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Det var 27 medlemmer til stede på landsmøtet.

Sak 1 ..... Åpning – godkjenning av innkalling
Innkalling til møtet ble sendt medlemmene medio juli 2021 pr e-post.
Vedtak:
Landsmøtet godkjenner innkallingen og framlagt forslag til dagsorden.

Sak 2 ..... Konstituering
Det foreslås følgende konstituering:
Møteleder
Sekretær
Til å signere protokoll

Hugo Thode Hansen, Harstad kommune
Tone Marie Nybø Solheim, NR
1.
2.

Tore Isaksen, Ringerike
Jan-Hugo Sørensen, Nordreisa

Sak 3 ..... Revisjon av vedtekter
Gjeldende vedtekter for Norsk Rådmannsforum ble vedtatt i 1997. Det er flere årsaker til
behovet for en gjennomgang og revisjon 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 over 20 år.
- Ny kommunelov endrer rammene for rådmannen, herunder også tittel.
- Utfordringene for den kommunale topplederen har endret seg.
Sak om revisjon av vedtekter var planlagt behandlet på Landsmøtet i 2020. Dette
landsmøtet ble gjennomført digitalt pga pandemien. Behandlingen ble utsatt til
ekstraordinært landsmøte i 2021, da det er ønskelig med en bred diskusjon på landsmøtet.
Hva organisasjonen skal være, hva den skal tilby medlemmene og hvordan organisasjonen
skal fremstå i det offentlige rom bør diskuteres på landsmøtet.
Norsk Rådmannsforum har den senere tid løftet frem aktuelle problemstillinger som har
fått mediefokus, blant annet hvor synlig en kommunedirektør kan være, og hvilke saker det
er naturlig at Norsk Rådmannsforum engasjerer seg i.
Formålet for organisasjonen foreslås justert og presisert i de nye vedtektene. Det foreslås
at hovedformålet er å styrke kompetansen og kvaliteten på topplederskapet i norske
kommuner og fylkeskommuner. Dette blant annet gjennom å:
- stimulere til utvikling av kommunedirektørens faglige nivå gjennom profesjonelle
opplæringstiltak, lederutvikling, refleksjonsarenaer og rådgivning
- arbeide for kommunedirektørenes rammebetingelser og interesser
- bidra til utvikling og synliggjøring av kommunedirektørens rolle og oppdrag
- være en kunnskapsressurs og inneha en ekspertrolle på feltet.
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Det fremkommer av forslaget til nye vedtekter at organisasjonen bytter navn til Norsk
Kommunedirektørforum. De fleste kommuner og fylkeskommuner har skiftet tittel på
øverste administrative leder etter ny kommunelov. Styret mener det derfor er
hensiktsmessig at også Norsk Rådmannsforum skifter navn.
Landsmøtet 2020 gjennomførte valg til de ulike posisjonene i Norsk Rådmannsforum.
Valgkomiteen gav i den forbindelse innspill på at vedtektene bør revideres med tanke på
representasjon og kriterier for styresammensetning, herunder varighet, valgperiode og
antall perioder, samt at begge kjønn bør være representert med minimum 40 %.
I forslaget til reviderte vedtekter er valgkomiteens innspill til sammensetning hensyntatt.
Når det gjelder varighet, valgperiode og perioder er dette ikke tatt med. Styret mener at
dette er opp til valgkomiteen å vurdere og foreslå.
Vedtak:
Vedtekter for Norsk Kommunedirektørforum med endring i §2 med tilføyelse
fylkeskommune i andre setning, vedtas gjeldende fra 19.08.2021.

Sak 4 …. Strategi for perioden 2021 - 2023
Sak om strategi for perioden 2020-2022 skulle behandles på Landsmøtet i 2020. Dette ble
utsatt til ekstraordinært landsmøte, da det er ønskelig med bred diskusjon på landsmøtet.
Gjennom strateginotatet beskrives ulike satsingsområder for Norsk Kommunedirektørforum som skal bidra til ytterligere profesjonalisering av kommunedirektørene og
kommunenes øvrige toppledelse.
Fremtidens utfordringer er komplekse og til dels uforutsigbare, og dette krever stadige
faglige oppdateringer og tilpasninger. Kontinuitet i lederskapet er sentralt, og det er et mål
at vi gjennom våre tilbud bidrar til at kommunedirektørene lykkes i rollen.
Kommunedirektørens rolle og ansvar, forholdet mellom politikk og administrasjon, samt
andre aktuelle utfordringer vil alltid være sentrale tema.
Det legges opp til diskusjon om strategien på landsmøtet.
Vedtak:
Strategi for 2021 – 2023 vedtas med endring til medlemmer i første avsnitt.
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Sak 5 ..... Valg for perioden 2021 – 2022.
På landsmøtet august 2020 ble det foretatt valg for perioden 2020 - 2022. Det er flere av de
valgte som har gått ut av funksjonen som kommunedirektør i perioden. Det er derfor behov
for å foreta noen suppleringer.
Valgkomiteen har denne perioden bestått av Torill Eeg, Færder kommune, Endre Skjervø,
Frosta kommune og Arne Sverre Dahl, Molde kommune. 1.vara Gro Herheim har rykket
opp, da Arne Sverre Dahl har sluttet.
Valgkomiteens innstilling for perioden 2021-2022 ettersendes.
Vedtak:
Rådmann i Modum, varamedlem Aud Norunn Strand velges som ny nestleder
Gro Herheim, kommunedirektør i Larvik, velges inn i valgkomiteen
Yngve Bergesen, Vindafjord kommune, velges som 2. vara til valgkomiteen.
Turid Stubø Johnsen Sarpsborg, velges som revisor
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