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Saksliste
Sak 2

Konstituering
Valg og konstituering av:
* Møteledere
* Sekretær
* Protokolljusterere

Sak 3

Styrets beretning for 2014 - 2015
Vedlagt følger styrets beretning for perioden 2014 - 2015.
Se vedlegg 1.

Forslag til vedtak:
Landsmøtet tar styrets beretning til etterretning.

Sak 4

Regnskap og revisjonsberetning for 2014 og 2015
Revisjonsberetningene godkjenner regnskapene for 2014 og 2015 som
fremlegges i møtet.

Forslag til vedtak:
Landsmøtet godkjenner regnskapene for 2014 og 2015 med
revisjonsberetninger og innvilger styret og daglig leder ansvarsfrihet.
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Budsjett og fastsetting av medlemskontingent for 2017 og 2018
Se tallbudsjett i vedlegg 2.
Norsk Rådmannsforum har etter flere år med usikre inntektsforhold for
øyeblikket en rimelig forutsigbar økonomi.
Medlemsinntektene er gode, men det er naturlig nok noe usikkerhet knyttet til
effektene av den pågående kommunereformen.
Inntektene fra konferansene ligger relativt stabilt. Forumet har også inntekter
knyttet til Rådmannsskolen, men her foregår det atskillig subsidiering. Det
samme gjelder naturlig nok all veiledning knyttet til lederavtale for rådmenn
og konfliktsituasjonene / sluttavtalene.
Vår mangeårige generalsekretær har sluttet, og det er ikke endelig avklart
hvordan forumets behov for bistand til ulike oppgaver best ivaretas på sikt. Til
styret har funnet en mer permanent løsning for dette, foreslås det en
budsjettering som opererer med en sekkepost som kan brukes til alt fra lønn
etc. til kjøp av tjenester gjennom avtaler med lengre eller kortere varighet.
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Styret ber om fullmakt til å disponere denne posten ut fra det man vurderer
som mest hensiktsmessig i forhold til å realisere den strategi landsmøtet
vedtar.
Den bistand forumet knytter til seg, vil nødvendigvis ha en kostnad som må
tilpasses inntektene. Forslaget til budsjett settes opp med utgangspunkt i
regnskapstall i 2015 og første kvartal 2016.
Forslaget er ellers at man legger inn muligheten for en økning av
kontingenten i noenlunde samme størrelsesorden som i tidligere perioder.
Medlemskontingenten er i dag kr 3.150,-, og det foreslås at styret kan øke
denne til inntil kr 3.500,- kommende periode.

Forslag til vedtak:
Budsjetter for 2017og 2018 vedtas.
Styret har fullmakt til å foreta budsjettjusteringer så lenge disse ligger
innenfor en forsvarlig drift og de retningslinjer som er vedtatt av landsmøtet.
Styret gis fullmakt til å heve kontingenten til kr 3.500,-.
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Strateginotat for perioden 2016 - 2018
Styret har vurdert Norsk Rådmannsforums mål, hovedutfordringer etc., slik
disse fremgår av vedlagte utkast til strateginotat for kommende periode.
Se vedlegg 3.
Landsmøtet inviteres til å ta stilling til strateginotatet. Alle synspunkter og
innspill mottas med takk.

Forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar de retningslinjer som fremgår av strateginotat for 2016 2018. Styret skal ta hensyn til landsmøtets innspill og har ellers fullmakt til å
gjennomføre de tiltak det finner nødvendig for å realisere strateginotatet,
spesielt de tiltak strateginotatet eksplisitt tar opp.
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Valg for perioden 2016 - 2018
I samsvar med forslaget fra en enstemmig valgkomité ble følgende valg
foretatt på landsmøtet 2014:

Styret:
Fylkesrådmann Tron Bamrud, Akershus fylkeskommune (leder)
Rådmann Hugo Thode Hansen, Harstad kommune (nestleder)
Rådmann Toril Eeg, Nøtterøy kommune
Rådmann Katrine Lereggen, Skaun (nå Melhus) kommune
Rådmann Arne Sverre Dahl, Molde kommune

Nummeriske varamedlemmer
1. Rådmann Lillian Nærem, Hurdal kommune
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2. Rådmann Roy Jervard, Melhus kommune
3. Rådmann Gunnar Lillebo, Porsanger kommune
4. Rådmann Erik Vik Aarseth, Ulstein kommune
5. Et femte varamedlem fikk man ikke på plass

Revisorer:
Rådmann Morten Svagård, Råde kommune
Rådmann Hans Petter Karlsen, Våler kommune

Valgkomité:
Rådmann Kjell Fosse, Stjørdal kommune (Leder)
Rådmann Torleif Lindahl, Kongsvinger kommune
Rådmann Christine Norum, Tjøme kommune

Valgkomitéens innstilling presenteres så snart den foreligger.

