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Informasjon HR & Personalforum 3 -  Mars/April 2021 

 

Agenda: 

 

1) Formidling av lærlinger v/Fagopplæringssjef Ole Kristian Eivindsson 

a. Status i arbeidet og mulighetsrommet for kommunene 

 

2) Debatthefte oppsummering av innspill fra kommunene. 

a. Erfaringer fra Strategikonferansen 2. mars 2021 

b. Hva var bra og hva kunne vært gjort annerledes? 

 

3) Arbeidsgiverpolitikk 

a. Nyskapende arbeidsgivere - KS 

 

4) #Drømmejobben 

a. Status om videre FoU. 

 

5) DnV Sertifisering. 

a. Status på deltakere fra kommunen – påmeldingsfrist 1. april 2021 

 

6) Inn i Jobb -  Proba rapport 

a. Arendal og Kristiansand kommune er omtalt i rapporten. 

b. Hva har Kristiansand kommune gjort? 

 

7) Predikering av fravær – informasjon om nasjonalt prosjekt ift turnusplanlegging. 

 

8) Møte i Arbeidslivsrådet i Agder. 

a. Se vedlagte informasjon/presentasjoner  

i. Arbeidsmiljøportalen 

ii. Søknad om ekspertbistand 
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Seniorrådgiver KS Agder  Senior advisor  
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http://www.ks.no 
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Organisasjonsutvalget i Kristiansand kommune 4. mars 2021

Odd Joar Svensson, seniorrådgiver KS Agder

KS´ Inkluderingsprosjekt 2021-23
i samarbeid med NAV og arbeidstakerorganisasjonene



«Store oppgaver skal en begynne på, ikke tenke 
på…»

«…det er et sett med utfordringer og
ett sett med koordinerte tiltak som kreves…»ess



Arbeidsinkludering
– en av de viktigste og vanskeligste samfunnsutfordringene i dag

• Debatthefte til kommunene og tema på Strategikonferansen 2021

• Å stå utenfor arbeidslivet har ofte store menneskelige konsekvenser

• Et stort utenforskap har konsekvenser for lokalsamfunnet 
og videre utvikling av velferdssamfunnet

• Det koster samfunnet og kommunal sektor enorme summer. 

• Mange kommuner har et udekket økende kompetanse- og 
arbeidskraftsbehov

• Kommunen er en stor arbeidsgiver lokalt - med mange oppgaver 
som skal og kan løses



Hvem snakker vi om – og hva vet vi om dem?

Målgruppa for innsatsen er ungdom mellom 18-30 år som står utenfor skole eller jobb 
En gruppe som har økt i løpet av Koronapandemien
• En svært heterogen gruppe med store interne variasjoner

Ser vi på de mest utsatte, står de utenfor skole eller jobb pga.:
• Helse- eller rusproblemer
• Lave grunnskolepoeng og høyt fravær
• Får ikke læreplass og faller ut
• Mangler arbeidserfaring
• Mangler grunnleggende ferdigheter 
• Sosial arv – vanskelig oppvekst
• Oppfølging fra helsevesen og/eller politi

Mellom 80.000 – 120.000 i alderen 16-29 år står utenfor skole eller jobb i Norge



Prosent av befolkningen under 30 år som er arbeidssøkere 
1.2020-9.2020
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Stadig flere unge blir uføre
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Agder Innlandet

Prosent under 30 år som er uføre (Agder og Innlandet)

Antall uføre under 30
• Nordland: 1112
• Agder: 1591
• Innlandet 1698





Vi ønsker flere unge inn i kommunal sektor!

Målet er at kommunene som arbeidsgivere gjennom  rekruttering og nødvendig 
kvalifisering på den enkelte arbeidsplass bidrar til mer inkludering og mindre utenforskap. 
Kommunene vil samtidig få tilgang på tiltrengt arbeidskraft.

