt så må 

man oversende administrasjonens forslag og oversende politisk vedtak så 

snart disse foreligger. Det henvises til framdriftsplanen. For å forenkle 

prosessen i KS Agder så anmodes det om at standard-maler benyttes. 

Under arbeidet med høringssvarene anbefaler KS at kommunene snakker 

sammen.  

Inntrykket KS Agder sitter med er at interessen blant politikerne er meget 

stor.  

Noen fagforeninger har problemer med å forholde seg til at denne prosessen 

er del av arbeidsgiversidens forberedelse til forhandlingene i 2023. De krever 

innsyn. Når det gjelder prosessen med debatthefte, er det opp til kommunene 

å vurdere unntatt offentlighet. Dette fremkommer i debatthefte del 2.  

 

 Oppnevning av kandidater til prøvenemnder 

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nyskapende-arbeidsgivere/
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Kommunene oppfordres til å bidra med forslag til medlemmer i 

prøvenemndene for fag som er relevante for kommunal sektor. KS samordner 

kommunenes forslag. 

 Status fra møte i Tilsynsforum (Statsforvalteren i Agder) 

KS Agder har påpekt at belastningen for enkeltkommuner går ut over det som 

er forsvarlig. Link til tilsynskalenderen finner en her. 

 Det er stor interesse for konferansen KS Agder avholder der temaet er 

rekruttering av lærere. Så langt har 120 meldt seg på. 

 

Vedtak: 

 Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering.   

 

Sak 41/22 Permisjoner med eller uten lønn for ivaretakelse av offentlige verv eller 

lovpålagte verv utenfor egen organisasjon i arbeidstiden.  

Kommunenes praksis ble drøftet. Bestemmelsene i Arendal kommune permisjon ved 

ivaretakelse av offentlige verv finner en her. 

Under drøftelsen kom spørsmålet om arbeidsgiveransvar for tillitsvalgte opp. Det er 

klart at kommunen kan kreve at arbeidsgiveransvaret overføres til fagforening, 

universitet eller andre som medarbeidere med permisjon uten lønn arbeider for. Dette 

er ikke minst ryddig i forhold til forhandling av lønn. 

Vedtak:  

Østre Agder HR-forum mener at kommunene i samarbeidet bør praktisere like regler 

for ivaretakelse av offentlige verv/ombud. 

 

Sak 42/22 Tilbakemelding til Datatilsynet på deres vedtak. 

Ikt ansvarlig Rune Olsen møtte på vegne av arbeidsgruppen som har forberedt 

tilbakemeldingen til tilsynet.  

Det er viktig å skille mellom kommunens rolle som deltaker i IKT samarbeidet og 

rollen som eier og bruker av IKT Agders tjenester og utstyr. Tilbakemeldingen til 

Datatilsynet er knyttet til kommunens rolle som samarbeidspart i IKT samarbeidet. 

Herunder hver enkelt kommunes ansvar for å ivareta personvernhensyn ved bruk av 

de digitale systemer de bruker i sin forvaltning og tjenesteproduksjon. 

HR-forum er opptatt av at personvernet til innbygger og andre som kommunen 

kommer i kontakt med skal ivaretas. Arbeidet med dette er en sentral del av 

kommunens internkontrollarbeid. Agder fylkeskommune er i ferd med å innføre ISO 

27001 blant annet for å sikre dette. Kommunene må på et senere tidspunkt også 

vurdere om dette er aktuelt for dem. 

Rune Olsen presenterte verktøyet som hver enkelt kommune benytter for å 

dokumentere at personvernhensyn er ivaretatt. Som et ledd i innføringen av disse 

https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Bestemmelser-Arendal-kommune-offentlige-verv.pdf
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rutinene så er IKT Agder blitt bedt om å gjøre noen endringer i sine systemer og 

rutiner. Systemet er under utvikling og intensjonen er at dette løpende skal 

videreutvikles tilpasser hver enkelt kommunes behov. Tydelig plassering av 

systemansvar i hver enkelt kommune er derfor viktig for at kommunene til enhver tid 

skal kunne dokumentere at personvernhensyn er ivaretatt. 

Sekretæren informerte om at Østre Agder kommunedirektørutvalg har bedt 

Sikkerhetsforum om å foreta en gjennomgang av hvilken rolle dette organet for 

framtiden bør ivareta. Når denne anbefalingen foreligger på nyåret så vil 

kommunedirektørene ta stilling til om Sikkerhetsforum skal videreføres, og hvis det 

videreføres hvilket mandat de gis. Mange av medlemmene i Sikkerhetsforum har 

ivaretatt oppgaver i forbindelse med tilbakemeldingen til Datatilsynet.  

Vedtak: 

Østre Agder HR-forum tar saken til orientering og medlemmene vil bidra til 

oppfølging av personvernarbeidet i egen kommune sammen med resten av 

kommuneledelsen. 

 

Sak 43/22 Møteplan 2023 

I tillegg til datoene i møteplanen arrangerer KS Agder fagsamling fra 30.august til 

1.september 2023. 

Vedtak: 

Møteplanene for 2023 godkjennes. 

 

Sak 44/22 Eventuelt 

  Sommerbonus for helsepersonell 2023 

Grimstad ønsket informasjon om hvilke planer de andre kommunene for slike 

ordninger i forbindelse med at de skal lyse ut sine stillinger for sommeren. Alle 

kommuner er skeptiske til innføring av slike ordninger fordi vi konkurrer med hver 

andre og det kan bidra til misnøye blant fast ansatte. Arendal kommune sier at de er 

presset ved at Sørlandet sykehus HF har innført en slik ordning.  

Froland uttrykte at de er skeptisk til å iverksette slike ordninger, men de har 

virkemidler overfor sine fast ansatte med sikte på å gjøre det gunstig å ta ekstra 

helgevakter om sommeren. 

 

 

Ref. 

 

Ole Jørgen Etholm 
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Sekretariatsleder  


