
Norsk Rådmannsforum 

 

Referat fra STYREMØTE I NORSK RÅDMANNSFORUM 

 

Tidspunkt: Torsdag 2. mai kl 8.30 – 11.30 

Sted: Gardermoen Radisson Blu  

 

Tilstede:  

Hugo Thode Hansen, Harstad, styreleder, på skype 

Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad, styrets nestleder 

Katrine Lereggen, Melhus på skype 

Rune Hallingstad, Ullensaker 

Varamedlem Aud Norunn Strand, Modum 

 

Andre: 

Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker 

Regnskapsfører Hannelive Hjelm-Bergland 

Advokat Jostein Nordbø under sak 14/19 

Forfall: 

Bjørn Gudbjørgsrud, Sandefjord 

 

Saksliste og saksbehandling:  

Sak 9 /19 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Sak 10/19 – Godkjenning av referat fra styremøte 20.03  

Vedtak: 

Referat fra styremøte 20.03.2019 godkjent. 

Sak 11/19 – Regnskap 2018  

 
Endelig regnskap for 2018 ble gjennomgått i møtet.  

Vedtak: 

Regnskapet ble godkjent.  



Sak 12/19 – Endelig resultat/ regnskap for topplederkonferansen 

Oversikt ble gjennomgått i møtet. 
Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

Sak 13/19 – Budsjett 2019 

Forslag til budsjett for 2019 ble gjennomgått i møtet. Det budsjetteres med noe midler til ulik 

medlemsaktivitet/ møter med medlemsgrupper. 

Vedtak: 

Budsjettet ble vedtatt. 

Sak 14/19 – Varsling. Innspill til høringsnotat til endringene i AML 

 

Det avholdes høring på Stortinget 14. mai om endringene i AML om varsling.  

Advokat Jostein Nordbø deltok i styremøtet under denne diskusjonen.  

Vedtak: 

Norsk Rådmannsforum melder seg på høring på Stortinget 14.mai. Administrasjonen utarbeider et 

endelig høringsnotat/ - innspill på bakgrunn av diskusjonen, i samarbeid med styremedlemmene og 

Jostein Nordbø. 

 

Sak 15/19 – Forslag opplegg topplederprogram august 

 
Opplegget for topplederkonferansen i august gjennomføres i hovedsak slik det har vært de to siste 
årene. Det foretas noen justeringer basert på innspill fra tidligere deltagere. 
 
Det arbeides videre med opplegg fra og med januar 2020.  
 
Daglig leder er orientert om fra KS at det sannsynligvis kan søkes OU-midler til deltagelse på et slikt 
arrangement.  
 
Vedtak: 
Styret slutter seg til forslaget. 

 

Sak 16/19 – Forslag program og opplegg rådmannsforum august 

 
Styret diskuterte forslaget til tema og opplegg for rådmannsforum/ topplederkonferansen i august. 
Det blir tre hovedtema på samlingen;  
Valgår. Turnover blant rådmenn  

Det er valg i september. Erfaringsvis skjer det mange rådmannsskifter etter valg. Valg og forholdet 

politikk og administrasjon er et relevant tema i et valgår. I tillegg leser vi om rådmenn i konflikt og i 

varslingssaker. Det er dialog med KS og med Kommunal rapport om faktagrunnlag og om analyse/ 

innspill på konferansen. 

Ny kommunelov 



Det spesielle i år er ny kommunelov med lovfesting av kommunedirektørens arbeidsgiveransvar og 

enkelte andre forhold. Dette blir et sentralt tema på konferansen. Hvordan vil dette påvirke 

kommunenes delegeringsreglementet og relasjonen ordfører - Kommunedirektør? Og hvordan vil 

dette gi seg utslag i arbeidsgiverpolitikken? Og hvordan blir dette tematisert på KS` 

folkevalgtprogram? 

Kriser 

Kommunene håndterer kriser hver dag. Små og store. I hvilken grad kan disse være godt forberedt? 