Kunsten å utforske mulighetsrommet
• Kompetanse og kvalifikasjoner er avgjørende for å løse 

oppgavene i kommunal sektor

• Det handler om å utforske og synliggjøre 
mulighetsrommet

• Inn i jobb gir drahjelp til kommuner som vil øke 
innsatsen for å gi flere unge (i utenforskap) en fast 
tilknytning til arbeidslivet.



Kommunen som inkluderingsarena

Begrensninger
• Strukturelle begrensninger 

– Statlige retningslinjer 

– Høye kompetansekrav

– Måling

• Rekruttering og ansettelser

– Kvalifikasjonsprinsippet

– Kan ikke opprette nye stillinger 

• Økonomiske begrensninger

– Dårlig økonomi 

– Inntjening vs. budsjett 

Muligheter 
• Vilje og strategier for arbeidsinkludering 

• Rekruttering inn i ordinære jobber 

• Lærlinger og ulike kvalifiseringsløp 

• Sommervikarer, trainee-stillinger, 
Arbeidstrening/praksisplass/aktivitetsplikt

• Arbeide målrettet med kvalifikasjonskrav og 
utlysninger, positiv særbehandling

• Inkludering gjennom styrket samarbeid; 
forpliktende og fleksibelt/agilt

– Individuell, langsiktig oppfølging

– «Naturlig bistand» på den enkelte 
arbeidsplass; inkluderende ledelse, 
tillitsvalgt, kollegastøtte - mentor 



Inkludering gjennom styrket samarbeid 

• Fylkeskommunen 
– Oppfølgingstjeneste 

– Lærling/lærekandidatordning 

– Karriereveiledning

• NAV
– Arbeidsformidling 

– Faglig støtte til inkluderingsarbeid på den 
enkelte arbeidsplass

– Mange ulike ordninger og tiltak

• Kommunen
– Politisk 

– Administrativt

– Helsetjeneste og NAV

– Den enkelte arbeidsplass

– Leder og kollegaer

– Mentor og tillitsvalgt

– Lokalsamfunnet 



Drahjelp til egen innsats  

– Bidra til forankring, motivasjon til å utforske nye 
muligheter og løsninger i kommunen

– Sammenstilt erfaringsbasert kunnskap (FoU) 
om hva som fremmer og hemmer inkludering 

– Proba Analyse og AFI/OsloMet

Ordninger, eksempler på hva som virker og er mulig 

– Læringsnettverk og tilpassede møteplasser og 
verktøy som fremmer inkludering i jobb på den 
enkelte arbeidsplass (digitale og analoge) 

– Et formalisert samarbeid og godt samspill 
med NAV og arbeidstakerorganisasjonene 

Prosjektstart i 3 regioner: 
Agder, Innlandet og Nordland 

Innlandet

Nordland

Agder



Referansegrupper

KS Inkluderingsgruppe

Best ammen gruppa (partene i IA)

Prosjektgruppe

KS Arbeidsgiver, KS FID (KVA), NAV, 
Partene/Fagforbundet, 3 KS regioner   

KS’ Inkluderingsprosjekt
Innsats rettet mot arbeidsgivere 
i kommunal sektor i samarbeid med 
NAV og arbeidstakerorganisasjonene 

Inn i jobb 2021-24
TRANSFORMASJON

Arbeidsgiver, tillitsvalgte, støttespillere 
i NAV og  fylkeskommunen 

i samarbeid

Rekruttering 
kvalifisering

KS FoU 2021

Oppstartanalyse: Proba &AFI/OsloMet

Følgeforskning: (?)

