
  

  

Fagforening for Rådmenn og andre ledere - avd. 679 

Oslo, 03.12.2020 

 

 

 

Protokoll  

Styremøte i Fagforening for rådmenn og andre ledere 3. desember 
3. desember 09.00 – 15.00 

 

Tilstede: Svein Skisland, Jan Terje Nedrejord, Jan Rynning, Rune Stokke, Ørjan Higraff og 

Jarle Øra  

 

Forfall: Gro Monsen, Bente Nesse, Elisabeth Larsen, Torill Tjeldnes, Marius Jermstad  

 

Innkalling godkjent.  

 

Saksliste: 

 
Sak 32/20  Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. august 2020 

Vedlegg: Protokoll 08.2020 

 

Merknader til protokoll: ingen 

 

Vedtak: Protokollen er godkjent.  

 

Sak 33/20 

 

Presentasjon Eirin Halvorsen Lillehof (09:30 – 09:45) 

Ny kontaktperson i avdeling Lov og avtaleverk  

 

Vedtak: Styret formidler et sterkt ønske om at Eirin kommer innom styremøtene 

fremover. Oversikt over møtedatoer for 2021 oversendes Eirin Halvorsen 

Lillehof.  

 

 

Sak 34/20 

 

Orientering om utvalg (10:00 – 10:30) 

Innleder: Gro Herheim  

 

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på det såkalte 

generalistkommuneprinsippet. Gro Herheim deltar i møtet for å gi en kort 

presentasjon om utvalget og for å svare på eventuelle spørsmål og ta med 

eventuelle innspill.  

 

Vedtak: Tas til orientering. Styret ber om at Gro Herheim og Bente Larsen 

inviteres på et senere møte, fortrinnsvis første halvdel av 2021.  

 

 

 

Sak 35/20 Medlemssaker/Nytt fra regionene 

 

Styret orienterer om hva som skjer ute i regionene.  

 



  

Medlemsstatistikk  

 28 innmeldinger 

 18 utmeldinger   

 Totalt: 574  

 Yrkesaktive totalt: 323  

 

 

Vedtak: Tas til orientering.  

 

 

 

Sak 36/20 Nyhetsbrev 

Styret diskuterer saker som skal inkluderes i nyhetsbrevet.  

 

Frist for innsendelse av saker til nyhetsbrevet settes til 10.desember.  

 

 

Vedtak: Nyhetsbrevet utarbeides av administrasjonen etter innspill fra styret og 

sendes til Svein Skisland for godkjennelse før utsendelse.  

 

Sak 37/20 

 

Økonomi/regnskapsrapport  

Innleder: Jan Terje Nedrejord 
 

Vedlegg:  

 Årsrapport 23.11.2020 

 Balanse 23.11.2020 

 

 

Vedtak: Tas til orientering.  
 

 

 

Sak 38/20 

 

Forslag til budsjett for 2021 

Innleder: Jan Terje Nedrejord 

 

Vedlegg:  

 Budsjett 2021 

 Spørsmål til debatt  

 

Vedtak: Budsjett vedtas. Søknad om midler til aktivitet i regionene sendes til 

administrasjonen fortløpende. Det forutsettes at det utarbeides en enkel rapport 

på bruken av midlene. Søknader som anses som kurante behandles av leder og 

sekretariatsleder. I tvilstilfeller legges søknaden fram for styret. Rapporter sendes 

til styret for orientering.   

 

 

Sak 39/20 

 

Orientering om opplæringssamling for foreningskontakter 14. – 15. januar  

 

Vedtak: Samlingen i januar endres til en endags digital samling, 

administrasjonen jobber videre med å få til en fysisk samling i mai.  

 

Sak 40/20 Lønnsfastsettelse for kirkeverger 



  

  

Vedtak: Tas til orientering, og det bes om at saken jobbes videre med i 

administrasjonen. Styret holdes orientert.   

 

 

Sak 41/20 Medlemsundersøkelse 

Vedlegg:  

 Notat lederundersøkelse 

 Ledere 002(resultater)  

 

Vedtak: Tas til orientering.  

 

 

Sak 42/20 Medlemspleie 

Styret diskuterer medlemspleie og medlemstilbud.  

 

Vedtak: Informasjon fra sekretariatsleder tas til orientering og styret viser til sak 

om budsjett for 2021 og muligheten for å søke midler til lokal aktivitet.  

 

 

  

Sak 43/20 Søknad om midler til rekrutteringsprosjekt i Nordland 

Vedlegg: Prosjekt Rådmenn  

 

Vedtak: Søknaden innvilges i sin helhet, kr 30 000 utbetales.  
 

  

Sak 44/20 Valgkomitearbeid  

 

Vedtak: Styreleder kontakter leder for valgkomiteen. Administrasjonen bes om å 

legge frem retningslinjene for valgkomitearbeid.   

 

 

Sak 45/20 Oppfølgingssak: høring om å oppheve plikten til å fratre ved særaldergrense.  

Vedlegg: Høringssvar fratredelsesplikt  

 

Vedtak: Tas til orientering  

 

 

Sak 46/20 Møtedatoer for 2021  

 14. januar: digital samling for foreningskontakter  

 

 18.-19. mars 2021 

 

 24.- 25. juni 2021  

 

 September: foreningstur (se neste sak) 

 

 9.-10.desember  

 

 



  

Vedtak: Møtedatoer for 2021 vedtas.  
 

Sak 47/20 Foreningstur 

Dato: 22.-25.september 2021 

Destinasjon: Tallin 

 

 

Vedtak: Administrasjonen starter planleggingen av foreningstur i 2021.  

 

 

Sak 48/20 Supplering fagforeningskontakt Viken  

 

Vedtak: Administrasjonen utarbeider liste over medlemmer i Viken og kontakter 

aktuelle kandidater i samråd med styreleder. Supplering vedtas av styret på et 

senere møte.  

 

Sak 49/20 Eventuelt 

 Orientering om teams-møte Trond Finstad 

 Orientering situasjon sekretariatsleder   

 

Vedtak: Tas til orientering.  

 
 


