
  

  

Fagforening for Rådmenn og andre ledere - avd. 679 

 

Oslo, 24.03.2021 

 

 

Styremøte i Fagforening for rådmenn og andre ledere 19. mars 
 

 

Protokoll 
 

Til stede: Svein Skisland, Jan Terje Nedrejord, Rune Stokke, Ørjan Higraff, Gro Monsen, 

Bente Nesse, Elisabeth Larsen, Torill Tjeldnes, Marius Jermstad og Jarle Øra. I tillegg deltok 

Christina Kårstad fra administrasjonen. 

 

Forfall: Jan Rynning  

 
Ingen merknader til innkalling eller saksliste. 

 
Sak 1/21  

10.00-10.30 
Orientering om inntektsystemutvalgets arbeid  
 

Vedtak: Inviter Terje Fjellvang til styremøte når arbeidet nærmer seg slutten 

for en ny orientering. Rapporten skal ferdigstilles i mai 2022.  

 

 

Sak 2/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. desember 2020 

 

Vedtak: Protokollen godkjennes 

 

 

Sak 3/21 Navnendring 

 

Vedtak: Styret har to forslag til nytt navn: 

Fagforbundet, avdeling for kommunedirektører og andre toppledere. 

Fagforbundet, avdeling for kommunale toppledere. 

Forslagene legges frem for drøfting på samling med foreningskontaktene i 

september. 

 

Sak 4/21 Valgkomitearbeid 

Gjennomgang av retningslinjene til valgkomiteen. 

 

Vedtak: Svein Skisland kontakter valgkomiteen og sørger for at de er kjent 

med retningslinjene til valgkomitearbeidet. 

 

 

Sak 5/21 

 
Kommuneøkonomi og kommunesammenslåing 

Alexander Berg-Erichsen og Sissel Schade hadde en gjennomgang av 

økonomiske konsekvenser ved kommunesammenslåinger.  

 

Vedtak: Saken tas til orientering.  



  

Sak 6/21 Medlemssaker/Nytt fra regionene 

I tidsrommet 01.01.21-15.03.21 har det vært 4 innmeldinger og 6 

utmeldinger.  

Henvendelsen fra foreningskontakt drøftet.  

Kjenner vi til medlemmer som står i vanskelige situasjoner, ta uoppfordret 

kontakt med dem for en prat. 

 

Vedtak: Sakene tas til orientering. 

 
 

Sak 7/21 Økonomi/regnskapsrapport  
 

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

 

Sak 8/21 Evaluering av opplæringsseminaret  

Samlingen er viktig, spesielt for nye foreningskontakter.  

 

Vedtak: Saken tas til orientering  

 

 

Sak 9/21 Medlemspleie/andre aktiviteter 

 

Vedtak: Det planlegges en konferanse for medlemmene. Tema er drøftet. 

Dato settes når vi med sikkerhet kan planlegge for en fysisk konferanse.  

 

 

Sak 10/21 Referat fra møte foreningskontakter Nordland  
Det utføres et godt rekrutteringsarbeid i Nordland.  

En tydelig tilbakemelding fra medlemmer er at de vet at vi er der for dem når 

de har behov for bistand.  

 

Vedtak: Referatet tas til orientering.  

 

 

Sak 11/21 Nyhetsbrev 

 

Vedtak: Det sendes ut nyhetsbrev like over påske. 

 

 

Sak 12/21 Foreningstur 

 

Vedtak: Vi opprettholder datoene for tur, men avventer å ta en avgjørelse på 

hvordan opplegget blir. 

 

 

Sak 13/20 

 
Supplering av foreningskontakt for Viken.  

 

Vedtak: Jane Short Aurlien oppnevnes som ny foreningskontakt for Viken. 

 

Sak 14/21 Eventuelt 

Neste møte fredag 25.juni 09.00-14.00. 
 


