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Norsk Rådmannsforum 
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Nationaltheatret konferansesenter og digitalt møte 
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Sak 2 ...... Konstituering  
 
Sak 3 ...... Styrets beretning for perioden 2018 - 2019 
 
Sak 4 ...... Regnskap og revisjonsberetning for årene 2018 og 2019 
 
Sak 5 ...... Revisjon av vedtekter 
 
Sak 6 ...... Strateginotat for perioden 2020 - 2022  
 
Sak 7 ...... Budsjett og fastsetting av medlemskontingent for perioden 2020 - 2022 
 
Sak 7 ...... Valg for perioden 2020 - 2022 
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Sak 1 .....Åpning – godkjenning av innkalling 

Innkalling til møtet ble sendt medlemmene 03.08.2020 pr e-post. På grunn av 
pandemien gjennomføres landsmøtet digitalt, med styret samlet i lokaler i Oslo.  
 
Sak om revisjon av vedtekter skulle behandles på Landsmøtet i 2020, med 
medlemsdialog i forkant og diskusjon på landsmøtet. Dette har vært vanskelig å 
arrangere på grunn av pandemien. Dette foreslås utsatt til ekstraordinært 
landsmøte i januar 2021. 
 

Forslag til vedtak: 

Landsmøtet godkjenner innkallingen og framlagt forslag til dagsorden. 
 

Sak 2 .....Konstituering 

Det foreslås følgende konstituering: 
 

Møteleder  Hugo Thode Hansen, Harstad kommune 
Sekretær  Gudrun Haabeth Grindaker, NR 
Til å signere protokoll 1. Xx 
 2. Xx 

 

Sak 3 .....Styrets beretning for 2018 - 2019 

Styrets beretning er utarbeidet som eget vedlegg. Dette ettersendes.  
 
Styrets beretning gjennomgås i møtet. På grunn av situasjonen knyttet til 
pandemien vil strategi for neste periode vedtas på landsmøtet i januar 2021. 
 

Forslag til vedtak: 

Landsmøtet tar styrets beretning for perioden 2018 – 2019 til etterretning. 
Landsmøtet er tilfreds med utviklingen og oppfølging av strategien vedtatt i 2018.  

 

Sak 4 .....Regnskap og revisjonsberetning for 2018 og 2019 

Det vises til vedlagte saksdokumenter, regnskap og revisorrapport. Sentrale punkter 
i regnskapet gjennomgås i møtet.  
 

Forslag til vedtak: 

Landsmøtet godkjenner regnskap for 2018 og 2019 med revisjonsberetninger og 
innvilger styret og daglig leder ansvarsfrihet. 
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Sak 5 .....Revisjon av vedtekter 

Gjeldende vedtekter for Norsk Rådmannsforum ble vedtatt i 1997. Det er flere 
årsaker til behovet for en gjennomgang av disse: 

- Det er mange år siden vedtektene ble utarbeidet og vedtatt, og dette er i seg 
selv en grunn til gjennomgang. 

- Rådmannsrollen har endret seg på disse årene, dvs en periode på mer enn 20 
år. 

- Utfordringene har endret seg.  
- Ny kommunelov endrer rammene for rådmannen, herunder også tittel. 

 
Sak om revisjon av vedtekter var planlagt behandlet på Landsmøtet i 2020. Dette 
foreslås utsatt til ekstraordinært landsmøte i 2021, da det er ønskelig med 
medlemsdialog i forkant og en bred diskusjon på landsmøtet. En slik medlemsdialog 
har vært vanskelig å gjennomføre pga pandemien.  
 
Ved å utsette dette til 2021 vil det være det nye styret som legger frem forslag til 
reviderte vedtekter.  
 

Forslag til vedtak: 

Sak om revisjon av vedtekter behandles på ekstraordinært landsmøte i løpet av 
perioden. 
 

Sak 6 .....Strateginotat for perioden 2020 - 2022  

Sak om strategi for perioden 2020-2022 skulle behandles på Landsmøtet i 2020. 
Dette foreslås utsatt til ekstraordinært landsmøte i 2021, da det er ønskelig med 
medlemsdialog i forkant og bred diskusjon på landsmøtet. En slik medlemsdialog 
har vært vanskelig å gjennomføre pga pandemien. 
 
Ved å utsette dette til 2021 vil det være det nye styret som legger frem forslag til 
strategi.  
 

Forslag til vedtak: 

Sak om strategi behandles på ekstraordinært landsmøte i perioden. 
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Sak 7 .....Budsjett og fastsetting av medlemskontingent for perioden 2020 - 2022 

Medlemskontingenten fastsettes av Landsmøtet. Årsbudsjettene vedtas av styret. 
Disse forelegges Landsmøtet. Styret har ansvar for en forsvarlig drift innenfor de 
retningslinjer og strategi som er vedtatt av Landsmøtet.  
 
Det vises til vedlagte forslag til budsjett. Aktiviteten siste år har vært økende. 
Inntektene er økt ved en ny sponsor og mulighet til å søke OU-midler for 
arrangement. Utgiftene har også økt ved slik økt aktivitet.  
 
Det er usikkerhet mtp fremtidig bruk av OU-midler. Det er derfor dialog med KS om 
mulig annen støtte til organisasjonens tilbud til kommunedirektører, såkalt 
«arbeidsgiverrelatert lederopplæring».  
 
Medlemskontingenten for 2020 er kr 3 750. Landsmøtet 2016 ga styret fullmakt til å 
øke medlemskontingenten fra 3 150 til 3 500 kr i perioden. Styret har behandlet 
saken ved flere anledninger, og vedtok sist en økning til 3 750 fra 1.1.2020. 
Vurderingen ble gjort bl.a. ut fra mulig medlemstall som konsekvens av 
kommunereformen.  
 
Ambisjonen er å holde medlemskontingenten på et nivå som oppleves som rimelig i 
forhold til hva man får som medlem. Organisasjonens økonomi er relativt god, og 
det er ikke en vedtatt strategi å gå med store overskudd hvert år.  
 
I vedtektene fremkommer muligheten for pensjonistmedlemskap. Kontingent for 
pensjonistmedlemmer ble 2.5.2019 fastsatt av styret til kr 1 000.- pr år. 
 
Det foreslås at ordinær medlemskontingent for 2021 – 2022 skal ligge på nivå 
mellom 3 750 og 4 500 i perioden. Årskontingent for pensjonister / avgåtte 
rådmenn fastsettes til kr 1 000. 
 
 

Forslag til vedtak: 

• Landsmøtet slutter seg til styrets budsjettvedtak for perioden, jfr 
styrevedtak 19.8.2020.  

• Styret gis fullmakt til å heve kontingenten til inntil kr 4 500,- i perioden for 
aktive medlemmer. 

• Kontingenten for pensjonistmedlemmer fastsettes til kr 1 000.- pr år. 
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Sak 8 .....Valg for perioden 2020 – 2022 

Valgkomiteen har denne perioden bestått av Torill Eeg, Færder kommune, og Arne 
Sverre Dahl, Molde kommune. Valgkomiteens innstilling for perioden 2020-2022 
foreligger i eget vedlegg. 
 
Styret: 
 
Numeriske varamedlemmer: 
 
Styreleder: 
 
Nestleder: 
 
 
Valgkomité: 
3 stk 
  
Leder av valgkomitéen: 
 
 
Revisorer: 
2 stk  

 
 


