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Referat fra styremøte torsdag – 3.- 4.juni 2021, Grand Hotel, Oslo 

Til stede: ...... Hugo Thode Hansen, styreleder, Bjørn Gudbjørgsrud, Rune Hallingstad,  
Aud Norunn Strand, varamedlem Børge Toft og Rannveig Mogren 

Andre: .......... Daglig leder Gudrun H Grindaker 

Forfall: .......... Katrine Lereggen 

I tilknytning til styremøtet ble det gjennomført styreseminar som diskuterte vedtekter og strategi.  

Saksliste og saksbehandling:  

Sak 32/21 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Sak 33/21 – Godkjenning av referat fra styremøte 7.mai 2021 

Vedtak: 

Referat fra styremøte 07.05.2021 ble godkjent. 

Sak 34/21– Status økonomi  

Revidert budsjett ble vedtatt i forrige styremøte. Status pr 31.5.21 ble fremlagt.   

Vedtak: 

Styret tok saken til orientering.  

Sak 35/21 – Regnskapsfører 

Det ble gitt orientering om skifte av regnskapsfører.  

Vedtak: 

Styret tok saken til orientering. 

Sak 36/21 – Topplederprogrammet august 2021  

Invitasjon til Topplederprogrammet ble sendt ut 20-21.mai. Det ble gitt orientering om status i 
møtet. 

Vedtak: 

Styret tok saken til orientering.  

Sak 37/21 – Topplederkonferansen august 2021 

Invitasjon til Topplederkonferansen ble sendt ut 21.5. Pr 31.5 var det 28 påmeldte. Det ble gitt 
orientering i møtet om opplegg og innhold. 

Vedtak: 

Styret tok saken til orientering.  

Sak 38/21 Samarbeidsavtalen med UiA, oppfølgingsstudier 

Med bakgrunn i samarbeidsavtalen mellom UiA og NR er det avklart at UiA skal gjennomføre en 
oppfølgingsstudie med utgangspunkt i FoU «Styrket lederskap i kommunal sektor».  

Referansegruppen til samarbeidsavtalen - bestående av Torunn Austheim, Rune Tvedt, Merete 
Hessen, Gro Herheim, Jan Sivert Jøsendal og Børge Toft - har gitt innspill i arbeidet med FoUen og til 
en slik studie.  

Notat utarbeidet av UiA med forslag til tema ble presentert for styret. Dette skal diskuteres med 
referansegruppen fortrinnsvis før sommerferien.  
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To av medlemmene av referansegruppen har gått/går ut av gruppen da de ikke lenger er i rollen. 
Referansegruppen bør suppleres med to nye representanter. UiA har beskrevet noen ønskede 
kriterier; medlemmer som representerer store/mellomstore kommuner, som har en del år med 
erfaring som KD/rådmenn og at kjønnsbalansen i gruppen ivaretas.  

Vedtak: 

Styret diskuterte saken og ga innspill til forslag til tema. Styret sluttet seg til kriteriene for 
representanter til referansegruppen. Daglig leder forespør og foretar utvelgelse etter disse.  

Sak 39/21 Revisjon av vedtekter Norsk Rådmannsforum 

Styret har ved flere anledninger diskutert behovet for justering av vedtektene. Den formelle 
behandlingen ble av Landsmøtet 2020 utsatt til det ekstraordinære landsmøtet hvor man møtes 
fysisk.  

Eksisterende vedtekter med innspill til justeringer/ endringer ble lagt frem for styret og diskutert. 
Styrets vedtak fremlegges som forslag til nye vedtekter for det ekstraordinære landsmøtet i august. 

Vedtak: 

Forslag til justerte vedtekter behandles i eget styremøte før sommerferien. Dette fremlegges for 
ekstraordinært landsmøte som forslag til nye vedtekter.  

Sak 40/21 Strategi for Norsk Rådmannsforum for perioden 2021 - 2023 

Den formelle behandlingen av strategi for NR ble av Landsmøtet 2020 utsatt til det ekstraordinære 
landsmøtet hvor man møtes fysisk.  

Etter innledning av Rune Hallingstad, hadde styret en strategidiskusjon i tilknytning til styremøtet. 
Det utarbeides forslag til strategi i etterkant av denne diskusjonen.  

Vedtak: 

Styret diskuterte strategi for Norsk Rådmannsforum. På bakgrunn av innspillene som kom i møtet, 
utarbeides forslag til strategi som legges frem for ekstraordinært landsmøte.  

Sak 41/21 Forberedelse ekstraordinært landsmøte 

Det skal foretas suppleringsvalg på ekstraordinært landsmøte. Valgkomiteen er informert om dette.  

Det er ønskelig med en diskusjon/engasjement rundt strategi og formålet for NR.  

Vedtak: 

Forberedelse til det ekstraordinære landsmøtet forutsettes gjennomført som diskutert i møtet. 

Sak 42/21– Informasjon  

Det ble informert om; 

• Oppfølging av samarbeidsavtalen med KS. Samarbeidsmøte med KS ble gjennomført fredag 
4.6.21  

• Andre saker og forespørsler. 

Vedtak: 

Styret tok saken til orientering.  

Sak 43/21 Eventuelt 

Ingen saker.  
 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker 

Daglig leder  