Og hvordan er det å være øverste leder og håndtere de store krisene? Og samtidig bygge og bevare 

tillit. 

Det legges opp til flere innledere; på nasjonalt og lokalt nivå, med hhv systemisk og personlig 

perspektiv. 

Vedtak: 
Styret slutter seg til den foreslåtte skisse. Tone Marie og Hugo er sparringspartnere/ bidragsytere i 
arbeidet med programmet. 
 

Sak 17/19 – Samarbeid med KS 
 
Daglig leder har hatt flere møter med KS om samarbeid, og det er etablert samarbeid på flere 
områder.  
 
Vedtak: 
Tas til orientering. Styret er tilfreds med at det er etablert et konstruktivt samarbeid.  

 

Sak 18/19 – Strategiprogram vedtatt av Landsmøtet. Diskusjon. 

 

Landsmøtet vedtok strategiprogram for 2019-2020 august 2018. Det er nytt styre og ny daglig leder.  
Det er derfor hensiktsmessig å ha en gjennomgang av strategiene og satsingsområdene, samt dialog 
om forventninger og arbeidsform.    
 
Vedtak: 
 
Styret konkretiserte strategiprogrammet. Arbeidet med avklaring av forventninger og arbeidsform 
ble startet. 

 

Sak 19/19 – Vedtektene. Prosess for revisjon 

 
Vedtektene for Norsk Rådmannsforum ble vedtatt i 1997.  
Det er flere grunner til å ha en gjennomgang av disse; 

- Det at det er mange år siden de ble utarbeidet og vedtatt er i seg selv en grunn til 
gjennomgang 

- Rådmannsrollen har endret seg på disse årene, over 20 år 
- Ny kommunelov endrer rammene for rådmannen 
- Utfordringene har endret seg.  

 
Vedtektene godkjennes av årsmøte. Neste årsmøte er høsten 2020. Det legges opp til en prosess for 
gjennomgang og revisjon hvor også medlemmene involveres. 



 
Vedtak: 
Styret ga innspill til prosess for revisjon av vedtektene. Det vil bli gitt noe informasjon om arbeidet 
med vedtektene på topplederkonferansen/ rådmannsforum 

 

Sak 20/19 –Status/ informasjon 
 
Daglig leder informerte om   

• Arbeidet med hjemmesiden og Facebooksiden 

• Samarbeid med andre, herunder Kommunal Rapport 

• Saker 
 
Vedtak: 
Tas til orientering. Styret er tilfreds med oppgraderingen av disse sidene og den økte aktiviteten. 
Viktig i arbeidet med å beholde og rekruttere medlemmer.   

 

Sak 21/19 – Ny profil/ logo 

Det er vurdert hvorvidt det skal utarbeides ny profil og logo. Tidligere ble det brukt to ulike profiler, 

nå benyttes kun den i sort og hvitt. Det vurderes ikke som viktig å sette i gang et arbeid med ny profil 

og logo nå. 

Vedtak: 

Den eksisterende sorte og hvite logo benyttes.  

 

Sak 22/19 – Eventuelt 

 

- Det er kommet spørsmål om tidligere/ pensjonerte rådmenn kan være medlem til en 

redusert pris.  

Vedtak: Tidligere/ pensjonerte rådmenn kan være medlemmer til en pris på kr 1000.- pr år. 

 

- Norsk Rådmannsforum/ advokat Jostein Nordbø får en del henvendelser fra rådmenn som 

står i vanskelige situasjoner. Styret diskuterte hvorvidt man skal utvikle et utvidet tilbud for 

rådmenn i slike situasjoner.  

Vedtak: Det utvikles et utvidet tilbud til rådmenn som står i vanskelige situasjoner. Daglig 

leder og advokaten utvikler dette og informerer om det på hjemmesidene. 

   

Neste styremøte er i Oslo i forbindelse med topplederprogrammet og rådmannsforum, 21. 
august.  