Regionale teams
- Agder: KS, 

- Innlandet: KS, 

- Nordland: KS,    



Prosjektplan

Vår 2021 Høst 2021
Vår og høst 

2022

Vår og 
høst 
2023

Forberedelser
• Forankring/felles 

problemforståelse 
• FoU formidling 18. april
• Intensjonsavtale m/ NAV og 

hovedsammenslutningene
• KS Læring og www.ks.no
• Lansering i kommunene i 

Agder, Innlandet og 
Nordland påmelding før 
sommeren

Oppstart 
• Nasjonalt – digitalt
• Regionale læringsnettverk 

Agder/Innlandet/Nordland
- 1. samling:
Forankring, samarbeid NAV
og FK - ressurser  
- 2. samling

Målgruppe / Kandidater
eksempler / verktøy

Underveis 
• 3. samling

Definere kommunenes 
prosjekter

• 4. samling
relevante kandidater og 
arbeidsplasser

Veien videre 
Teste ut – feile – lære –
korrigere 
• 5. samling

Oppsummere 
Avklare arbeidsform  
videre

http://www.ks.no/


«You dont`t build a business,  

You build people,

and then people build the business».



Ledighet og sykefraværet i Agder

(Sykefraværstall for 3. kvartal 2020)

Arbeidslivsråd 17.02.21



// NAV

Uføre: 357 500

Nedsatt arbeidsevne: 190 000
Arbeidsavklaringspenger: 124 500

Sykefravær: 139 700 (snitt 2019)

Covid-19, påvist eller mistanke: 60 000 de første ukene

Helt ledige: 
65 000 (februar)
300 500 (mars)
136 000 (juni), inkl 53 600 permitterte
99 400 (oktober), inkl 21 800 permitterte
109 000 (november), inkl 29 700 permitterte
106 900 (desember), inkl 29 500 permitterte
122 900 (19 januar), inkl 36 000 permitterte
124 000 (januar), inkl 37 500 permitterte
127 300 (2 februar), inkl 41 000 permitterte
126 100 (9 februar), inkl 39 900 permitterte
123 900 (16 februar), inkl 40 100 permitterte

Ledige på tiltak: 
10 600 (august)
15 100 (desember)
14 800 (januar)
15 700 (9 februar)
16 300 (16 februar)

Delvis ledige: 
26 000 (februar)
97 000 (mars)
125 200 (juni), inkl 90 300 permitterte
73 600 (oktober), inkl 32 900 permitterte
72 300 (november), inkl 31 800 permitterte
71 300 (desember), inkl 31 500 permitterte
60 000 (19 januar), inkl 27 800 permitterte
62 600 (januar), inkl 29 200 permitterte
64 800 (2 februar), inkl 31 000 permitterte
67 500 (9 februar), inkl 32 500 permitterte
69 500 (16 februar), inkl 34 200 permitterte

Klar for arbeid

Har ikke arbeid Har arbeid

Kortvarig og langvarig fravær fra arbeid

I mindre grad klar for arbeid



// NAV

Uføre: 27 094 (26 473)
Utgjør 14,1 % av befolkning 18 – 66 år
Personer med sykdom eller skade som i 
hovedsak ikke lenger er i stand til å arbeide. 
18 % av alle uføre har uføregrad under 100 
%

Nedsatt arbeidsevne: 13 318 (12 807)
Utgjør 6,9 % av befolkning 18 – 66 år
Personer med nedsatt arbeidsevne pga sykdom, skade eller lyte. 
Trenger tiltak, behandling eller oppfølging med en viss varighet for 
å komme tilbake i arbeid. 
9 298 (8 776) har arbeidsavklaringspenger (AAP) 
Mange ender opp med uføretrygd etter 4 år på AAP.

Sykemeldte: 9 133 (9 674)
Antall i legemeldt sykefravær. 
Mange kommer tilbake i arbeid, en del ender 
på arbeidsavklaringspenger (AAP), noen på 
uføretrygd.

Helt ledige: 5 526 (3 873)
Utgjør 3,6 % av arbeidsstyrken
Arbeidssøkere registrert hos NAV og som er 
aktive arbeidssøkere og kan ta arbeid på kort 
varsel. 
47 % av de helt ledige mottar dagpenger.

Ledige på tiltak: 1 353 (896)
Utgjør 0,9 % av arbeidsstyrken
Arbeidssøkere som deltar på tiltak i regi av NAV 
for å øke mulighetene for å komme i arbeid.

