Fagforening for Rådmenn og andre ledere - avd. 679

09.12.2021

Protokoll fra styremøte i Fagforening for rådmenn og andre
ledere
Det ble avholdt digitalt styremøte 9.desember 2021.
Tilstede: Svein Skisland, Ann-Heidi Paulsen Orvik, Ørjan Higraff, Jan Rynning, Rune
Stokke, Øystein Ruud, Marius Jernstad, Gro Monsen og Jan Terje Nedrejord
Fra sekretariatet: Christina Kårstad og Henriette Sandvik
Forfall: Bente Iren Nesse, Torill Tjeldnes, Lill Torbjørg L. Stabell
Ingen merknader til innkalling

Saksliste:
Sak 31/21

Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.september
Vedtak: Godkjent

Sak 32/21

Medlemsstatus/Medlemssaker/Nytt fra regionene
•
•
•

Medlemsutvikling siden september: 5 nye medlemmer og 4 utmeldinger
Utvikling yrkesaktive/pensjonister: 298 yrkesaktive og 259 pensjonister
Sekretariatet orienterer om pågående medlemssaker
Styremedlemmer orienterer om aktivitet i regionene

Vedtak: Tas til orientering
Sak 33/21

Styregodtgjørelser
Det er tidligere fattet vedtak om at honoraret til leder og kasserer skal opp til
vurdering i forkant av hvert årsmøte.

Vedtak: Styret fastholder tidligere satser.

Sak 34/21

Møteform og møteplan for 2022.
Møteform må vurderes opp mot Rundskriv 22: «Fagforbundets vedtatte
retningslinjer for kutt i egne CO2-utslipp – ved redusert reisevirksomhet»

Forslag 1:
Foreslås minimum fire møter i året hvorav minst to er fysiske.
Foreslås utenlandstur annethvert år, samt en samling for styret og
foreningskontaktene innenlands de årene man ikke reiser utenlands.
Det legges opp til hyppigere digitale møter ved behov.
Forslag 2:
Foreslås å beholde dagens frekvens på fysisk møter.
Foreslås utenlandstur annethvert år, samt en samling for styret og
foreningskontaktene innenlands de årene man ikke reiser.

Styret stemmer over de to forslagene.
Forslag 2: 4 stemmer
Forslag 1: 5 stemmer

Møteplan 2022:
Sekretariatet sender ut forslag til datoer i etterkant. Styret vedtar møteplan
over e-post.
Vedtak: Styret vedtar forslag 1. Møteplan vedtas over e-post.

Sak 35/21

Økonomi/regnskapsrapport, ved Jan Terje Nedrejord, kasserer
Vedtak: Tas til orientering

Sak 36/21
Kl.10.30-11.00

Starte arbeid med informasjonsskriv til medlemmer om ulike typer
arbeidskontrakter – Eirin Halvorsen, Forbundsadvokatene
Styret diskuterer innhold og form.
Det er et ønske fra styret om å utarbeide en enkel standardkontrakt som vi
anbefaler våre medlemmer, samt sammenfatte noen anbefalinger om
håndtering av problemstillinger våre medlemmer kan møte.
Skrivet og eksempel på avtale bør legges ut på nettsiden og sendes ut til
medlemmene i forbindelse med nyhetsbrev. Viktig at dette gjøres kjent for
våre medlemmer.
Dette bør være et verktøy som kan brukes av foreningskontaktene, også i
forbindelse med verving. Potensielle medlemmer er de som er i ferd med å
inngå en slik avtale.
Viktig at informasjonen holdes oppdatert.
Skrivet bør inneholde informasjon/anbefalinger om:
•

Åremål

•
•
•
•
•

Stillingsvern
Etterlønn
Må og måloppnåelse
Konflikthåndtering
Lokale tilpasninger

Det foreslås å gjennomføre en anonym spørreundersøkelse om eksisterende
medlemmers arbeidsavtaler.
Vedtak: Sekretariatet bes om å utarbeide forslag til avtale og tilhørende
informasjonsskriv og se på muligheten til å gjennomføre spørreundersøkelse.

