
  

  

Fagforening for Rådmenn og andre ledere - avd. 679 

Oslo, 30.04.2020 

 

 

Protokoll styremøte i Fagforening for rådmenn og andre ledere 

29.april 2020. 
 

 

Til stede: Svein Skisland, Bente Nesse, Jan Terje Nedrejord, Gro Monsen, Rune Stokke, Jarle 

Øra, Elisabeth Larsen, Jan Rynning, Ørjan Higraff, Torill Tjeldnes, Marius Jermstad og 

Christina Kårstad 

 

Forfall: Ingen forfall 

 

 
Sak 5/20  Presentasjon av nytt styret og litt om forventninger  

 

Vedtak: Forventningene til styrearbeid tas til orientering. 

 

 

Sak 6/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.januar 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

Sak 7/20 Status retningslinjer mellom fagforeningen og kompetansesentrene  

 

Vedtak: Status for retningslinjene tas til orientering.  

 

 

Sak 8/20 Styrking av foreningsarbeidet 

Innleder: Elisabeth 

 

Vedtak: På hvert styremøte fremover skal det lages en sak om nyhetsbrev. I 

etterkant av styremøtene skal det sendes ut et nyhetsbrev fra foreningen. Oversikt 

over datoer for styremøtene legges ut på nettsidene til foreningen. Brosjyren til 

foreningen oppdateres. Retningslinjene til foreningen sendes ut til medlemmene. 

Medlemsundersøkelse tas som sak på neste styremøte.  

 

 

Sak 9/20 

 
Skolering av styremedlemmer og foreningskontakter 

 

Vedtak: Forslag til opplæring av foreningskontakter legges frem for styret på 

neste styremøte.  

 

 

Sak 10/20 

 
Orienteringssaker/Medlemssaker/Nytt fra regionene 

Det har vært en rolig periode med lite medlemssaker. 

I perioden 22.januar - 29.april 2020 har vi fått 13 nye medlemmer og 7 

medlemmer har meldt seg ut.  



  

 

Vedtak: Medlemsutviklingen tas til orientering. 

 

 

Sak 11/20 

 
Økonomi/regnskapsrapport  

Innleder: Jan Terje 

 

Vedtak: Økonomi og regnskap tas til orientering. Til neste styremøte lages en 

sak om budsjettpost for foreningskontakter som ønsker å drive med aktiviteter i 

egen region.  

 

 

Sak 13/20 Oppsummering av årsmøtet 

Det er viktig at valgkomiteen setter seg godt inn i retningslinjene til foreningen 

når de skal begynne sitt arbeid. 

 

Vedtak: Det tas en gjennomgang av særvedtektene, med spesielt fokus på det 

som står om valgene, på neste styremøte. 

 

 

Sak 14/20 

 
Tilbakemelding til Avdeling for politikk og samfunn: Prioriterte 

arbeidsområder  

Fagforening for rådmenn og andre ledere ønsker at følgende saker prioriteres: 

1) Statens bidrag til å dekke kommunenes utgiftsøkning og 

inntektsreduksjon i forbindelse med Koronasituasjonen. 

2) Finansiering av frivilligsentralene 

 

Vedtak: Christina sørger for at innspillene sendes til Sidsel Schade i Avdeling 

for politikk og samfunn. 

  

 

Sak 15/20 

 
Status navnendring  

Forslag til navnendring gikk ikke gjennom fordi Fagforbundets vedtekt §11.1.1. 

med retningslinjer, sier at alle fagforeninger skal starte med Fagforbundet, og så 

organisasjonsområdet. Navneforslaget «Fagforening for 

rådmenn/kommunalsjefer og andre toppledere» gikk derfor ikke igjennom.  

 

Vedtak: Det må gjøres en ny vurdering på nytt navn. Christina undersøker de 

formelle detaljene rundt hvordan navnendringen kan gjennomføres. Saken følges 

opp på neste styremøte. 

 

 

Sak 16/20 

 

Ivaretakelse av rådmannens individuelle og generelle arbeidsvilkår i en 

sammenslåingsprosess 

 

Vedtak: Christina sørger for at det lages et notat som sier noe om 

problemstillinger knyttet til rådmannens individuelle og generelle arbeidsvilkår i 

en sammenslåingsprosess. Steinar Fuglevaag og Hans Christian Monsen vil bli 

invitert til neste styremøte for å belyse saken. 

 

 



  

Sak 17/20 

 
Lønnsfastsettelse for kirkeverger 

 

Vedtak: Christina følger opp i forhandlingene internt i Fagforbundet.  

 

 

Sak 18/20 Uttalelse om tvangssammenslåing av kommuner 

 

Vedtak: Vi avventer en uttalelse nå. Når tvangssammenslåing av kommuner blir 

et aktuelt tema igjen kan en uttalelse sendes Fagforbundet sentralt.    

 

 

Sak 19/20 Foreningstur til Berlin  

 

Vedtak: Turen er avlyst da det mest sannsynlig ikke vil være mulig å reise 

utenlands i september. På neste styremøte tas det stilling til om det vil være mulig 

å samle foreningskontaktene fysisk i løpet av høsten. Det er også et alternativ å 

samles digitalt. På neste styremøtet vil det i tillegg gjøres en vurdering av 

utenlandstur i 2021. 

 

 

Sak 20/20 Eventuelt:  

-Møtet i juni avlyses, nytt møte settes opp i august.  

-Topplederprogrammet avlyses inntil videre på grunn av usikkerhetene rundt 

koronasituasjonen 

 

 
  

Med vennlig hilsen 

Christina Kårstad 

Sekretariatsleder 


