Fagforening for Rådmenn og andre ledere - avd. 679

Oslo, 20.08.2020

Protokoll styremøte i Fagforening for rådmenn og andre ledere
20.august 2020.
Til stede: Svein Skisland, Gro Monsen, Jan Rynning, Rune Stokke, Jan Terje Nedrejord,
Ørjan Higraff, Torill Tjeldness, Henriette Sandvik(adm.)
Deler av møtet: Ann-Heidi Paulsen Orvik
Gjester: Alexander Berg-Erichsen, Steinar Fuglevaag
Forfall: Bente Iren Nesse, Jarle Øra, Elisabeth Larsen, Marius Jermstad
Det fremkom ingen kommentarer til saksliste eller innkalling under møtet.
Sak 21/20

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.april
Vedtak: Godkjent

Sak 22/20

Status retningslinjer mellom fagforeningen og kompetansesentrene
Vedtak: Status retningslinjer tas til orientering. Styret ber også administrasjonen
om å finne ny kontaktperson i Fagforbundet som kan erstatte rollen Hans
Christian Monsen har hatt tidligere. Styret ber videre om at styreleder og
sekretariatsleder tar et møte med vedkommende der en klargjør foreningens
forventninger. Det er også et sterkt ønske om at vedkommende deltar på neste
styremøte.

Sak 23/20

Orienteringssaker/Medlemssaker/Nytt fra regionene
Styrets medlemmer deler nytt fra regionene.
Medlemsstatistikk:




573 totalt hvorav 331 er yrkesaktive
20 innmeldte så langt i år
14 utmeldte så langt i år

Vedtak: Medlemsutviklingen tas til orientering.
Merknad: Detaljert statistikk over yrkesgrupper i fagforeningen sendes ut til
styret så snart denne er klar.
Sak 24/20

Nyhetsbrev
Saker til nyhetsbrevet:
 Legge frem de viktigste sakene fra styremøtet
 Medlemsstatistikk



Hva arbeider styret med for tiden?

Frist for innsendelse av saker til nyhetsbrevet settes til onsdag 26.august 2020
Nyhetsbrevet sendes ut sentralt, men styret ber om nye lister over medlemmer i
regionene.

Vedtak: Henriette Sandvik sender ut nyhetsbrevet i etterkant av fristen.
Nyhetsbrevet sendes først til styreleder Svein Skisland for godkjennelse.
Sak 25/20

Avdeling for politikk og samfunn: Prioriterte arbeidsområder
Innleder: Alexander Berg-Erichsen
Administrasjonen tar kontakt med Gunn Karin Juul (leder Politikk og Samfunn)
og ber om en oppdatering på et eventuelt høringssvar i sak vedrørende
boligstiftelser.
Vedtak:
Saken tas til orientering, og styret stiller seg positive til forslag til endringer i
stiftelsesloven, styret bes om å bli holdt oppdatert på sakens utvikling. Saken bes
inkludert i nyhetsbrevet.

Sak 26/20

Ivaretakelse av rådmannens individuelle og generelle arbeidsvilkår i en
sammenslåingsprosess
Innleder: Steinar Fuglevaag
Under møtet ble det vist til en høringssak om å oppheve plikten til å fratre ved
særaldergrense. Styret ønsker prinsipielt ingen endring i denne avtalen og ber om
å bli orientert om videre utvikling i saken

Vedtak: Saken tas til orientering. Vedlagt notat sendes ut med nyhetsbrevet med
den tilleggsinformasjon som ble fremlagt av Steinar Fuglevaag. Styret ber om en
oppfølgingssak på neste styremøte.
Sak 27/20

Økonomi/regnskapsrapport
Innleder: Jan Terje
Fagforeningen har en solid økonomi, det spares en del på at man for tiden ikke
har fysiske møter.
Budsjett for aktivitet i regionene:
Det er rom i budsjettet for at denne posten kan økes, den er nå på 15 000 kr.
Vedtak:
Regnskapsrapporten tas til orientering. Det settes opp en sak til neste møte hvor
styret får presentert et oppsett på penger til aktivitet i regionene, samt felles
retningslinjer for bruk av pengene.

Sak 28/20

Status navnendring
Innleder: Henriette Sandvik

Navneforslaget ble avslått på et rent teknisk grunnlag da navnet som ble foreslått
ikke startet med «Fagforbundet».
Vedtak: Saken tas opp på neste årsmøte. Innen den tid arbeider styret med
navneforslag som tilfredsstiller Fagforbundets kriterier.

Sak 29/20

Forslag til opplæring av foreningskontakter
Innleder: Henriette Sandvik
Kjell Håkon Norås er opplæringsansvarlig i Forbundsregion Oslo og skal bidra
inn i arbeidet.
Det rådes om at man også legger til rette for en digital plan B.
Seminaret bør ta opp:
 Informasjon om interne rutiner
 Gjennomgang av retningslinjene for bistand
 Medlemspleie
 Gjennomgang av relevante lover og avtaleverk – herunder bør man ikke
kun fokusere på de kommunale.
 Hvordan fremtidens Fagforening for rådmenn og andre ledere skal se ut
 Gjennomgang av organisasjonen og Fagforeningens posisjon og rolle her
 Forhandlingsteknikker

Vedtak: Styret ber administrasjonen planlegge for et fysisk opplæringsseminar
på Gardermoen14.-15. januar med innhold som nevnt ovenfor.
Sak 30/20

Medlemsundersøkelse
Innleder: Henriette Sandvik
Det ble nylig sendt ut en undersøkelse fra Fagforbundet til medlemmer med
lederstillinger. Det vil bli laget en analyse/rapport av resultatet som styret vil få
tilsendt så snart den er klar.
Dersom man skal sende ut en egen undersøkelse bør man ha et klart bilde av hva
formålet er da det er mange undersøkelser i omløp i disse dager.
Vedtak: Saken tas til orientering, og tas opp igjen på neste møte.

Sak 31/20

Eventuelt
Lønnsfastsettelse for kirkeverger
Sak om lønnsfastsettelse for kirkeverger skulle ifølge siste protokoll blitt tatt opp
i dette møte, men utsettes til neste styremøte på grunn av kapasitet i
administrasjonen.
Foreningstur
Styret ber om at det lages en sak om dette til styremøtet i Desember.

