
  

  

Fagforening for Rådmenn og andre ledere - avd. 679 

Oslo, 17.06.2019 

 

 

Styremøte Fagforening for rådmenn og andre 

ledere, 13.juni mars 2019. 

 
Protokoll: 

 

 

Tilstede: 

 

 

 

Forfall: 

Svein Skisland, Gro Monsen, Jarle Øra, Rune Stokke, Ann-Heidi Paulsen 

Orvik, Jan Terje Nedrejord, Bente Nesse, Hege Walør Fagertun, Elisabeth 

Larsen, Ole Erik Lindalen, Ole Petter Nybakk og Sandra Herlung (adm) 

 

Hege Walør Fagertun  

 

Ingen merknader til innkalling.  

 

Sak 16/19  Protokoll fra styremøte 21-22. mars  

 

Vedtak: Godkjent  

Sak 17/19 Medlemsstatus  

 

Innleder: Sandra 

Vedtak:  

Sak 18/19 Økonomi/regnskapsrapport  

 
Innleder: Jan Terje 

Vedtak: Økonomisk rapport tas til orientering. 

Foreningen har en sunn økonomi og et budsjettet i balanse, men årsmøtet i 

2020 vil gi økte utgifter.  

 

Sak 19/19 Budsjettforslag 

 

Innleder: Jan Terje 

Vedtak: Budsjett er godkjent  

Sak 20/19 Innledning om KA-området.  
Innleder: Bjarne Kjeldsen (Enhet Kirke, kultur og oppvekst) 

 

Vedtak: Tas til orientering  

Sak 21/19 Orienteringssaker/Medlemssaker/Nytt fra regionene.  

Innleder: Jarle 

 

Vedtak: Medlemssaker tas til orientering 

Protokoller er sendt til kompetansesenter. 

Sak 22/19 Foreningstur: Rammeprogram og reiserute 

 

Innleder: Svein og Sandra 



  

Vedtak: Fly, hotell og båttur er bestilt og rammeprogram er satt. Sandra 

booker møte med Finske KS, og finner innleder til fagkurs på Gardermoen 

Sak 23/19 Fastsetting av dato for årsmøte i 2020  

Innleder: Svein  

 

Vedtak: Årsmøtet settes til 20 eller 21. januar slik at det skal samsvare med 

programmet i Lokalsamfunnskonferansen 

Sak 24/19 Antall foreningskontakter ved nye regioner 

Innleder: Sandra  

 

Vedtak: Styret ønsker at antall foreningskontakter forblir det samme, men at 

det blir to kontakter i Nordland og to kontakter i Møre og Romsdal. 

Foreningskontaktene går naturlig inn i de regionene de vil tilhøre.  

Valgkomiteen skal arbeide med å skaffe foreningskontakter og styret 

forventer at blant annet geografi i blir tatt med i vurderingen der det er store 

geografiske forskjeller i regionene. Det sendes ut påminnelse til valgkomiteen 

Sak 25/19 Møteplan for styret 2020 

Innleder: Svein  

 

Vedtak: Møtedato for 2020 er: 

- 19-20.mars 

- 11-12.juni 

- 17-20.sep 

- 3-4.des 

Sak 26/19 Orientering om samarbeidsrutiner mellom Kompetansesentrene og 

foreningen  

Innleder: Svein og Sandra 

 

Vedtak: tas til orientering. Sekretariatet skriver en AU-sak om behovet.   

Sak 27/19 Medlemssak: Sikring av pensjonsrettigheter ved kommunesammenslåinger 
Innleder: Rune  

 

Vedtak: Tas til orientering og Rune følger opp medlemmet videre. 

 

Sak 28/19 Hovedtariffoppgjøret 2020  

Innleder: Sandra  

 

Vedtak: Ann Heidi og sekretariatsleder møter som avd.679 sine 

representanter. Sekretariatet sender ut informasjon til medlemmer av 

foreningen. 

Styret er spesielt opptatt av: 

* beholde Særaldersgrense  

* Endring i  KA-avtalen i samsvar med KS-avtalen hvor det er spesifisert at 

«lønnssamtaler foretas en gang i året». 

 

Sak 29/19 Nytt fra avdeling samfunn og politikk; Ny barnehagelov.  
Innleder: Sidsel Schade   

 

Vedtak: sak er tatt til orientering. 

Sak 30/19 Innmelding og medlemsmasse  

Innleder: Sandra 



  

-82-rådmenn 

-126 «Rådmenn», «øverste adm.ledere» og andre i kap 3.4.1 

-28. «Kirkevergere» 

-ca 100 «ass.rådmenn», «kommunalledere» og «virksomhetsledere» 

-19. «Ordfører» 

Flere som kun er oppført som «ledere», «rådgivere», «konsulenter», 

«folkevalgte» og «direktører» 

Til sammen 352 yrkesaktive medlemmer 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

Fagforeningen ønsker mer informasjon om hvordan sekretariatet kan påse at 

målgruppen ivaretas og at medlemmer som egentlig tilhører lokalforeningene 

blir henvist dit. 

 

Sak 31/19 Eventuelt  

- kraftskatt som tema tas videre til neste gang. 

- Styret varsler om to saker som skal opp på årsmøtet 

   1. Navnendring – et navn på foreningen som tydeliggjør målgruppen 

   2. Behandling av regnskap og budsjett til årsmøtet. 

- Ole Erik og Svein følger opp mulighetene for en fagbladartikkel om 

lønnsutvikling for Kirkevergere.  

- Gro tok opp høring vedr. ny forvaltningslov. 

- Christina er tilbake i sin stilling som sekretariatsleder 19.august og Sandra 

fratrer da stilligen. 

 

  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Sandra Marie Herlung 

Sekretariatsleder (vikar) 