Sak 37/21
(del 1)
Kl 11.15

Vervekampanje – presentasjon av tilbud fra Trigger
Det ble sendt henvendelser til fire forskjellige kommunikasjonsbyråer for å
innhente tilbud om digital vervekampanje. Følgende byråer fikk
henvendelse: Try, Trigger, Geelmuyden Kiese (GK) og Red Media.
Av de fire var det to som svarte og har levert tilbud. Det var Trigger og GK.
Vedtak: Se sak 37/21 (del 2)

12.00-12.45

Lunsj

Sak 38/21

Årsmøte 2022
Styret diskuterer forslag til program.
Dersom årsmøtet avholdes i januar, må det avholdes digitalt. Ifølge
vedtektene skal årsmøtet avholdes i løpet av januar, men man kan søke om
utsettelse til Forbundsregionen Oslo.
Vedtak: Det søkes om å utsette årsmøtet. Dato bestemmes senere, men man
tar sikte på mars.

Sak 39/21

Nytt navn på fagforeningen
Forslag 1: Fagforbundet – kommunedirektører og andre toppledere
Forslag 2: Fagforbundet - topplederen i offentlig virksomhet
Styret stemmer over forslagene.
Forslag 2: 1 stemme
Forslag 1: 8 stemmer

Vedtak: Styret foreslår Fagforbundet - kommunedirektører og andre
toppledere. Forslaget fremlegges årsmøtet som gjør endelig vedtak.

Sak 40/21
Kl.13.30-14.00

Kommuneøkonomi i 2022 ved Politikk og samfunn

Sidsel Schade og Alexander Berg-Erichsen ved Politikk og samfunn
presenterer.
Ønsker innspill fra styret på tematikker man bør arbeide med i 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helse og Omsorg- feltet bli en langt større utgiftspost fremover.
Eldreomsorgen øker i utgift, mens den yngre befolkning blir færre i antall.
Fraflytningsproblematikk
Inntektssystemutvalget (ferdigstiller arbeidet juni 2022)
Generalistkommuneutvalget
Tillitsreformen: tillit mellom stat og kommune
Klimautfordringene – hvordan jobbe med dette lokalt, hvordan vise til en
bærekraftig fremtid i dagens budsjetter?
Utenforskap og kostnadene tilknyttet dette
KS – radikal innovasjon
Ressurskrevende tjenester
Den kommunale egenandelen

Vedtak: Styret oversender sine innspill til sekretariatet og administrasjonen.
Sak 37/21
(del 2)
Kl.14.15

Vervekampanje – presentasjon av tilbud fra Geelmyden Kiese
Det ble sendt henvendelser til fire forskjellige kommunikasjonsbyråer for å
innhente tilbud om digital vervekampanje. Følgende byråer fikk
henvendelse: Try, Trigger, Geelmuyden Kiese (GK) og Red Media.
Av de fire var det to som svarte og har levert tilbud. Det var Trigger og GK.
Vedtak: Styret går til forhandlinger med Trigger og godkjenner eventuelt
endelig avtale i januar. Sekretariatet rådfører seg med styreleder underveis i
forhandlingene.

Sak 41/21
Ca kl.15.30

Oppdatering etter valg og ny regjering – Trond Finstad
Saken utgår

Sak 42/21

Nyhetsbrev
Saker:
•
•
•
•
•
•
•

Minneord om Jarle Øra
God jul - hilsen
30 år til neste år
Tillitsreformen?
Lokalforeningskonferansen?
Vervekampanje/rekruttering?
Hilsen fra valgkomiteen?

Frist for innsendelse av saker: 5. januar

Vedtak: Nyhetsbrevet sendes ut av sekretariatet medio januar. Styreleder
godkjenner før utsendelse.
Sak 44/21

Tillitsreform
Styret orienteres om tillitsreformen og en medlemshenvendelse som
etterspør mer informasjon om fagforeningens arbeid på dette området.
Vedtak: Sekretariatet utformer et informasjonsskriv som sendes ut til
medlemmer. Skrivet vil også sendes som et innspill til arbeidet internt i
Fagforbundet. Før utsendelse, vil styret gi sine innspill og fatte endelig
vedtak over e-post.

Sak 45/21

Kompensasjon/godtgjørelse

Vedtak: Styret ber sekretariatet om å redegjør for hvordan dette gjøres
generelt i Fagforbundet. Saken tas opp igjen i januar.

Sak 46/21

Eventuelt
Lagring av styredokumenter
•
•
•

Protokollene ligger tilgjengelig på nettsidene
Øvrige dokumenter lagres internt, men er per i dag ikke tilgjengelig for alle
Teams-gruppe: forslag og å lage et gjeste-område

Vedtak: Styret ber sekretariatet undersøke løsninger og fremlegge dette for
styret på neste møte.

Med vennlig hilsen
Svein Skisland
Styreleder

Henriette Sandvik
Sekretariatsleder

