Fagforening for Rådmenn og andre ledere - avd. 679

Oslo, 17.12.2019

Protokoll
Til stede: Svein Skisland, Jarle Øra, Ann-Heidi Paulsen Orvik, Gro Monsen, Jan Terje
Nedrejord, Ørjan Higraff, Elisabeth Larsen, Ole Petter Nybakk og Christina Kårstad
Forfall: Rune Stokke, Ole Erik Lindalen, Bente Nesse

Sak 40/19

Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.september
Vedtak: Godkjent

Sak 41/19

Orienteringssaker/Medlemssaker/Nytt fra regionene.

Vedtak: Medlemssaker tas til orientering.

Sak 42/19

Økonomi/regnskapsrapport
Vedtak: Regnskapet tas til orientering.

Sak 43/19

Kraftskatt
Fagforbundets avd. 679 har i møte 5. desember 2019 drøftet NOU
2019:16, Skattlegging av vannkraftverk. Avd. 679 er opptatt av at
Fagforbundet engasjerer seg i saken og avgir høringsuttalelse innen fristen
1. januar 2020.
Adv. 679 ser med betydelig bekymring på at det samlede tapet for
vertskommuner der vannkraftproduksjonen skjer, vil bli på 3,66 milliarder
pr år dersom kraftskatteutvalgets forslag følges. Det er i tilfelle arealrike
og naturressursrike kommuner med relativt sett få innbyggere som taper
disse midlene. Et slikt tap vil åpenbart gå ut over tjenestetilbudet i de
kommunene som rammes hardest.
Avd. 679 mener fremtidig skattlegging av vannkraftverk må baseres på et
prinsipp om at konsesjonsinntektene skal beholdes og at kommunene
fortsatt skal ha rett til å skrive ut eiendomsskatt etter regler der selve
naturressursen, fossefall og elver, inngår i eiendomsskattegrunnlaget.
Vertskommuner til vannkraftproduksjon har rett til både kompensasjon for
tap av naturverdier og en andel av verdiskapingen.
Kommunene ønsker å bidra til at Norge kan oppfylle klimamålene i
Parisavtalen, men de må sikres vilkår som motiverer til det. Fremtidige
skatteregler må da være på plass slik at kommunenes motivasjon
opprettholdes også gjennom de mange forestående sakene med revisjon av
konsesjonsvilkår.

Vedtak: Teksten over vedtas og Christina formidler vedtaket til Alexander
på Politikk og samfunn som skriver høringssvar på vegne av
Fagforbundet. Vedtaket legges ut på foreningens nettsider.

Sak 44/19

Status juridisk ressurs
Vedtak: Sekretariatet har fått fullmakt til å ta direkte kontakt med
forbundsadvokatene. Nye retningslinjer mellom Kompetansesenteret og
fagforeningen er vedtatt av styret med noen få endringer. Endringene sendes
til leder for Kompetansesentrene for godkjenning. Det er ønskelig å
presentere dette på årsmøtet.

Sak 45/19

Årsmøte 2020
Vedtak: Vi vil måtte endre på regioninndelingen, men vi beholder antall
foreningskontakter som i dag. Christina skriver årsberetningen. Jan Terje og
Christina skal ha revisjonsmøte 16.januar. Christina og Svein tar en
gjennomgang av vedtektene til foreningen. Christina inviterer Mette Nord og
Trond Finstad.

Sak 46/19

Referat Kompetansesenteret Nord-Norge.
Vedtak: Referatet tas til orientering. Lederne ved Kompetansesentrene
inviteres til samlingen på Gardemoen i forkant av den årlige turen.

Sak 47/19

Medlemsstatus
Vedtak: Vi har fått 8 innmeldinger og 3 utmeldinger. Medlemsstatus tas til
orientering.

Sak 48/19

Foreningstur 2020
Vedtak: Christina bekrefter fly- og hotellbooking med reisebyrået og
betaler depositum.

Sak: 49/19

Fagforbundets arbeid med skatteinnkrevingssaken
Trond Finstad orienterer om arbeidet som har blitt gjort og hvor vi er nå.

Sak 50/19

Eventuelt
- Fagartikkel om lønnsutvikling for Kirkeverge. Flyttes til neste møte.
- Topplederprogrammet. Har behov for flere rådmenn som deltakere.
- Orientering om opplæringsløp foreningskontaktene.
- Henvendelse om stand og spleiselag. Christina henter inn mer
informasjon om opplegget før vi tar en avgjørelse.

Med vennlig hilsen
Christina Kårstad
Sekretariatsleder
Fagforening for rådmenn og andre ledere

