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Til 

Medlemmer i Østre Agder HR-forum 

Representant fra KS Agder 

Arendal 31.januar 2023 

Referat fra møtet i Østre Agder HR-forum fredag 27.januar 2023.  

Møtet var på teams.  

Deltakere: 

Leder 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, men etter som Knut Owing i løpet av korttid overtar 

ansvaret der så var de representert. 

Seniorrådgiver Odd Joar Svensson i KS Agder møtte. 

Tiril Bjørkholt fra Arendal kommune møtte under behandlingen av sak 04/23. 

Fra Østre Agder-samarbeidet møtte sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 

 

Saksliste: 

 

Sak 01/23 Godkjenning av referatet fra møtet i HR-forum 2.desember 2022. 

  Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 02/23 Aktuelle saker fra arbeidsgivernettverket i KS Agder. 

 Odd Joar Svensson fra KS gjennomgikk følgende punkter:  

 Debatt og mandatheftet 2023 

Tre tilbakemeldinger foreligger fra kommunene. Fristen er 15.februar, men 

noen kommuner er innvilget en utsettelse. Utsendte maler skal benyttes. 

Inntrykket er at de fleste kommuner har valgt å holde sine prosesser åpne og 

signalet er at alle ønsker å levere innspill  

KS Agders Strategikonferanse 2023 er 1. og 2.mars. Påmelding kan skje her. 

 Statistikk fra sykepleieutdanningen ved UiA var vedlagt innkallingen. KS 

Agder ble bedt om å understreke ønsket om flere tilbud om deltidsstudier ved 

UiA. 

 

 Invitasjon til fagsamlinger 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-221202-HR-forum.pdf
https://www.ks.no/regioner/ks-agder/kalender/agder-strategikonferansen-1.-og-2.-mars/
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Det avholdes fagsamling 9.mars 2023 med tema Forhandlinger. Målgruppen 

samlingen er hele forhandlingsdelegasjonen i kommunen. Videre så er det 

fagsamling 13.mars knyttet til Forsvarlighetsvurdering av 

arbeidstidsordninger, Fastlegeavtalen og Kompetanseutvikling Agder. 

 Rikslønnsnemndas kjennelse for lønnsoppgjøret 2022 foreligger først i 

13.februar. Det skaper utfordringer i forhold til grunnlaget for forhandlingene 

i 2023. 

 Språkopplæring av flyktninger  

 Språkopplæring av flyktninger må sees på i ett lengre perspektiv, da 

rekruttering av kvalifiserte lærerkrefter oppfattes som utfordrende.  

I kommunenes ansettelsesprosesser er det anledning til å benytte midlertidige 

kontrakter under 6 måneder uten utlysning. Dette må ikke bli hovedregelen 

og kommunene oppfordres til å ansette i faste fulle stillinger. 

 Topplederprogrammet i KS har søknadsfrist 15.mars. 

 

 Arbeidsgivermonitor 2023. 

 

Det foreligger en spørreundersøkelse der fristen for å delta er 3.februar. 

Vedtak: 

 Østre Agder HR-forum tar gjennomgangen til orientering.   

 

Sak 03/23 Tilbudsstruktur for videregående opplæring – invitasjon til kommuner i Agder 

til å delta i arbeidet  

 Organisasjonssjef Fredrik Hafredal i Åmli kommune hadde fått en henvendelse fra 

Agder fylkeskommune om å delta i prosessen og han ønsket innspill.  

 Sekretariatet informerte om at Agder fylkeskommune arbeider for å få på plass et 

digitalt undervisningstilbud på videregående nivå. I tillegg til dette er det også 

interesse for deltidstilbud overfor personer som å få formell kompetanse på 

videregående nivå. 

 Det er enighet i forumet om at tilbudet innenfor barne- og ungdomsfaget må tilpasses 

reduksjonen i barnekull. 

 Ved å heve kompetansen blant helsefagarbeidere så kan man håpe å kunne redusere 

behovet for sykepleiere. 

Dersom kommunene på Agder ønsker å omskolere fagarbeidere innen barne-og 

ungdomsfagarbeider til helsefagarbeider som følge av endringer i 

bemanning/kompetansebehovet, er dette en mulighet ved at de har felles VG1. De 

trenger da 2 års praksis i kommunen for å kunne avlegge eksamen, samt at det 

avlegges en tverrfaglig eksamen. 

