
Referat fra møte 2/21

Organisasjon Arbeidsutvalg Ryfylke Friluftsråd

Møtenummer 2/21

Dato 15. april 2021

Tidspunkt 09:00 - 10:00

Sted Teams

Behandlingsmåte Møte

Til stede

Kolbjørn Pedersen, Utvalgets leder

Nina Østebø, Utvalgets nestleder

Magne Torbjørn Frøyland, Utvalgsmedlem

Helge Garbrielsen, Utvalgsmedlem

Hans Olav Sandvoll, Daglig leder

Ann-Elene Lund, Administrasjon

Sak 7 Dagsorden Agenda

Åpning av møtet ved leder
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Saker til eventuelt

Beslutning
Utvalget godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg beslutningsdyktig. 

Sak 8 Referat fra forrige møte Referat

Gjennomgang av referat, eventuelle kommentarer eller endringer.

Beslutning
Utvalget godkjente referatet.

Sak 9 Statusrapport tiltak Beslutningsoppfølging

Statusrapport er vedlagt saken. Dette er noe som er nytt for oss, og vi må bli bedre kjent hvordan 
statusrapporten skal brukes. 

Beslutning
Utvalget tok saken til orientering.

Sak 10 Personal/bemanning Orientering

Det ble gitt en kort orientering om status i saken knyttet til ekstra forsikringsavtaler og livkontoordninger. 
Saken er overlevert advokater på begge sider. LO-Fagforbundet og KS. Det vil blir gjort nye forhandlinger 
før det evt. blir en rettsak.  Det fremkom ellers ingen nye momenter i saken. 

Beslutning
Utvalget tok saken til orientering, men med følgende presisering:
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Ved en eventuell megling må det settes tidsfrist om hvor lenge tilbud fra arbeidsgiver skal være gjeldene. 
I tillegg kan helseforsikringer tegnes for de ansatte fortløpende. 

 

Sak 11 Organisasjonen Orientering

HMS status pr. april 2021

Ann-Elene orienterte om  status for HMS arbeidet. 

Beslutning
Utvalget tok saken til orientering. 

Sak 12 Status lønnsforhandlinger Orientering

Lønnsforhandlinger – 2021

Tariff 2021 Informasjon fra KS

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og 
Akademikerne. Åpningsmøtet er 21. april og tema er lønnsreguleringer for 2021. Det skal ikke forhandles 
om tekst i Hovedtariffavtalen. Partene har frist 1. mai. 

 

I tillegg er det er brudd i forhandlingene i det private næringslivet (frontfagene), mellom LO og NHO. 
Dermed er det klart at partene må ha hjelp av Riksmekler for å komme seg videre. Det blir mekling 9. og 
10. april.

Beslutning
Utvalget tok saken til orientering.

Sak 13 Eventuelt Diskusjon

Beslutning
Ingen saker til eventuelt.

Sted:

Dato:
 

Kolbjørn Pedersen
Utvalgets leder
 

Hans Olav Sandvoll
Daglig leder
 

participantid:297189 participantid:297188

Signert 20.04.21 av Sandvoll, 
Hans Olav med BankID.
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