
Fra Agder fk 
Til KS Agder 
  
  
  

Hei! 
 
Agder fylkeskommune har tatt initiativ til å utvikle en digital skolehelsetjeneste i 
Agder. Ungdom og fylkespolitikere har stått bak satsningen, følger målene satt i 
regionplan Agder 2030: 
-Videreutvikle skolehelsetjenesten slik at den er tilgjengelig for elevene alle 
skoledager, også digitalt. 
-Videreutvikle skolehelsetjenesten slik at den ivaretar en likeverdig vurdering av 
psykisk og fysisk helse. 
 
Fylkeskommunen kan ikke selv drifte denne tjenesten, det er kommunene som har 
ansvar og lovhjemmel for å levere helsetjenester til sine innbyggere. 
Derfor har Arendal kommune påtatt seg oppgaven. De er godt i gang, i neste møte i 
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse, HUK, 18. mai vil status for arbeidet 
presenteres. 
 
Det er imidlertid utfordringer knyttet til hvordan legge til rette for at en 
skolehelsetjeneste driftet av en kommune kan samhandle med skolehelsetjenesten i 
andre kommuner. Det kan jo tenkes at helsesykepleieren i den digitale 
skolehelsetjenesten ønsker å formidle kontakt til en helsesykepleier i en annen 
kommune (personvern). 
 
Siden den digitale skolehelsetjenesten omfatter hele Agder vurderer vi om denne 
tjenesten skal opprettes som et vertskommunesamarbeid, interkommunalt 
samarbeid? Det er mange små kommuner i Agder og de har mye erfaring med slikt 
samarbeid, f.eks. innen barnevern som også har behov for tjenester på tvers av 
kommunegrenser. 
 
Kan vi ta en prat om dette, vurdere om og hvordan KS i så fall kan bistå med 
kompetanse i en slik sak? 

Med vennlig hilsen 
Lene Ragnhild Kyllesdal 
Seniorrådgiver 
  
Opplæring og karriereveiledning 

Mobil: +4795111083  

E-post: Lene.Ragnhild.Kyllesdal@agderfk.no 

  
agderfk.no 
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Informasjon Arbeidsgivernettverket 5 – April/Mai 2021 

 

Agenda: 

 

1) Lønn og tariff 

a. Informasjonsskriv sendt ut fra KS v/Sissel Daldosso 

b. 25. og 26. mai – meklingsfrist 

c. 27. mai – første mulige dag for arbeidskamp 

d. Innlevering av plassfratredelser (navnelister) blir i år som følger: 

LO Kommune og YS leverer navnelister torsdag 20. mai, senest klokken13 

Unio og Akademikerne leverer navnelister torsdag 20. mai, senest klokken 15 

e. Etter forhandlinger ble KS og arbeidstakerpartene rett før midnatt den 21. april 

enige om endringer i «Brannavtalen», den forbundsvise særavtalen SFS 2404  

Brann- og redningstjeneste. Avtalen finner dere på 

https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/saravtaler/forhandlingslosning-

om-brannavtalen/. 

f. Ansiennitet fastsettes etter HTA §12. Antesipert ansiennitet er det ikke 

anledning til å gjøre. KS og NSF (partene sentralt) er enige om forståelsen.  

g. Status beredskapsplaner arbeidskonflikt i de enkelte kommuner. 

 

2) IMDI søknad – likestilt arbeidsliv 

a. Status ift søknadsprosess sammen med  NHO og Agder Fylkeskommune 

 

3) Lærlinger  

a. Ekstraordinære tilskudds- og stimuleringsordninger fra fylkeskommunen som 

følge av Covid – 19, se vedlegg ift tilskudd. 

b. Kontaktperson i fylkeskommunen er Kai Tore Flottorp 

 

4) Kompetansestrategi 

a. Agder – dimensjoneringsarbeid ift tilbud i den videregående opplæring 

b. KS  - kompetansestrategi  jfr NOU 2020:2   

 

5) Inn i Jobb -  Proba rapport 16.juni 

a. Oppstart høsten 2021 

b. Styringsgruppe på Agder 

c. Inn i jobb - KS – Se klippet med Harald Danielsen – Kommunedirektør i 

Arendal 

 

6) Oppvekstombudet -  Orientering om Årsrapporten 2020 

a. Sak i fylkestinget 20. og 21. april  

b. Opprettelse av lokale elev- og barneombud - erfaringer/refleksjoner 
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c. Kontrakter for lærlinger – informasjon og kjennskap til hva dette innebærer ift 

arbeidstid overtid osv 

 

7) Regionale samhandlingsstrukturer i Agder 

a. Se vedlagt ppt -  Arbeidsgivernettverket på Agder 

 

8) KOSTRA 

a. Hvordan jobber kommunene med KOSTRA? 

b. Felles kunnskapsgrunnlag. 

c. Har vi i HR nok  kompetanse til å benytte dette i vårt arbeid? 

 

9) Heltid 

a. Partene lokalt skal drøfte kommunens utlysningspraksis for heltidsstillinger 

innen 1. juni 2021.  
b. https://www.ks.no/contentassets/f75eb4f4eccd4dbaa19a8fc8948a6728/veileder-

retningslinjer.pdf 
c. Det vises til A-rundskriv 1/2020, s. 12 for mere informasjon. 

