
  

  

Fagforening for Rådmenn og andre ledere - avd. 679 

 

Oslo, 28.06.2021 

 

 

Styremøte i Fagforening for rådmenn og andre ledere 25.06.21 
 

 

Protokoll 
 

Til stede: Svein Skisland, Jan Terje Nedrejord, Rune Stokke, Ørjan Higraff, Bente Nesse,  

Torill Tjeldnes, Marius Jermstad og Jarle Øra. I tillegg deltok Christina Kårstad fra 

administrasjonen. 

 

Forfall: Jan Rynning, Gro Monsen 

 
Ingen merknader til innkalling eller saksliste. 

 
Sak 15/21   

09.00-09.30  

  

Orientering om utvalg som skal se på 

generalistkommuneprinsippet, ved Gro Herheim, kommunedirektør 

Larvik kommune   

 

Vedtak: Saken utsettes da Gro Herheim hadde datatrøbbel og fikk ikke 

deltatt i møtet. 

  

  
Sak 16/21  Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars  

Kommentar til protokollen: Svein Skisland har vært i kontakt med 

valgkomiteens leder, Hege Sørlie og sørget for at valgkomiteen er orientert 

om hvilke valg som skal gjøres og hvilke retningslinjer som eksisterer.  

 

Vedtak: Protokollen godkjennes 

  

  
Sak 17/21  

  
Medlemssaker/Nytt fra regionene  

Medlemsutvikling: 6 innmeldinger og 11 utmeldinger i perioden 20.03.21-

20.06.21 

 

Vedtak: Gjennomgang av nytt fra regionene tas til orientering. Elisabeth 

Larsen har trukket seg som styremedlem. Marius Jermstad blir dermed fast 

møtende styremedlem og Lill Stabel rykker opp som fast møtende vara. 

Øystein Ruud og Ann-Heidi Paulsen Orvik rykker en plass opp på varalisten. 

  

  
Sak 18/21  Økonomi/regnskapsrapport, ved Jan Terje Nedrejord, kasserer  

 

Vedtak: Regnskapet tas til orientering. 

  

  



  

 

Sak 19/21  

10.00-11.00  

  

Fremtidig finansiering i private barnehager. Barnehageutvalget sin 

rapport. Orientering fra avdeling Politikk og samfunn ved Alexander Berg 

Erichsen og Sidsel Schade  

  

Vedtak: Presentasjonen av barnehageutvalget sin rapport tas til orientering 

 

  
Sak 20/21  

  
Orienteringssaker  

Forberedelsene gjort i forbindelse med mulig streik i kommunene: 

Vi hadde totalt 13 medlemmer som ville blitt tatt ut i streik i ulike faser. 

Ledere i KS kapittel 3.4.1 ble ikke tatt ut i streikeutvalget. Hadde det blitt 

streik så ville den lokale fagforeningen hatt ansvaret for å følge opp våre 

medlemmer.  
 

Topplederprogrammet  

Nytt topplederprogram vil ha oppstart 1.-2.desember i år. Det vil være en 

kombinasjon av digitale og fysiske samlinger, tilsammen avholdes 4 

samlinger. I påmeldingsskjema har deltakerne mulighet til å komme med 

innspill på det de ønsker av tema.   
 

De deltakerne som var påmeldt da det ble avlyst i fjor har fått muligheten til 

å melde seg på igjen og er garantert plass.  

 

Vedtak: Sakene tas til orientering. 

 

  
Sak 21/21  

  
Samling i september  

 

Vedtak: Samlingen holdes 22.-24.september. Torill Tjeldnes, Svein 

Skisland og Christina Kårstad er programkomite. Christina sørger for å 

sende ut informasjon, påmelding, booke hotell, restaurant og annet praktisk.  

  

  
Sak 22/21  

  
Nyhetsbrev  

 

Vedtak: Innspill til saker tas med i nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet sendes ut før 

sommeren.  
 

  
Sak 23/21  

12.30-13.30  
NAV-sak og digitalisering i kommunene, ved Trond Finstad, leder av 

yrkesseksjon kontor og administrasjon  

 

Vedtak: Saken tas til orientering.  
 

   
Sak 24/21  Hovedtariffoppgjøret våren 2022  

 

Vedtak: Det sendes ut informasjon til medlemmene om at de kan komme 

med innspill til tariffoppgjøret. Det lages en sak om forhandlingsretten til 

kommunedirektøren. Det lages en sak om vurdering av lederlønninger til 

kirkeverger skal foretas en gang i året. 

 



  

 

  

Sak 25/21  Eventuelt  

Ingen saker til eventuelt.  
 


