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REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK RÅDMANNSFORUM 

 

onsdag 26.februar, telefonisk.  

Tilstede: Hugo Thode Hansen, styreleder, Katrine Lereggen, Bjørn Gudbjørgsrud, varamedlem Aud 

Norunn Strand, varamedlem Børge Toft. 

Regnskapsfører Hannelive Hjelm-Bergland, daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker. 

Forfall: Tone Marie Nybø Solheim, Rune Hallingstad. 

 

Sak 1/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Sak 2/20 – Godkjenning av referat fra styremøte 6.12  

Referatet er tidligere godkjent på e-post av de tilstedeværende på møtet.  

Vedtak: Referat fra styremøte 6.12.2019 godkjennes. 

Sak 3/20 – Ny modul «Å lede kriser og å lede i krise». 

Styret vedtok 6.12 at det skal utvikles og tilbys en egen modul «Å lede kriser – og å lede i kriser». 

Forslag til budsjett/ økonomiske rammer skal forelegges styret før gjennomføring.  

Opplegg og program er utarbeidet. Første samling gjennomføres som en pilot medio mai, og det 

legges opp til en evaluering av denne før neste gangs gjennomføring. Antall deltagere er satt til 20. 

Tilbudet legges ut på hjemmesidene og på facebooksiden.  

Vedtak: Styret slutter seg til foreslåtte opplegget. Piloten evalueres før neste gangs gjennomføring. 

NR dekker kostnadene til samlingen, dersom det ikke innvilges OU-midler/ OU-midlene ikke dekker 

fullt ut kostnadene. Deltagerne dekker selv reise og opphold. 

 

Sak 4/20 – Samarbeidsavtale UiA 

Styret vedtok i møtet 6.12.2019 samarbeidsavtalen. Avtalen og samarbeidet ble lansert på 

Topplederkonferansen med gode tilbakemeldinger. Det er jobbet videre med en konkretisering og 

operasjonalisering av denne.  

Referanse-/ ekspertgruppe knyttet til samarbeidsavtalen mellom UiA og NR er klar. 

Sammensetningen er som følger: 

Fylkesrådmann Jan-Sivert Jøsendal Vestfold - Telemark, rådmann Gro Herheim Nordre Follo, 

rådmann Rune Tvedt Sauda, Torunn Austheim, Steinkjer, Merete Hessen Kvæfjord, Børge Toft, 

Alstahaug, Gudrun H Grindaker, UiA ved; Morten Øgård, Linda Hye, Norman Udland.  

Første møte gjennomføres 13.03.  

Gruppens mandat er: i fellesskap identifisere potensielle forskningsområder/ forskningsspørsmål og 

gi innspill til aktuell forskning / kompetanseutvikling i kommunesektoren. Slik ny kunnskap og innsikt 
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vil bli formidlet på NRs ulike arrangementer, herunder Topplederprogrammet og Toppleder-

konferansen.  

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

Sak 5/20 – Evaluering av styret 

Styret vedtok i desember at det skal foretas en evaluering av styrearbeidet/ styresammensetningen. 

Det er landsmøte og valg inneværende år og en evaluering av styret og styresammensetningen være 

nyttig som innspill til valgkomiteen.  

Rune Hallingstad har utarbeidet et revidert forslag til styreevaluering. Dette vedlegges i bearbeidet 

form. 

Vedtak: Styret slutter seg til foreslåtte opplegget. Evalueringen oversendes valgkomiteen. 

Sak 6/20 – Topplederprogrammet januar 2020 

Status/ resultat Topplederprogrammet 

Det var 21 deltagere på Topplederprogrammet i januar, et høyere antall enn de siste gangene.  

Det ble innvilget OU-midler til programmet. Tilbakemeldingene fra deltagerne er positive, de ønsker 

enda mer tid til refleksjon.  

Neste samling er 26.-27.8. Program og opplegg er under utarbeidelse.  

Vedtak: Saken ble tatt til orientering.  

Sak 7/20 – Topplederkonferansen januar 2020 

Status/ resultat Topplederkonferansen 

Det var 150 deltagere på Topplederkonferansen i januar. Det ble innvilget OU-midler til konferansen.  

Tilbakemeldingene var gode på de fleste av innledningene. Noen mente at det var for mye 

oppmerksomhet på/ eksempler fra store kommuner.  

Aftenposten, Dagens Perspektiv og Kommunal rapport var til stede på store deler av konferansen. 

Det ble laget mange artikler fra konferansen, de fleste fra tema «Kommunereformen»/ «Råd til 

statsråden». I etterkant av presseoppslagene, ble det en debatt om rådmenn har en rolle i 

samfunnsdebatten. Dette vil bli fulgt opp som tema på konferansen i august.  

Vedtak: Saken ble tatt til orientering med synspunktene som kom frem fra styremedlemmene..  

Sak 8/20 – Status antall medlemmer 

Det er stadig endringer i medlemsmassen, nå spesielt pga kommune- og regionreformen, men også 

pga den relativt store turnoveren. 

Antall betalende medlemmer var 380 i 2019.  

Oversiktene er nå justert etter endringene pr 1.1.2020 og faktura er under utsendelse.  

Vedtak: Saken tatt til orientering.  

Sak 9/20 – Økonomirapport/ regnskap 2019 

Vedtak: Foreløpig regnskap 2019 godkjennes.  
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Sak 10/20 – Strategiutvikling og nye vedtekter  

I sak 18/19 og 19/19 i styremøtet 2.05 ble strategiprogram og prosess for revisjon av vedtektene 

diskutert. Styret ga innspill til prosess for revisjon av vedtektene og videreutvikling av strategien. 

Styret vedtok 6.12 i sak 56/19 «Daglig leder gis i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som 

utarbeider strategisk plan og vedtekter. Dette legges frem for styret i maimøtet. Utkast til vedtekter 

og strategisk plan legges frem for landsmøtet i august.»  

Daglig leder har etter samtale med flere rådmenn kommet frem til at det er mer hensiktsmessig at 
daglig leder møter lokale rådmannsutvalg og har en dialog om forventninger og vedtekter for NR. Det 
vil i forkant av disse møtene bli utarbeidet et notat med problemstillinger og spørsmål til diskusjon.  
 
Noen premisser/ foreløpig innspill til diskusjon: 

- formålet for organisasjonen  
- det skal utvikles gode tilbud som blir den foretrukne arena for rådmenn og deres målgrupper 
- NR knytter til seg samarbeidspartnere som bygger opp under NR`s formål 
- NR engasjerer forsknings-/ utviklingsmiljø for å gjennomføre relevante undersøkelser/ 

oppdrag om rådmannsfunksjonen/ aktuelle problemstillinger for rådmannsfunksjonen 
- NR utvikler «modul»-tilbud med aktuelle tema. Disse arrangeres ulike steder i lander. 
- Det vurderes etablert ulike nettverksarenaer 
- De individualiserte tilbudene utvides og konkretiseres, herunder for eksempel 

o For rådmenn i kriser 
o Rådmannskandidater 
o Forberedelse til pensjonsavgang 

 
Vedtak: Saken tatt til orientering.  

Sak 11/20 – Budsjett 2020 

Vedtak: Budsjettet for 2020 vedtas. 

Sak 12/20 – Eventuelt 

 

Ingen saker.  

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker 

Daglig leder  

ref 


