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Referat fra styremøte torsdag 14.januar 2021, digitalt 

Til stede:  .... Hugo Thode Hansen, styreleder, Tone Marie Nybø Solheim, nestleder, Katrine Lereggen,  
Bjørn Gudbjørgsrud, Jan Sivert Jøsendal, Børge Toft, Rannveig Mogren. 

Andre:  ........ Regnskapsfører Hannelive Hjelm-Bergland og daglig leder Gudrun H Grindaker. 

Forfall:  ........ Rune Hallingstad, Aud Norunn Strand. 

 

Saksliste og saksbehandling:  

Sak 1/21 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Sak 2/21– Godkjenning av referat fra styremøte 7.12 

Vedtak: 

Referat fra styremøte 7.12.2020 ble endelig godkjent. 

Sak 3/21– Kort status fra gjennomført digitalt Topplederprogram 13.-14.1. 

Topplederprogrammet ble gjennomført digitalt 13.-14.1.21 med 16 påmeldte.  

Tilbakemeldingene fra deltagerne var gode; tema, opplegg og innledere. Man ser frem til fysisk 
samling, men digital samling er et viktig tilbud når samling ikke er mulig.  

Deltagerne kom med innspill til tema for senere samling. Det ble også spilt inn ønske om korte, 
digitale, faglige temasamlinger mellom samlingene i Topplederprogrammet.   

Vedtak: 

Saken ble tatt til orientering. 

Sak 4/21 Foreløpig regnskap og balanse 2020 

Foreløpig regnskap ble lagt frem i møtet, viser et marginalt overskudd på 36.000.  

Driften i 2020 ble lagt om pga pandemien. Budsjetterte inntekter knyttet til arrangementer uteble i 
stor grad. Kostnader knyttet til digitale samlinger/bistand fra teknikere ble en stor utgift.  

Det ble utviklet og gjennomført digitale faglige tilbud for mindre grupper.  

Regnskapsfører orienterte om dialog med skatteetaten om momskompensasjon bla for undervisning 
på NR`s arrangementer.  

Vedtak: 

Orientering om status ble tatt til orientering.  
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Sak 5/21 Forslag til budsjett 2021 

Budsjett for 2021 er justert i forhold til foreløpige avklaringer med KS og inngåelse av 
samarbeidsavtale. Det legges til grunn at våre medlemstilbud dekkes av OU-midler.  

Vi er forsiktig optimistiske og budsjetterer med web basert konferanse i mars og ordinær konferanse 
i august og Topplederprogram som samling i august. 

Medlemskontingenten for 2021 videreføres med kr 3750.- pr år for medlemmer og kr. 1000.- for 
pensjonistmedlemmer. Budsjettert overskudd er ca kr 390.000.-. 

Forslag til budsjett med budsjettforutsetninger ble gjennomgått i møtet. 

Vedtak: 

Budsjettet ble vedtatt slik det foreligger. Daglig leder legger frem forslag til justering av budsjett 

dersom forutsetningene endres. 

Sak 6/21 Avtale mellom KS og Norsk Rådmannsforum  

I strategiprogram vedtatt på Landsmøtet 2018 fremkommer; I perioden vil det også bli arbeidet mer 

aktivt med en sterkere tilnærming til KS.   

Det ble orientert om arbeidet med utarbeidelse av avtalen. Det har også vært avholdt flere møter 
mellom KS toppledelse og NR ved styreleder og daglig leder. NR har vært opptatt av gjensidighet og 
forutsigbarhet i et slikt faglig samarbeid.  

Organisasjonene er svært ulike når det gjelder struktur, størrelse, arbeidsform og formål. Det er 
allikevel viktige felles områder og interessefelt hva gjelder kommunal toppledelse. Begge 
organisasjoner er opptatt av å styrke det kommunale lederskapet. 

Vedtak: 

Avtalen med KS vedtas. Styret er tilfreds med at vedtaket fra Landsmøtet 2018 nå er konkretisert 

gjennom en avtale. En slik avtale vil kunne gi Norsk Rådmannsforum mer forutsigbare rammer. 

Avtalen vil kunne styrke det faglige samarbeidet og det faglige tilbudet til organisasjonens 

medlemmer.    

Sak 7/21 Avtale mellom Norsk Rådmannsforum og Kommuneforlaget (KF)  

Samarbeidsavtalen ble inngått august 2019. Daglig leder orienterte fra samarbeidsmøte med KF med 
evaluering av samarbeidet primo januar 2021.  

Vedtak: 

Saken tas til orientering. Avtalen justeres.  

Sak 8/21 Avtale mellom Norsk Rådmannsforum og Athene Group AS  

Gjeldende avtale med regnskap ble inngått januar 2019 mellom NR v Hans Hagene og Hjelle 
Regnskap og Økonomi AS. Avtalepartene er nå NR og Athene Group. Forslag til ny avtale er 
utarbeidet ut fra de behov Norsk Rådmannsforum har nå. Pris, effektivitet, forutsigbarhet og kvalitet 
er vurdert.  

Ny avtale innebærer fastpris på kr 120.000.- i året ink mva og er lagt inn i forslag til budsjett for 2021. 
Avtalen innebærer ingen endringer i rutinene.  

Vedtak: 

Styret støtter inngåelse av avtale med fastpris. Daglig leder gis fullmakt til inngåelse av avtalen.  
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Sak 9/21 – De ulike aktivitetene i 2021 

Det ble informert om de ulike tilbudene og aktivitetene som planlegges i 2021 og om de nye rutinene 
og retningslinjer for OU-midler.  

• Topplederkonferansen 12.3. Konferansetidspunktet er flyttet til 12.mars, som webinar.  

• Å lede krisen 

• Samspill politikk – administrasjon 

• Topplederprogram, samling 18.-19.8 

• Topplederkonferanse, samling 19.-20.8  

• Annet  

Vedtak: 

Saken ble tatt til orientering. Innspillene som fremkom i møtet tas med i det videre arbeidet.  

Sak 10/21 – Informasjon 

Neste styremøte settes til 17.februar kl 13.30. Følgende saker skal blant annet behandles: 
styresammensetning, styrets arbeidsform, nye vedtekter.  

Sak 11/21 – Eventuelt 

Det ble gitt en gjensidig orientering fra styremedlemmene om koronasituasjonen i de respektive 
kommuner.  

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker 

Daglig leder  


