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Norsk Rådmannsforum 

 

Styrets beretning 2018 og 2019 

 

1. Innledning/oversikt 

Styret i 2018-2019: 
Hugo Thode Hansen, Harstad kommune, leder 
Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad kommune, nestleder 
Katrine Lereggen, Melhus kommune 
Rune Hallingstad, Ullensaker kommune 
Bjørn Gudbjørgsrud, Sandefjord kommune 
 
Varamedlemmer 
Aud Norunn Strand, Modum kommune 
Børge Toft, Alstahaug kommune 
Jostein Førre, Sveio kommune 
Rannveig Mogren, Gausdal kommune 
 

Administrasjon 
Hans Hagene, daglig ledelse 2018 og frem til 1.3.2019 
Gudrun Haabeth Grindaker, daglig ledelse fra 1.3.2019 
Jostein Nordbø, juridisk rådgiver 
Hannelive Hjelm-Bergland, Athene-Group, regnskapsfører 
 
Styret ble valgt på landsmøtet i august 2018 og sitter frem til landsmøtet 2020. 
 
Hans Hagene var leid inn som daglig leder i deltidsstilling fra våren/sommeren 2016. Fra samme 
tidspunkt ble det inngått avtale om kjøp av juridisk medlemsbistand fra advokat Jostein Nordbø. 
Avtale om kjøp av regnskapstjenester ble inngått i 2016.  

Fra 1.3.2019 ble det inngått avtale om daglig ledelse med Gudrun Haabeth Grindaker i Gudrun H 
Grindaker AS, i deltidsstilling.  

Norsk Rådmannsforum (NR) foretok en prinsipiell endring av den løpende virksomheten i 2016. Man 
har ikke lenger faste lønns-/driftskostnader, i og med at alle tjenester kjøpes gjennom avtaler. Slik 
sett kan forumet enklere tilpasse driften til valgt virksomhetsnivå og faktisk økonomi. Dette er 
vurdert som viktig for en så vidt liten organisasjon med tilhørende sårbar økonomi. 

2. Samarbeidspartnere 

NR har gjennom flere år samarbeidet med og mottatt økonomisk støtte fra eksterne partnere. De 
konkrete samarbeidsavtalene har omfattet KLP, Kommunal Landspensjonskasse, og 
Kommunalbanken. Disse avtalene ble gjennomgått og evaluert i 2017, og begge ble justert i 2019. 
Avtalene innebærer bl.a samarbeidspartnernes faglige bidrag i Topplederprogrammet 
(Rådmannsskolen). Avtalene reforhandles i hver landsmøteperiode. Årlige støttebeløp fremkommer 
av regnskapet.  

NR inngikk samarbeidsavtale med ny samarbeidspartner i 2019, KF (Kommuneforlaget). Avtalen 
innebærer faglig og økonomisk bidrag til NR sine ulike kompetansehevende aktiviteter.  
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Det ble tatt initiativ til et mulig samarbeid med Universitetet i Agder høsten 2019. Samarbeidsavtale 
ble vedtatt inngått av styret 6.12.2019 og publisert på Topplederkonferansen i januar 2020. 
Samarbeidet skal bidra til å styrke og videreutvikle kompetansen til kommunedirektører og øvrig 
kommunal toppledelse. 

3. Styrets arbeid 

Det har i perioden vært avviklet 7 styremøter i 2018 og 5 styremøter i 2019. 

Mellom møtene i styret er det etablert en praksis hvor daglig leder konsulterer styrets leder og 
nestleder i en del spørsmål.  

Videre bidrar styremedlemmer i representasjonsoppgaver sammen med daglig leder når NR blir 
invitert til å komme med innspill til andre aktører eller offentlige myndigheter. Eksempelvis høringer i 
stortingskomiteer og andre innspill.  

4. Faglig virksomhet 

Den faglige virksomheten har i hovedsak vært knyttet til Topplederkonferansene og 
Topplederprogrammet (tidligere Rådmannsskolen). Strategi for 2019-2020 er fulgt opp og 
kommenteres her.  

