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NOU 2010 “Arbeid for helse” – initiativ fra Agderregionen på oppfølging 
 
Takk for hyggelig og avklarende telefonsamtale. 
 
Agderregionen har utviklet og vedtatt sin overordnede strategi “regionplan Agder 
2020”. 
Ett av områdene som det skal arbeids spesielt med er inkludering og nærvær i 
arbeidslivet. 
Vi er stolte over at Mandal Kommune har fått nasjonal oppmerksomhet for sitt arbeid 
med nærvær gjennom sitt Tillitsprosjekt. 
 
Forskningsmiljøer i Bergen, Tromsø og her på Agder gjennom Agderforskning har 
vist stor interesse og arbeidet med problemstillinger fra prosjektet i Mandal . 
Prosjektet har inspirert til oppstart av tilsvarende forsøk i en lokal næringsklynge, 
Eyde nettverket, og det er etablert nettverk mellom industri og kommuner på Agder. 
Det er tilsvarende veldig oppmuntrende at store kommuner som Bergen og 
Trondheim er i prosesser der de ser på tilsvarende arbeid. 
 
Vi registrerer nå at Almlidutvalget i sitt arbeid har foreslått at erfaringene fra Mandal 
Kommune skal videreformidles og prøves ut i 10-12 kommuner der det legges 
spesielt vekt på 365 dagers egenmelding. 
 
Et slikt arbeid krever både organisatorisk tilrettelegging og den nødvendige faglige 
kompetanse.  
Vi har sett på dette i vår region og vil foreslå at departementet vurderer om det i 
Agderregionen kan etableres et ressursmiljø som kan rekruttere og følge opp 10-12 
kommuner. 
 
I prosessen før dette brevet ble utformet har vi klarert initiativet gjennom møter med 
følgende aktører.  
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• Mandal kommune  -  rådmann Knut Sæter og personalsjef Irene Lunde 
• Tillitsprosjektet – prosjektleder Siren Vetnes Johannesen 
• Vest Agder Fylkeskommune –  regionalplansjef  Kenneth  Andresen 
• Personalavdelingen v rådgiver Kari Veggeland 
• Aust Agder Fylkeskommune – regionalplansjef Ola Olsbu og personal- og 

organisasjonssjef Bjørn Kristiansen 
• Fagforbundet i Vest Agder – fylkesleder Roy Gyberg 
• NAV Vest Agder – fylkesdirektør Elisabeth Blørstad 

 
Det er stor entusiasme blant disse for at Agder skal ta dette oppdraget. 
 
Vi møter gjerne til et møte der vi kan diskutere enkelthetene i en slik organisering 
dersom det blir aktuelt. Kontaktperson for samordning av dette er undertegnede.  
 
 
Jan Inge Tungesvik 
 sign 
Regiondirektør KS Agder 

 
 
 

 
Gjenpart : KRD v/Tage Båtsvik 
 HOD v/ Marit Lie 

 Mandal kommune - rådmann Knut Sæter og personalsjef Irene Lunde 
 Tillitsprosjektet – prosjektleder Siren Vetnes Johannesen 
 Vest Agder Fylkeskommune – regionalplansjef  Kenneth  Andresen 
 Personalavdelingen v rådgiver Kari Veggeland 
 Aust Agder Fylkeskommune – regionalplansjef Ola Olsbu Olsbu og  
 personal- og organisasjonssjef Bjørn Kristiansen 
 Fagforbundet i Vest Agder – fylkesleder Roy Gyberg 
 NAV Vest Agder – fylkesdirektør Elisabeth Blørstad 
 
 