Delvis ledige: 3 289 (1 635)
Utgjør 2,2 % av arbeidsstyrken
Arbeidssøkere registrert hos NAV
som har noe arbeid. 

Klar for arbeid

Har ikke arbeid Har arbeid

Agder - Kortvarig og langvarig fravær fra arbeid
Tal for februar 2020 i parentes

Bruttoledighet er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak

I mindre grad
klar for arbeid

Tall for personer registrert hos NAV. Tallene viser arbeidssøkere per  januar 2021, nedsatt 
arbeidsevne og sykemeldte per januar 2021, uføre per desemeber 2020. Merk at noen personer 
kan stå i mer enn én gruppe. All statistikk på nav.no/kunnskap

Arbeidsstyrken i Agder er på 152 700 personer per 4. kvartal 
2019



// NAV

Utvikling for arbeidssøkere registrert hos NAV i Agder fra 
uke 10 i 2020 og status 16. februar 2021 (uke 07)

Helt ledige er arbeidssøkere som ikke har noe jobb eller deltar på arbeidsmarkedstiltak.
Delvis ledige er arbeidssøkere som arbeider noe.
Arbeidssøkere på tiltak deltar i arbeidsmarkedstiltak.



// NAV

Sykefravær i Norge –
3. kvartal 2020

Helse- og sosialtjenester har høyest 

sykefravær i Norge med 6,5 % 

etterfulgt av transport og lagring med 

5,1 % og forretningsmessig 

tjenesteyting 5,1 %

Næringene med lavest fravær er 

Informasjon og kommunikasjon med 

2,2 % og Finansierings- og 

forsikringsvirksomhet med 2,7 % 

Fakta om statistikken:

Sykefravær i prosent per fylke (tapte dagsverk / avtalte dagsverk)

Tall for 3. kvartal 2020

Høyest

Nordland 5,4 %

Lavest

Oslo 3,6 %

Trøndelag og Nordland har høyest andel med 

gradert sykemelding i 3. kvartal (23,7 %), 

etterfulgt av Innlandet (2,6 %) og Agder (21,2 %)

Sykefravær under 4,8 %

Sykefravær mellom 4,8 og 5 %

Sykefravær over 5 %
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Trøndelag - Trööndelage
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Viken
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Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

Vestland

Rogaland

Prosentvis endring fra 3. kvartal 2019



// NAV

Sykefravær i Agder - 3. kvartal 2020

Helse- og sosialtjenester har høyest sykefravær i Agder med 7 % etterfulgt av 

forretningsmessig tjenesteyting og transport og lagring, begge med 5,9 %

Næringene med lavest fravær er Informasjon og kommunikasjon med 2,8 % og 

Finansierings- og forsikringsvirksomhet med 3 %.

Fakta om statistikken:

Sykefravær i prosent per kommune i Agder (tapte dagsverk / avtalte dagsverk)

Tall for 3. kvartal 2020

Høyest

Vegårshei 6,2 %

Lavest

Åseral 3,1 %

6,2 %
5,7 %

4,0 %
3,6 %

5,0 %
4,5 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

Agder Landet

Sykefravær per kjønn og fylke

Kvinner

Menn

Alle

Sykefravær under 4,5 %

Sykefravær mellom 4,5 og 5 %

Sykefravær over 5 %

Valle har høyest andel med gradert sykemelding (28,8 %), 

etterfulgt av Evje og Hornnes (27,4 %) og Vennesla (23,8 %)

Kommunene med lavest andel av gradert sykemelding er 

Åseral med (11,8 %) og Bygland (12,3 %)



// NAV

Sykefraværsprosent 3. kvartal 2020
per kommune i Agder



// NAV

Prosentvis endring i sykefravær fra 3. kvartal 2019 til 3. 
kvartal 2020



Predikering
av fravær på BOA

Styringsgruppemøte 08.12.2020



Innovasjonsprosjekt

➔ VNNOR AS

➔ Trondheim kommune



Mandat

● VNNOR AS skal, i samarbeid med Trondheim 
kommune, utvikle en modell for predikering av 
fravær hos kommunale enheter som jobber til 
ulike tider av døgnet (“turnusenheter”)