 

 

 
Odd Joar Svensson 
Seniorrådgiver KS Agder  Senior advisor  
Epost   Email:      odd.joar.svensson@ks.no  

Mobil   Cellular:     (+47) 47 45 36 14 
http://www.ks.no 

 

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON 
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/12293-2 
Saksbehandler Kai Tore Flottorp 

  

Utvalg Møtedato 

Yrkesopplæringsnemnda 12.05.2021 

 
   

Corona relaterte tiltak, Fag- og yrkesopplæring 2021 

 
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak 
 
Yrkesopplæringsnemnda tilrår kriterier for bruk av Corona relaterte 
stimuleringsmidler 
 
 
Stimuleringsmidler for Coronarelaterte tiltak i Agder fylkeskommune 2021 
 
Det siste året har vært meget spesielt for oss alle. For fag- og yrkesopplæringen har det 
handlet om å holde oversikt over og legge til rette for best mulig formidling samt være til 
stede med tiltak i situasjoner som har oppstått som følge av pandemien. 
 
I Agder ble man i mai 2020 tilført 10,5 mill. kr til tiltak rettet mot pandemien. Innretningen 
ble gjort slik at det skulle være mulig å sette inn tiltak i hele det neste året. Av dette er 
brukt ca. 8 mill. kr. I år har vi i tillegg i april blitt tilført 5,9 mill. kr til samme formål. Totalt er 
det 8,4 mill. kr tilgjengelig. 
 
Enkelte bransjer har vært hardere rammet enn andre. I året sett over ett er det spesielt 
serveringsbransjen og til dels frisørbransjen som har merket det. I disse to bransjene har 
det vært nedstenging og permitteringer i flere omganger. For førsteårs lærlinger med 
ungdomsrett fikk man i fagene kokk, servitør og frisør tilført kr 50000 for hver lærekontrakt 
man inngikk etter 01.01.2020.  
 
Det foreslåes at dette tiltaket videreføres også i det kommende året. Begrunnelsen for 
dette er at det i begge bransjer har vært permitteringer som forskyver læretiden til 
lærlinger som skulle vært avsluttet og gitt plass til nye lærlinger. En slik tilførsel av midler 
vil trygge disse lærebedriftene til å ta inn nye lærlinger. I tillegg er dette bransjer med til 
dels marginale økonomiske ressurser og muligheter. 
 
Utover dette er det viktig å skape forutsigbarhet og signalisere til opplæringskontor og 
lærebedrifter at det er hjelp å få hvis det oppstår utfordringer som er årsaket av Corona 
pandemien. Det foreslåes derfor at de tiltak vi har hatt i det inneværende året, også skal 
være gjeldende i det kommende formidslingsåret. Det er også viktig at innretningen har 
fleksibilitet til å møte alle typer problemstillinger som måtte oppstå som følge av 
pandemien. 
 
Tiltak som foreslåes for 2021/22 
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• Tilskudd til å løse ekstraordinære situasjoner som har oppstått som følge av 

Covid19 og som fører til måloppnåelse. 

• Tilskudd til nye læreplasser og gjennomføring av lærekontrakter. 

• Tilskudd til lærebedrifter som får problemer/utfordringer underveis mht. økonomi 

eller oppdrag som skal til for å gjennomføre læreløpet.  

• Lærebedrifter som tar inn en eller flere lærlinger, med ungdomsrett, utover det man 

allerede har planlagt, utløser det etter søknad, tilskudd på kr 40 000 pr ekstra 

lærling. Utgangspunkt for beregningen er gjennomsnitt av antall lærlinger de siste to 

år 

• Det gis stimuleringstilskudd pålydende 50 000.- kroner til alle førsteårs 

lærlinger/lærekandidater med ungdomsrett, uavhengig av oppstart av læretiden i 

2021, i lærefagene kokk, servitør og frisør. 

 
 
         
 
 
 
 
 
Kristiansand, 05.05.2021 
 
 
Tine Sundtoft Arly Hauge 
fylkeskommunedirektør fylkesdirektør 
 



Arbeidsgivernettverket på Agder
april 2021

Hva gjør vi og hvordan er det organisert

Odd Joar Svensson – Seniorrådgiver KS Agder



Arbeidsgivernettverket på Agder - Bakgrunnsbildet
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Arbeidsgivernettverket på Agder - Prosesser og 
organisering
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"minst"
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(2)

(1)

(1)

(2)

Indignasjonskurven for 

prosessen
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Informasjon og 

Involveringsnivå

INTENSITET

Interessekurven for prosessen

Kultur- og organisasjonsutvikling

Prosess Prosess



Organisering av nettverket

• Lister

– Sirdal, Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal og Hægebostad

• Rune Grimsby

• Kristiansand

– Kristiansand, Vennesla, Lindesnes, Lillesand, Birkenes og Iveland

• Heidi Engstøl

• Setesdal

- Evje og Hornnes, Åseral, Bygland, Valle og Bykle

• Dag Haugland

• Østre Agder

- Grimstad, Arendal,  Risør, Froland, Åmli, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei 

• Liv Ingjer Byrkjeland



Mandat og møtefrekvens

• Læringsnettverk mellom kommunene på  Agder  med fokus på arbeidsgiverrollen og utfordringer, tiltak og 
prosesser som kommunene kan erfare av hverandre.

– #Drømmejobben – rekruttering og omdømme, Tariff, Arbeidsrettslige problemstillinger osv.

– Prosjekter «Inn i Jobb» - «Jobbvinner» - «Nytt Blikk» - «Likestilt arbeidsliv» osv.

• Møter hver måned i de enkelte nettverk.

• Ledelse rullerer mellom kommunene - ett år av gangen.

• KS Agder er med på alle møtene som fast post på agendaen.

• KS Agder arrangerer årlig 1-2 samlinger med hele nettverket.

– «Når alle lærer av alle, bli alle bedre»



«You dont`t build a business,  

You build people,

and then people build the business.
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