Fagforening for Rådmenn og andre ledere - avd. 679

Vennesla, 18.02.2022

Styremøte i Fagforening for rådmenn og andre ledere
Det ble avholdt digitalt styremøte den 18.februar.
Til stede: Svein Skisland(styreleder), Gro Monsen, Marius Jernstad, Ørjan Higraff, Torill Tjeldnes, Rune Stokke, Jan
Terje Nedrejord og Ann-Heidi Paulsen Orvik
Forfall: Bente Iren Nesse, Lill Torbjørg L. Stabell, Jan Rynning og Øystein Ruud

Saksliste:
Sak
01/22

Godkjenning av protokoll fra styremøte 9.desember 2021
Godkjent med en endring i møteplanen; endrer møtet 8. april til 20.april 11.00
Møteplanen i sin helhet legges ut på fagforeningens hjemmeside.

Sak
02/22

Medlemsstatus/Medlemssaker/Nytt fra regionene
Styret orienterer om status i regionene.
Tabell som viser medlemsutvikling

Sak
03/22

Kort orientering angående informasjonsskriv til medlemmer om ulike typer
arbeidskontrakter – Henriette Sandvik
Det er blitt gjennomført en uformell spørreundersøkelse blant organiserte kommunedirektører
om hva slags arbeidskontrakter de har i dag. Basert på dette vil Eirin Lillehof Halvorsen
utarbeide et informasjonsskriv om ulike arbeidskontrakter. Dette vil etter all sannsynlighet bli
presentert på årsmøtet.

Sak
04/22

Oppstartsmøte Trigger.
Representanter fra Trigger deltok i møtet. En digital rekrutteringskampanje ble diskutert og
10:00 – styret kom med sine innspill angående viktige hensyn og behov i det videre arbeid.
11:30

Sak
05/22

Generalistkommuneutvalget
Alexander Berg-Erichsen og Sidsel Schade fra politikk og samfunnsavdeling deltok i møtet.

11.30 –
12.00

Sak
06/22

Årsmøte 2022

Styret diskuterer program og ber sekretariatet gjøre de nødvendige forberedelser i tråd med
innspillene som fremkom i møtet. Sakspapirer og program sendes til styret for endelig
godkjenning, og sendes så ut i til deltakere senest 10 dager før årsmøtet slik vedtektene
krever.

Sak
07/22

Nyhetsbrev
•
•
•
•

Minneord om Yngve Øhrbom, tidligere leder i fagforeningen
Nominasjon til fremtidens ledere i Kommune- og Helse - Norge 2022
Generalistkommuneutvalget
Referat fra styremøtet

Styret sender inn eventuelle forslag senest fredag 25.februar

Sak
08/22

Eventuelt
Topplederprogrammet
Styret diskuterte behov for å flere fysiske samlinger i årets program etter innspill fra deltakere
i programmet. Selv om man anså det som praktisk og økonomisk gjennomførbart var det
enighet om å beholde rammeverket slik det var når deltakerne søkte seg inn for å sikre
forutsigbarhet. Men styret ber om at innspillet tas med videre når det skal planlegges nytt
topplederprogram.

Med vennlig hilsen
Svein Skisland
Styreleder

