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Referat fra styremøte onsdag 19.august 2020 digitalt 

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 38/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Sak 39/20 – Godkjenning av referat fra styremøte 25.06   

Referat fra styremøte 25.6.2020 ble endelig godkjent. 

Sak 40/20 – Landsmøtet 2020 

Innkalling ble sendt alle medlemmer 5.august. Landsmøtet gjennomføres som webinar i etterkant av 
første dag av Topplederkonferansen.  
Vedtak: 
Styret tok saken til etterretning. Forslagene til vedtak på Landsmøtet er i overensstemmelse med 
styrets tidligere diskusjoner og vedtak.    
 

Sak 41/20 – Landsmøtet 2020, styrets beretning 

Det er tradisjon for at styret i NR legger frem sin beretning for Landsmøtet.  
Utkast til beretning ble gjennomgått.  
Vedtak: 
Styrets beretning fremlegges for Landsmøtet med de endringene som fremkom i møtet.  
 

Sak 42/20 – Landsmøtet 2020, valg 

Valgkomiteens innstilling ble presentert for styret i møtet, herunder utvidelse av styret i perioden. 
Valgkomiteens øvrige innspill tas med i arbeidet med vedtekter.  
Vedtak: 
Styret tar valgkomiteens innstilling til orientering. Valgkomiteens øvrige innspill tas med i arbeidet 
med vedtekter.  
 

Sak 43/20 – Topplederprogrammet 26.-27.8 

Pr 15.8 var det 21 påmeldte til Topplederprogrammet. Det var i utgangspunktet satt en maks grense 
på 20. Etter å ha undersøkt med Grand om de praktiske forholdene knyttet til pandemien og 
smittehensyn, vil alle de påmeldte være velkomne til å delta.  
Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering. Styret er godt fornøyd med programmet og antall deltagere.  
 

Sak 44/20 - Topplederkonferansen 27.-28.8 

Pr 19.8 er det samlet sett ca 65 påmeldte til konferansen.  
Temaene på konferansen oppfattes aktuelle ut fra de utfordringene kommunenes toppledelse nå 
står i. Til tross for at dette gjennomføres som webinar dette året, håper vi på stort engasjement fra 
deltagerne.  
Vedtak: 
Styret tok saken til orientering.  
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Sak 45/20 – Innspill til Koronakommisjonen 

NR ved daglig har mottatt invitasjon til å møte Koronakommisjonen torsdag 20.8. NR setter pris på å 
bli invitert og forespurt og har takket ja til å møte Kommisjonen. Aud Norunn Strand fra styret stiller 
sammen med daglig leder.  
Innspill på de tre spørsmålene som er stilt fra kommisjonen er oversendt styremedlemmene/ 
varamedlemmene. Dette ble gjennomgått i møtet.  
Det utarbeides svar fra NR i samarbeid med styremedlemmene.   
Vedtak: 
Innspill til Koronakommisjonen ble gjennomgått. De innspillene som kom frem i møte tas med i 
notatet som overleveres kommisjonen.  
 

Sak 46/20 Informasjonsaker 

• FoU-prosjektet og referansegruppens møte 

Det ble gitt informasjon om møtet og fremdrift i prosjektet. 

 

• Oxford Research, evaluering av ny KL 

Jostein Nordbø og daglig leder har tidligere gitt innspill til OR om aktuelle problemstillinger ved 

evaluering av ny KL.  

 

• NR er invitert til å møte Norman-utvalget 28.8.  

Styreleder og nestleder møter sammen med daglig leder. Det utarbeides notat som oversendes 

utvalget.  

 

Vedtak: 
Styret tar saken til orientering.  

 

Sak 47/20 Eventuelt 

Ingen saker. 

 

Gudrun Haabeth Grindaker 

Daglig leder  