Den faglige virksomheten har i perioden omfattet:  

1. Topplederkonferansene 

Topplederkonferanse/rådmannsforum er gjennomført 2 ganger pr år. Topplederkonferansene skal 
bidra til å styrke kompetansen til rådmenn. I tillegg ønskes det å bidra til å reise debatt om sentrale 
saker som berører kommunesektøren og rådmannens/kommunedirektørens/fylkesrådmannens rolle 
og ansvar.  

Konferansen i august 2019 og januar 2020 hadde god mediedekning. Flere av temaene fra de 
etterfølgende debatter følges opp på Topplederkonferansen august 2020.   

Antall deltagere er økende. De senere år er det åpnet opp også for at rådmannens ledergruppe kan 
delta. I tillegg til å følge med på antallet deltagere, bør også antall kommuner/fylkeskommuner inngå 
som sentrale måltall.  

2. Topplederprogrammet/Rådmannsskolen 

Topplederprogrammet, tidl Rådmannsskolen, arrangeres to ganger årlig, i forkant av øvrige 
medlemsarrangementer.  

Det har vært stor interesse også for Topplederprogrammet. Styret har diskutert både målgruppe og 
en eventuell maks grense på antall deltagere på programmet. For inneværende periode har vi satt en 
maks grense på 20 og at det er rådmenn/kommunedirektører som er målgruppen.  

Hvorvidt det skal åpnes opp også for andre ledere som aspirerer til å bli kommunedirektør vil være 
en naturlig diskusjon i arbeidet med nye vedtekter og strategi. 

3. Medlemsstøtte/medlemsdialog 

Antall medlemmer som kontakter daglig leder for spørsmål, råd eller dialog er økende. Dette er en 
del av tilbudet som ligger i medlemskapet. Det er en ambisjon å få sendt gratulasjon til alle nye 
rådmenn/kommunedirektører og samtidig informere om NR og hva medlemskapet innebærer.  
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Det er stor «bevegelse» i rådmannsgruppen. Arbeidet med å oppdatere medlemsoversikter og e-
postadresser er derfor tidkrevende, men oppfattes som viktig for å kunne nå medlemmene og kunne 
gi relevant informasjon.  

4. Juridisk rådgivning 

Medlemskap i NR innebærer et konkret og gratis tilbud om kvalifisert juridisk bistand til 
medlemmene som har utfordringer knyttet særlig til ansettelses-, lønns- og sluttavtaler. Frem til 
2020 ble det også gitt bistand til medlemmer hvor det oppstod problemer ved 
kommunesammenslåinger.  

Tilbudet innebærer to timers gratis bistand fra advokat. 

Tilbudet er etterspurt og medlemmene er godt fornøyde. Det ble i perioden 2018-2019 gjennomført 
konkret rådgivning og veiledning til ca 50 rådmenn, med hovedvekt på arbeids- og sluttavtaler og 
varslingsproblematikk. I tillegg spørsmål rundt habilitet, rettigheter ved oppsigelse, taushetsplikt, 
partsrettigheter og utfordringer med kontrollutvalget og den politiske ledelse.  

Resultatene er underlagt taushetsplikt, men generelt er de aktuelle rådmennene svært godt fornøyd. 

5. Videreutvikling av tilbudene 

Ny modul 
Topplederkonferansen august 2019 hadde som hovedtema «Å lede i kriser og bygge tillit». I etterkant 
av konferansen ble det tatt initiativ til og utviklet en ny modul om «Å lede krisen». Det ble 
gjennomført en workshop i desember 2019 og utarbeidet et faglig opplegg.  

Samarbeidsavtale med UiA 
NR startet opp dialog om et mulig faglig samarbeid med UiA høsten 2019. Det ble inngått en 
samarbeidsavtale med Universitetet i Agder, signert 7.1.2020. Formålet med samarbeidet er å bidra 
til å styrke og videreutvikle kompetansen til kommunedirektører og øvrig kommunal toppledelse. 
Dette vil gjøres gjennom prosjekter som kan bidra til videreutviklingen av forskningsbasert og 
anvendbar kunnskap som rådmenn kan benytte i sitt ledervirke.  

NR har etablert en egen referansegruppe bestående av 5 rådmenn/fylkesrådmenn for dette 
samarbeidet. 

6. Profilering/ interessepolitisk arbeid  

Det er arbeidet med oppdatering av organisasjonens hjemmeside og Facebookside. Vi registrerer at 
mange følger sidene våre.  