● Modellen skal optimalisere bruk av 
personellressurser ved fravær med å lage 
prediksjon basert på daglig aggregering av 
fravær fra fagsystemet Gat

● Piloten er avgrenset til Bo- og aktivitetstilbud 

Link til avtale

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1VGUhprs_EDuy7tzZa1AvdhKNO8ZBlEfCOhgD-A1CSo4/edit%23&sa=D&source=editors&ust=1612798306048000&usg=AOvVaw1iFt_VMkhdam4GCktcjTWM


Tidsplan

● Oppstart:           desember 2019

● Avslutning:        desember 2020 



AI/ML approach applied to predict sick leave absence 

GAT data from 
2012-2019

● Data analytics
● Machine learning
● Statistical properties

● Sick Leave (Fravær) hour



Milepæler - fremdrift etter plan

Kvartal 3-4/2020

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor. 

Kvartal 2/2020

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor. 

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor. 

Kvartal 4/2019

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor. 

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor. 

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor. 

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor. 

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor. 

Test av pilot 
(avtalens punkt 5 M5, M6)

- VNNOR AS gjennomgår 
resultatene fra prototypen for å 
evaluere funnene og videreutvikle 
piloten
- VNNOR AS foreslår en plan for å 
forbedre resultatene i samarbeid 
med TK
- prosjektavslutning og evaluering

Gjennomføring 
(avtalens punkt 5 M2, M3)

- VNNOR AS kjører analyser og 
implementere alle kravene til 
systemet.

Oppstart 
(avtalens punkt 5 M1, 
delvis M2, delvis M7) 

 - aggregerte data på avdelingsnivå 
fra arbeidstidsplanleggingsverktøyet 
VISMA GAT for en tidsperioden fra 
01.01.2012 til VNNOR AS

- VNNOR AS kartlegger de 
nødvendige arbeidsprosessene på en 
av enhetene innenfor BOA

Kvartal 1/2020

Gjennomført i henhold med avtale

Første prototype til pilot 
(avtalens punkt 5 M4, M5)

- første pilot gjennomføres i 
samarbeid med Byåsen BOA

- involvering av Lerkendal BOA

- erfaringsdeling med Orkdal 
kommune



Testing - bemanningsplan på Munkvoll 1,2,3

dager med lavt predikert sykefravær dager med høyt predikert sykefravær 

flytte/allokere ressurser



Testing - bemanningsplan på Munkvoll 1,2,3

Fra den opprinnelige planleggingen av 
arbeidsstyrken tok vi ut ressursene fra 
dagene med lavt predikert sykefravær 
(Dag 2) og toppet opp til dagene med 
høyt predikert sykefravær (Dag 4)



Munkvoll 1
Vakter som er 
tatt bort

Vakter som er 
lagt til

6-07 31-07

19-07 1-08

20-07 2-08

21-07 8-08

22-07 2-09

23-07 12-09

24-07 13-09

Munkvoll  2
Vakter som er 
tatt bort

Vakter som er 
lagt til

24-06 26-07

27-06 1-08

21-07 2-08

22-07 15-08

23-07 16-08

7-09 20-08

Munkvoll 3
Datoer det fjernes 

seinvakter på

24-06 25-07

27-06 3-08

21-07 4-08

22-07 12-08

23-07 25-08

24-07

Riktig prediksjon Feil prediksjon

Testing: revidering av plan i 3 enheter



Resultat av testing: 85 % treffsikkerhet 
➔ 24 vakter var fjernet 
➔ 13 vakter var lagt til

➔ 23 vakter (95%) - fjernet riktig
➔   8 vakter (62%) - lagt til riktig



Hva har vi lært?

