
  

  

 

 

Vennesla, 10.06.2022 

 

 

 

 

Styremøte i Fagforbundet – kommunedirektører og andre 

toppledere 
 

Det ble avholdt styremøte i Fagforbundets lokaler 9. – 10. juni 2022.  

 

Til stede: Svein Skisland, Torill Tjeldnes, Marius Jermstad, Jan Terje Nedrejord, Gro 

Monsen, Øystein Ruud, Ragnhild Velsvik Berge  

 

Forfall: Rune Stokke, Ørjan Higraff, Magne Fjell, Rune Sjurgard , Andrea Fivelstad, 

Johannes Sørhaug og Åse Elin Hole 

 

Saksliste:  

 
Sak 21/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.april 2022 

 

Vedtak: Godkjent uten merknader.  

 

 

Sak 22/22 

 

Medlemsstatus/Medlemssaker/Nytt fra regionene 

 

Medlemsutvikling 2022 

 
 

Vedtak: Tas til orientering.  
 

Sak 23/22 

 

Regnskap ved Jan Terje Nedrejord 

Balansen og resultatregnskapet pr 30.4.2022 presenteres.  

 

Vedtak: Tas til orientering  

 

 

Sak 24/22 Informasjonsskriv til medlemmer om ulike typer arbeidskontrakter  

 

Vedtak: Informasjonsskrivet er godkjent og kan sendes ut til medlemmer samt 

publiseres på hjemmesiden. Spørsmål om kontraktene kan sendes til 

foreningskontaktene sendes Eirin Halvorsen.  

 



  

Sak 25/22 

 

Budskapsplattform for Fagforbundet Kommunedirektører og andre 

toppledere  

Innledende arbeid 
 

Vedtak: Administrasjonen jobber videre med de innspill som ble gitt i møtet og 

saken tas opp igjen på neste styremøte. 

  

 

Sak 26/ 22 

 

Streikeuttak for medlemmer i Fagforbundet Kommunedirektører og andre 

toppledere 

Hvordan ivareta våre medlemmer som ikke er unntatt etter hovedavtalen, men 

som har arbeidsgiveransvar.  

 

Vedtak: Administrasjonen forfatter et brev som beskriver problemstillingen, 

denne godkjennes av styret før den sendes riktig instans.  

 

 

Sak 27/22 

 

Politikk og Samfunn ved Sidsel Schade og Alexander Berg-Erichsen 

Følgende temaer ble presentert og diskuter: 

• Fagforbundets avgitte innspill til Kommuneproposisjonen og revidert 

nasjonalbudsjett. 

 

• Generalistkommuneutvalget – Hvilke endringer gjøres i Finland?  

 

Vedtak: Tas til orientering og administrasjonen tar med seg innspill fra styret i 

det videre arbeid.  

 

Sak 28/22 

 

Foreningstur Berlin 

Styret diskuterer program og ber sekretariatet arbeide videre med de innspill som 

kom frem i møtet.  

 

Vedtak: Sekretariatet utarbeider program etter styrets innspill.  

 

 

Sak 29/22 

 

Sekretariatsleders rolle og kapasitet  

Styret orienteres om dagens situasjon.  

 

I det videre ønsker styret å understreke at endringene ikke skal føre til endring i 

aktivitet for fagforeningen. Dersom kapasiteten i sekretariatet svekkes, bør det 

vurderes en høyere stillingsprosent.  

 

Vedtak: Tas til orientering.  

 

 

Sak 30/22 

 

Nyhetsbrev 

• Informasjon om veiledning ved inngåelse av kontrakt 

• Informasjon om dom angående fraskrivelse av stillingsvern   

• Sommerhilsen fra styreleder 

• Referat styremøtet 

 

Vedtak: Sekretariatet utformer nyhetsbrev som sendes styreleder for 

godkjenning før utsendelse til medlemmer.  

 



  

 

Sak 31/22 
 

Eventuelt 

• Troms og Finnmark – orientering om reversering og status der  

 

Vedtak: Tas til orientering.  
 

Med vennlig hilsen  

Svein Skisland  

Styreleder  