NR deltok på høring på Stortinget i mai 2019 om endringer i AML knyttet til varslingsbestemmelsene.  

Vi blir spurt om å uttale oss i saker omhandlende kommunal toppledelse, blant annet Kommunal 
Rapport, Dagens Perspektiv. I tillegg har styreleder eller advokat uttalt seg i enkeltsaker.  

Den senere tid er også organisasjonen blitt invitert inn til å komme med innspill på andre arenaer, 
herunder i tilknytning til KMDs ansvarsområde. 

5. Samarbeid med KS 

I strateginotatet vedtatt av Landstinget august 2018 ble et mer aktivt samarbeid og sterkere 
tilnærming til KS fremhevet.  

I løpet av 2019 er det avholdt flere møter med KS` ledelse rundt flere tema. Dette har bla resultert i i 
faglige innspill og diskusjoner, blant annet om utvikling av ulike tilbud til kommunal toppledelse.  

KS ga tilsagn til OU-midler til tilbudene fra NR i august 2019 og for tilbudene i 2020.  
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6. Administrativt arbeid 

Sekretariatet består av daglig leder tilsvarende ca 40-50% stilling. Det er inngått avtale med en 
ressurs med betydelig kommunal toppledererfaring som benyttes på timebasis ved behov.  

Det er til tider stor etterspørsel etter organisasjonens bidrag og innsats. Hovedoppgaven er arbeidet 
med konferansene og topplederprogrammet og videreutvikling av dette og - medlemsdialogen, 
herunder kontakt med nye medlemmer og oppfølging av medlemmer som ber om bistand  

Daglig leder har dialog med de ulike samarbeidspartnerne med oppfølging av samarbeidsavtalene.  

Det går også med en del tid til formidling på hjemmesiden, facebook, medier mm. Våre synspunkter 
og kunnskap etterspørres i ulike sammenhenger. Vi registrerer at flere organisasjoner ønsker faglig 
samarbeid med NR.  

7. Resultater og nøkkeltall 

Antall medlemmer 

• 2018 -393 

• 2019 - 389 

Møte- og konferansevirksomheten  

Virksomheten har i perioden hatt jevnt stigende deltagelse, både for 
Topplederprogrammet/Rådmannsskolen og Topplederkonferansen. Deltagelsen har vært slik: 

• Topplederprogrammet/Rådmannsskolen (januar og august): 
2016  
8 deltagere 
2017  
10 deltagere 
2018  
13 deltagere 
2019 
8 deltagere januar 
16 deltagere august 

 

• Topplederkonferansen (januar)/ Rådmannsforum (august): 
2016:  
78 deltagere januar 
42 deltagere august 
2017:  
124 deltagere januar 
76 deltagere august 
2018:   
167 deltagere januar 
 113 deltagere august 
2019: 
174 deltagere januar 
140 deltagere august 

 

• Økonomi. Nøkkeltall. 
Dette fremlegges i egen sak til Landsmøtet. 
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8. Pågående arbeid i 2020 

Styrets beretning er for perioden 2018-2019. I og med at Landsmøte avholdes i august 2020, gis det 
her en kort informasjon om pågående arbeid i 2020. 

Antall medlemmer i 2020 er 323, i tillegg 5 pensjonistmedlemmer.  

Det har så langt vært gjennomført 5 styremøter i 2020. 

Det meste av aktiviteten til NR har etter mars 2020 foregått digitalt, også styremøtene. 

Modulen «Å lede krisen» utviklet i 2019 ble svært aktuell med pandemien. Modulen ble første gang 
gjennomført i mai 2020 og da som webinar. Dette følges opp høsten 2020.  

Det er dialog med KS om bruk av OU-midler for tilbud til kommunedirektører i NR`s regi, eventuell 
annen finansiering.  

KS har satt i gang et omfattende FoU-prosjekt om «Styrket lederskap i kommunal sektor». UiA, 
Universitetet i Agder, ble tildelt dette prosjektet. NR`s referansegruppe gir innspill til UiA underveis i 
prosessen. 

Det er til tider stor etterspørsel etter organisasjonens bidrag og innsats både fra kommunedirektører 
og fra eksterne.   


