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Referat fra styremøte 8. november 2019, telefonisk. 

 
Tilstede: 
Hugo Thode Hansen, Harstad, styreleder, Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad, styrets nestleder, 

Katrine Lereggen, Melhus, Rune Hallingstad, Ullensaker, Bjørn Gudbjørgsrud, Sandefjord, 

Varamedlem Aud Norunn Strand, Modum.  

Andre: 

Regnskapsfører Hannelive Hjelm-Bergland, Helene Hansen Hjelle regnskap, daglig leder Gudrun H 

Grindaker. 

Saksliste og saksbehandling:  

Sak 38 /19 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Sak 39/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 12.08  

Vedtak: Referat fra styremøte 12.08 godkjent.  

Sak 40/19 – Topplederprogrammet og Topplederkonferansen august 2019 

Topplederprogrammet ble gjennomført 21.-22. august 2019 med 16 deltagere. Det ble innvilget OU-

midler for deltakeravgift for begge arrangementene. Gjennom en muntlig evaluering fremkom; 

- Deltagerne var godt fornøyd med programmet og innleggene. Det ble uttrykt ønske om enda 

mer tid til refleksjon. Det ble gitt innspill til tema for neste samling.  

- Økonomi for programmet ble gjennomgått. Forutsatt refusjon OU-midler som innvilget går 

samlingen med et lite overskudd.    

Topplederkonferansen 22.-23.august 2019 ble gjennomført med ca 150 deltagere.  

- Det ble foretatt en elektronisk evaluering med svært gode tilbakemeldinger.  

- Økonomi fra konferansen ble gjennomgått. Forutsatt refusjon OU-midler som innvilget, går 

konferansen med et lite overskudd.    

Vedtak: Styret er tilfreds med oppslutningen og gjennomføringen av programmet og konferansen. 

Innvilgning av OU-midler til arrangementene er svært positivt for medlemmene og styrker 

organisasjonens økonomi. 

Sak 41/19 – Økonomirapport pr 1.11 

Resultat for perioden frem til 1.11 ble gjennomgått.   
Vedtak: Saken tatt til orientering.  

 

Sak 42/19 – Status medlemmer 

Det er mottatt mange endringsmeldinger den senere tid i forbindelse med kommune- og 

fylkessammenslåing. Det er også mottatt noen nye innmeldinger. Antall betalende medlemmer er pr 

31.10 379. 

Vedtak: Saken tatt til orientering.  
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Sak 43/19 – Videreutvikling av topplederprogrammet  

Ny mulig modul om å lede kriser og å lede i krise. 
Det vil bli avholdt en workshop 4.12 med nevnte tema. Det er søkt OU-midler for arrangementet.  
Hensikten med workshopen er å utvikle en egen modul som kan prøves ut i en pilot våren 2020 og 
eventuelt bli et fast tilbud. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. Styret finner programmet relevant og interessant og imøteser 

tilbakemeldinger og anbefalinger etter workshopen er avholdt.   

Sak 44/19 – Topplederprogrammet januar 2020 

Invitasjon til Topplederprogrammet 13.-14.januar er sendt ut. Styremedlemmene oppfordres til å 
informere om programmet til kolleger. 
Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

Sak 45/19 – Topplederkonferansen januar 2020 

Programmet for konferansen 14.-15.januar er under utarbeidelse. Hovedtema er «Å lede det nye og 
det neste». Det ble gitt innspill til programmet i møtet.  Det er lagt ut informasjon om arrangementet 
på hjemmesidene og facebook. Styremedlemmene oppfordres til å delta på konferansen og 
informere om programmet til kolleger.  
Vedtak: Saken tas til orientering. Innspillene tas med i det videre arbeidet. 

 

Sak 46/19 – Kommunedirektørens personalansvar 

På bakgrunn av henvendelse fra et medlem om kommunedirektørens personalansvar ihht ny 
kommunelov/ retningslinjer for PSU/ administrasjonsutvalg har advokat Jostein Nordbø utarbeidet et 
notat om forholdet.  
Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Styret finner det positivt at faglige utredninger formidles på 
Rådmannsforums hjemmesider.  

 

Sak 47/19 – styremøte og middag 6.desember  

Årets siste styremøte avholdes fredag 6.12 på Grand fra kl 15. Styret med varamedlemmer er invitert 
til påfølgende middag. Det inviteres også gjester til denne middagen. 
Vedtak: Tatt til orientering. Varamedlemmer innkalles også til styremøtet 6.12.  

 

Sak 48/19 – Gjensidig orientering 

• Daglig leder informerte styret om møte med Universitetet i Agder. Det er innledet dialog 

med Senter for anvendt kommunalforskning ved UiA om et mulig faglig samarbeid.  

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Styret ser positivt på et mulig faglig samarbeid. Daglig 

leder utarbeider en sak til neste styremøte.   

• Det ble orientert om oppslag i Kommunal rapport og mulig oppfølgingssak. 

Sak 49/19 – Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt.  

 

Referent 

GHG 

Daglig leder  