Kandidater som går inn på dette løpet, utløser et basis 2 tilskudd fra 

fylkeskommunen. Ett tilskudd som tilfaller kommunen. Dette er om lag 65.000,- pr 

år, samlet sett om lag 130.000,- i tilskudd over to år. Ved en slik 

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=SPBx7Qo-uCi71qMDv1oUttH6bmje_tcqx0CB8HuA0jtxACU4GbUD_2wDUyxAsdKM0
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kompetanseutvikling ivaretar en allerede ansatte i kommunen og forebygger 

fremtidig overtallighet og oppsigelsesprosesser. Kommunene må ta dette med i 

arbeid lokalt ift kommunens egen strategiske kompetanseplan. 

Kontaktperson i Agder fylkes kommune er Trond Reinhardtsen. 

 Fredrik Hafredal oppfordret deltakerne til å komme med flere innspill som han 

kunne ta med i dialogen med fylkeskommunen. 

Sak 04/23 Tildeling av skjønnsmiddeltilskudd til prosjektet Identifisering av emosjonelle 

risikofaktorer – nytenkning i HMS-arbeidet. 

  Tiril Bjørkholt som jobber i Arendal kommune møtte for å orientere om prosjektet 

som er tildelt kr.880.000 fra skjønnsmidlene.  

I møtet drøftes organisering av prosjektet, mandat og forankring av prosjektet hos de 

åtte kommunene som står bak søknaden. Målet er å jobbe forebyggende overfor 

grunnskolelærere med sikte på å finne metoder for å redusere sykefravær. Til grunn 

for prosjektet utføres det en forvaltningsanalyse i Arendal kommune. 

Det ble lagt fram en prosjektplan i møtet. Intensjonen er å forankre denne i 

kommunedirektørutvalget. Av prosjektplanen framgår forslag til organisering av 

arbeidet. 

Vedtak: 

Liv Ingjerd Jørgensen – Froland og Fredrik Hafredal – Åmli deltar i prosjektarbeidet 

på vegne av Østre Agder HR-forum. 

Medlemmene i forumet avklarer hvem som kan stille med en skoleleder som deltaker 

i prosjektgruppen. Denne person utpekes formelt i neste møte i HR-forum. 

Østre Agder HR-forum ber prosjektet vurdere om det skal planlegges en 

avslutningskonferanse når prosjektet er fullført for å formidle erfaringene fra 

arbeidet. 

 

Sak 05/23 Status arbeid med å forberede Oslo-samling for Østre Agder HR-forum. 

 Det var enighet om at utkastet fra arbeidsgruppen kunne legges til grunn for det 

videre arbeidet med samlingen. Det må under kontakten med virksomhetene 

understrekes at vi er opptatt av det praktiske HR-arbeidet. Hvis det kan bli tid til det 

er et besøk hos Schibsted for å få informasjon om deres arbeid for likestilt arbeidsliv 

aktuelt. Det er også interesse av å få til et besøk til Nordstrand. 

  

Sak 06/23 Sommerbonus 2023 – eventuelt andre kompensasjonsordninger 

Temaet sommerbonus er meget aktuelt ingen er tilfreds med dagens praksis. Østre 

Agder HR-forum ønsker derfor å invitere leder i Østre Agder helse- og 

omsorgslederforum Nina Evensen Smith til sitt neste møte som er 21.april for å 
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drøfte om det er grunnlag for en felles praksis vedrørende rekrutteringstiltak overfor 

sommervikarer i helse- og omsorgssektoren fra sommeren 2024. 

Et tips til dekking av årets behov er å utlyse stillinger egentlig først er ledige fra 

høsten nå og benytte disse til å fylle huller i vaktplanene. Det er også viktig å bruke 

kommunens styringsrett knyttet til når medarbeidere får anledning til å ta ut ferie. 

Østre Agder HR-forum ønsker å fremme dette som et tema under den planlagte KS-

samlingen 13.april. Odd Joar Svensson anmodes om å videreformidle dette til KS. 

Sak 07/23 Eventuelt 

  Lønnskrav fra ledere og foreninger knyttet knyttet il rekrutteringssituasjonen. 

  Det er aktuelt å ta dette opp neste gang HR-forum møtes fysisk. 

Effekter av endringer i arbeidsmiljøloven 

Et medlem i forumet får i oppdrag å forbedrede en innledning til drøfting. Herunder 

hvilke konsekvenser lovendringene får for praksisen i egen kommune. 

Presentasjon av aktuelle masteroppgaver 

Lasse Fosse har levert og fått godkjent sin masteroppgave. Det er aktuelt å be han 

om å presentere denne i forumet. 

Erfaringer med Kompetanseprogram Digitalisering Agder – Del II. 

  Ble ikke behandlet pga tidsnød. 

 

 

Ref. 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder  


