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Referat fra styremøte torsdag 25.juni 2020  

 

Tilstede:  

Hugo Thode Hansen, styreleder, Tone Marie Nybø Solheim nestleder, Katrine Lereggen, Rune 

Hallingstad, Bjørn Gudbjørgsrud, Varamedlem Aud Norunn Strand.  

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

Sak 27/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Sak 28/20 – Godkjenning av referat fra styremøte 14.05.20 

Referat fra styremøte 14.5.2020 ble endelig godkjent. 

Sak 29/20 - Program og opplegg Topplederprogrammet 26.-27.august 2020 

Programmet er utarbeidet og invitasjon sendt.  
Samlingen gjennomføres og holdes på Grand Hotel. Antall deltagere på nettverksmiddagen 
begrenses og middagen forenkles. 
Pr 23.06.20 er det 14 påmeldte.  
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 

Sak 30/20 - Topplederkonferansen 27.-28.agust 2020 

Deltageravgift er satt til kr 1 500.- for medlemmer og kr 3 000.- for ikke medlemmer. Invitasjon ble 

sendt ut 15.juni 2020. Pr 22.06.20 er det 11 påmeldte. Frist for påmelding er satt til 15.08.20. 

Det er oppfordret til at man samles fysisk i eget nettverk – regionalt eller fylkesvis.   

Deltagere på Topplederprogrammet kan følge konferansen fra eget lokale i Oslo. Styret med 

varamedlemmer og valgkomiteen er invitert til å delta i studio i Oslo. Det vil bli arrangert en middag 

for deltagerne som er i Oslo, dvs styret, valgkomiteen, samarbeidspartnere og de øvrige deltagerne 

på arrangementet.  

Vedtak: Styret tok saken til orientering. Innspillene som kom frem i diskusjonen tas med i det videre 

arbeidet. 

Sak 31/20 - Landsmøtet august 2020 

Landsmøtet gjennomføres 27.august 2020 som et eget webinar i tilknytning til den digitale 
Topplederkonferansen. 
 
Følgende saker legges frem for Landsmøtet: 

o Årsregnskap 2018 og 2019 
o Årsberetning/ styrets redegjørelse 
o Budsjett 2020 og 2021 
o Kontingent 
o Valg 
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Saken om revidering av vedtekter og strategi utsettes til tidspunktet for Topplederkonferansen 
januar 2021. Det vil da være tid for en god prosess med forankring hos medlemmene. Det nye styret 
legger frem sak om vedtekter og strategi for et ekstraordinært landsmøte i 2021.  
 
Kontingent 
Nivået på medlemskontingenten må ses i sammenheng med andre inntektskilder. Det legges opp til 
at styret får fullmakt til å fastsette nivået på kontingenten, innenfor en maksimal øvre grense frem til 
neste landsmøte i 2022.  
 
Valgkomiteen har fått oversikt over styremedlemmene og vil ha dialog med styreleder og ta kontakt 
med det enkelte medlem. 
 
Landsmøtet avholdes digitalt den 27.8.20 mellom kl 15.45 – 16.45. Det legges opp til at medlemmer 
kan gi skriftlige innspill til sakene som behandles.  
 
Vedtak: Landsmøtet gjennomføres 27.august. Saker som behandles er; 

• Årsregnskap 2018 og 2019, Årsberetning/ styrets redegjørelse, budsjett 2020 og 2021, 
kontingent, Valg.  

• Sakene legges frem for styret for elektronisk behandling før utsendelse.  
 

Sak 32/20 – Orientering fra møtet med KS om OU-midler 

Styreleder og daglig leder har hatt et møte med KS om OU-midlene. Det ble i møtet tatt opp at de 
eksisterende rutinene opp oppleves tungvint og gir merarbeid for medlemmene/kommunene.  
Styreleder orienterte fra møtet og de alternative forslagene som ble diskutert.  
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering. Daglig leder tar innspillene fra styret med i det videre 
arbeidet.   
 

Sak 33/20 Status samarbeidsavtalen med UiA 

UiA ble tildelt KS` FoU-prosjekt om «Styrket lederskap i kommunal sektor – gjeldende rett, roller, og 
rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektør». De viste i sitt tilbud bla til 
samarbeidsavtalen med Norsk Rådmannsforum. 
FoU-prosjektet er svært sentralt for kommunedirektørens rolle, ansvar, funksjon mm. Det er derved 
også svært sentralt for NR og vårt mandat. Daglig leder antar at prosjektet kan gi verdifulle faglige 
bidrag og sette sentrale problemstillinger på dagsorden, herunder få presentert fakta om 
«rådmannsbevegelser». Vi antar at NR vil få innspill og inspirasjon til videreutvikling av 
organisasjonens tilbud. Den oppnevnte referansegruppen er viktig i arbeidet med å gi innspill.  
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering. Styret oppfatter at FoU-prosjektet kan gi verdifulle bidrag til 
organisasjonen. Styret er godt fornøyd med at samarbeidsavtalen mellom UiA og NR kan gi slike 
resultater.  
 

Sak 34/20 - Status økonomi 

Regnskapsfører gikk igjennom status økonomi. 

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 

Sak 35/20 - Orienteringer 

Det ble orientert om følgende i møtet; 

• Planlagt webinar om å lede krise i juni ble avlyst pga få deltagere. 
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• Deltagerne på webinaret avholdt i mai er fulgt opp individuelt. Det er ønsket et eget 
oppfølgingsopplegg.  

• Det planlegges samling med tema Å lede krise i oktober.  

• NR v Nordbø og Grindaker har gitt innspill til forskerne om evaluering ny kommunelov i 
KMDs regi. 

• Det er skrevet en faglig artikkel til NKRFs jubileumsbok i forbindelse med deres 75 års 
jubileum  

• Artikkel i Kommunal Rapport  
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 

Sak 36/20 Styreevaluering 

Evalueringsskjema for styreevaluering er sendt ut. Oppsummering ble lagt frem i møtet.  

Vedtak: Oppsummeringen oversendes valgkomiteen til orientering og som et eventuelt grunnlag for 

arbeidet i valgkomiteen. Styrets funksjon og arbeidsform er et naturlig tema for det nye styret. 

Sak 37/20 Eventuelt 

• Neste styremøte er 18.8.20 kl 13 digitalt.  

• Julemøtet vil være 4.12.20 på Grand hotel. 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker 

Daglig leder  