● Utfordringer knyttet til å ta ut vakter - krever endring i bemanningspraksis

● Utfordringer knyttet til å samarbeide på tvers av boliger/etasjer/enheter

○ krever endring i praksis: dagens praksis innebærer kun en enhet om gangen

○ krever lederforankring



Bruk av prediksjon

Kommunalsjef, Stab

  

Økonomitjenesten

  

Enhetsleder/ 
økonomikonsulent

  

Avdelingsleder/enhetsleder

  

Hypotetisk aktualitet Bekreftet aktualitet

Quarterly prediction
  Strategic planning
  

Monthly prediction
  Budget planning
 

Weekly prediction
  Budget planning
  

Daily prediction       
Bemanningsplan 



Er
fa

rin
ge

r
➔ gir forutsigbarhet
➔ bidrar til bedre ressursbruk
➔ et støtteverktøy for effektiv bemanningsplanlegging

➔ bedre tjenester for brukere
➔ reduserte deltid
➔ økt fagkompetanse



Prosjektet avsluttes og går over 
i ny fase



2021:   Veien videre 



2. Ny måte å 
budsjettere på BOA 
i 2021 

Synliggjøre “5 % - pott for sykefravær”

Ingen risiko for enheten

Enheten har en aktivt forhold til å 
disponere potten ved evt. fravær



Effekter:

➔ Unngå topp-bemanning i perioder med lavt sykefravær:
● fjerne overflødige vakter fra dager med lavt sykefravær

➔ Redusere overtid og ekstra innleie
● sikre kompetanse på dager med predikert høyt sykefravær

➔ Redusere sykefravær - bedre arbeidsmiljø, mindre turnover

➔ Øke kvalitet på tjenestene

➔ Øke samarbeid på tvers 
● driftsfordeler av å dele “potten for sykefravær”



Hva om vi etterlyser “beste praksis”? 

➔ Bottom-up metodikk
➔ Dele erfaringer



3. Forbedre 
visualisering

Oversikt per dag (ønske fra Gry)

Mulighet å integrere med GAT Visma 
(Gørild)

Prediksjon i eget oversikt for å gjøre det 
enkelt for enhetene (Ioanna)



Further suggested test Jan 2021 - June 2021
● Suggested plan:

○ Run real tests with all BOAs: Lade, Byasen, Lerkendal and Heimdal
○ Produce the prediction for hjemmetjenesten, sykehus and helsehus to test in 2022

● Expected outcomes
○ Savings of the budget for sick-leave absence: 4%-5% of total budget
○ Better and more precise bemanningsplan
○ Lower sick-leave absence
○ Higher quality of healthcare services: maybe through the survey with patients
○ A learning on how smarter AI/ML based systems can drive innovation and efficiency in TK

● Timeline: Jan-2021 until June-2021 (6 months)
● Costs

○ Test & Support & Maintenance & Improvement of the system: 760 kNOK
● Budget:

○ Available funding from Trøndelag fylkeskommune: 700 kNOK for employments at VNNOR.
○ Needed funding: 60 kNOK for renting computing infrastructure, website and cloud services. 



Further suggested plan June 2021 - Dec 2021 
● Suggested plan:

○ Develop and improve the system to meet the requirements from TK
○ Integration with GAT & Deploy the system to all units at TK

● Expected outcomes
○ A user-friendly system to all units at TK
○ 24/7 full supports

● Costs and license fee:
○ To be discussed during the final phase of the test in June-2021



Communication/marketing plan to the public 

● We had a meeting with Dr. Christie recently 
where we introduced the project to him. He is 
willing to be our advisor to promote it to other 
kommune as well as to people at government 
and media

➔ Would TK be interested in being a great 
example and a part of the stories 
communicated to other government people 
and on media next years?



Hva har vi lært?

● Utfordringer knyttet til å ta ut vakter
○ Krever endring i praksis

● Utfordringer knyttet til å samarbeide på tvers av boliger/etasjer/enheter
○ krever endring i praksis: dagens praksis innebærer kun en enhet om gangen 
○ krever lederforankring



Hvilke utfordringer har 
enhetene ved planlegging per 

i dag?

➔ kjenner ikke til fravær 
utover ferie

➔  mangler “stødige” planer 
basert på tilgjengelig 
ressurser og fravær

➔ hvordan blir den faktiske 
bemanningen?



Økende sykefravær på HV

Flere brukere med behov for helsetjenester

Strammere økonomiske rammer



 

Østre Agder; HR-forum- årshjul 2021 
 

 

Fokusområde for 2021 – Arbeidsgiverpolitikk-/strategi 
 
Dato Sted Fokus oppgaver Aktuelle bidragsytere 

Møte 1 

 

29.01 

Teams 1. Faste saker: 

 nytt fra KS-Agder 

 Erfaringsdeling mellom 

kommunene 

2. Nedbemanningsprosesser 

3. Praktisering kostregulativ 

4. Lønnspolitisk plan/retningslinjer 

5. Årshjul HR-forum 

6. Erfaringer med bruk av 

hjemmekontor 

 

KS 

Møte 2 

19.03 

Teams 1. Faste saker: 

 Nytt fra KS-Agder 

 Erfaringsdeling mellom 

kommunene 

2. Årshjul 2021 

3. Strategisk kompetanse- og 

bemanning styring 

 Hvordan jobber vi i de ulike 

kommunen 

 Er vi rustet for generasjonsskifte – 

levekår/demografi 

 Hva vil næringsutviklingen bety 

for oss i HR og tjenestetilbudet til 

kommunen – Batterifabrikk osv. 

 

4. Felles kurs og opplæring  

 Aktuelt kurs; KS-digitalt kurs i 

arbeidsrett 

 

5. Ny kommunelov  

 Politikeres roller som arbeidsgiver 

 Forholdet mellom politikk og 

administrasjon 

 

 

KS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jussnettverket? 

Møte 3 

Medio 

mai 

Fysisk 

Temamøte 
1. Faste saker: 

 Nytt fra KS-Agder 

 Erfaringsdeling mellom 

kommunene 

KS 

 

 

 

 



 

2. Arbeidsgiver politikk-/strategi 

 KS-verktøy for å utvikle 

arbeidsgiverpolitikk 

 Nyskapende arbeidsgivere 

 Utfordring- og mulighetsbildet 

på Agder 

 Innovasjon og digitalisering 

 Organisasjonsutvikling 

gjennom Ikt-prosjekter 

 Kobling til bærekrafts mål 

 

3. Mellomoppgjør 2021 

 Status 

 Beredskap ved arbeidskonflikt 

(beredskapsplaner) 

 

 

KS 

Agder fylkeskommune –

Regionsplan – 

arbeidsgiverperspektiv 

 

 

Møte 4 

Medio 

sept 

fysisk 1. Faste saker: 

 Nytt fra KS-Agder 

 Erfaringsdeling mellom 

kommunene 

2. Arbeidsgiverpolitikk-/strategi 

 Lønnspolitikk 

 Inkluderende arbeidsliv- 

mangfold, heltid, sykefravær 

 

 

 

 

 

 

BHT (Falck helse/Agder 

Arbeidsmiljø) 

NAV-arbeidslivssenter  

Bemanningsenhet 

Arendal/Grimstad 

 

Møte 5 

Medio 

okt 

Teams 1. Faste saker: 

 Nytt fra KS-Agder 

 Erfaringsdeling mellom 

kommunene 

 

2. Arbeidsgiverpolitikk-/strategi 

 lokale prosesser – hvor er 

vi 

3. Lokale forhandlinger- evaluering 

 

KS 

Møte 6 

start  

des 

Fysisk 1. Faste saker: 

 Nytt fra KS-Agder 

 Erfaringsdeling mellom 

kommunene 

 

2. Arbeidsgiverpolitikk-/strategi 

 Lønnspolitikk 

3. Årshjul 2022 

4. Møteplan 

5. Valg av leder/nestleder 

 

KS 
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