REFERAT STYREMØTE NORSK RÅDMANNSFORUM
Tidspunkt: .. Torsdag 14.mai 2020 kl 12-14, digitalt møte
Tilstede: ....... Hugo Thode Hansen, Harstad, styreleder, Tone Marie Nybø Solheim, Grimstad, Katrine
Lereggen, Melhus, Bjørn Gudbjørgsrud, Sandefjord, varamedlem Aud Norunn Strand,
Modum
Andre:.......... Regnskapsfører Hannelive Hjelm-Bergland, Gudrun Haabeth Grindaker, daglig leder
Forfall: ........ Rune Hallingstad, Ullensaker.
Sak 17/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 18/20 – Godkjenning av referat fra styremøte 25.3.20
Vedtak:
Referat fra styremøte 25.3.2020 godkjent.
Sak 19/20 – Orientering fra gjennomført webinar «Å lede krisen»
Samlingen ble gjennomført som webinar 12.-13.5. med 12 deltagere.
Svært mange organisasjoner og virksomheter gjennomfører webinar nå under pandemien, og mange
av disse er gratis. Daglig leder vurderte at det ikke ville være hensiktsmessig å ta betalt for samlingen,
selv om dette ville dekkes av OU-midler. Etter avklaring med styreleder og nestleder, ble det
besluttet at kostnadene knyttet til utvikling og gjennomføring av webinaret dekkes av Norsk
Rådmannsforum i sin helhet, som en utviklingskostnad.
Det ble gitt en muntlig tilbakemelding fra webinaret i styremøtet, herunder deltagernes
tilbakemeldinger.
Vedtak:
Saken ble tatt til orientering. Styret er tilfreds med at NR utvikler webinar som en av organisasjonens
arbeidsformer. Tematikken for webinaret er svært aktuelt og bør gjentas. Det bør arbeides videre
med finansiering av slike webinar, herunder deltageravgift og OU-midler,
Sak 20/20 - Program og opplegg Topplederprogrammet 26.-27.august 2020
Programskissen er utarbeidet og invitasjon sendt.
Det ble lagt inn noen forbehold knyttet til pandemiutviklingen og restriksjoner. Det er etter 15.6.20
åpnet opp for samlinger med opptil 200 deltagere. Det innebærer at programmet kan gjennomføres
sett fra smittesituasjonen.
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Antall deltagere har variert de to siste årene, fra 8 i januar 2019 til 21 januar 2020. Det er selvsagt
svært usikkert hvor mange som melder seg på og som opplever at de kan prioritere en samling i
august. Situasjonen er fortsatt usikker og svært mye er satt «på vent».
Det er gitt forhåndsgodkjenning for OU-midler.
Vedtak:
Samlingen gjennomføres og holdes på Grand Hotel. Antall deltagere på nettverksmiddagen
begrenses og middagen forenkles. Programmet og forhåndsomtalen oppdateres og publiseres.
Deltakeravgiften nedjusteres.
Sak 21/20 - Topplederkonferansen august 2020. Alternative forslag.
Hovedtema er utarbeidet og hovedinnledere er forespurt. Statsråd Astrup og direktør Camilla
Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet har takket ja.
Temaene er svært aktuelle ut fra den situasjonen samfunnet er i. Spørsmålet er imidlertid om
tidspunktet og formen er riktig. Landsmøtet er planlagt til torsdag 27.8.20, dvs i tidsrommet
konferansen avholdes. Opplegget og innholdet på konferansen spiller opp til en diskusjon på
landsmøtet om vedtekter og strategi, dvs «Hva skal Norsk Rådmannsforum være?»
Det er gitt forhåndsgodkjenning av OU-midler.
Det er fra 15.6.20 mulighet for å samle opp til 200 deltagere. Et så høyt antall deltagere er hverken
hensiktsmessig eller realistisk. Det er flere mulige alternativ. Disse ble diskutert.
Vedtak:
Styret finner det vanskelig å avholde topplederkonferansen i sin tradisjonelle form.


Topplederkonferansen i august avholdes i et annet format. Daglig leder vurderer alternative
møteformer herunder Webinar/minikonferanse kombinert med debatt og dialog i studio.



Hovedtema beholdes: Administrasjonens/kommunedirektørens stemme i
samfunnsdebatten. Hvor går grensen? Endrede rammebetingelser, klarer vi å ta ut
effektene? Lærer nød naken kvinne å spinne?



Nivå på deltageravgift vurderes.

Oppdatert opplegg fremlegges for styret så snart dette er klart.
Sak 22/20 - Landsmøtet august 2020. Alternative forslag.
Det er vedtatt at Landsmøtet skal gjennomføres 27.8.2020. I henhold til vedtektene skal det avholdes
valg, budsjett, plan, beretning og regnskap skal behandles. I tillegg skal medlemskontingent
fastsettes.
Saken ble diskutert med utgangspunkt i sak 21/20. Topplederkonferansen ble vedtatt gjennomført
digitalt/møte i studio, og det er naturlig at Landsmøtet også gjennomføres digitalt.
Det ble vurdert at det er hensiktsmessig at saken om revidering av vedtekter og strategi utsetets til
Topplederkonferansen januar 2021. Da vil det være tid for en god prosess med forankring hos
medlemmene. Det vil da være det nye styret som legger frem sak om vedtekter og strategi for et
ekstraordinært landsmøte i 2021.
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Vedtak:
Landsmøtet gjennomføres 27.august 2020 som et eget webinar i tilknytning til den digitale
Topplederkonferansen.
Saker som behandles:


Valg, budsjett, plan, beretning og regnskap, samt fastsetting av medlemskontingent.



Sak om reviderte vedtekter og strategi legges frem og behandles på ekstraordinært
landsmøte januar 2021, i tilknytning til Topplederkonferansen.

Sak 23/20 – Status ulike saker
Det ble gitt orientering om status i følgende saker i møtet;


Samarbeidsavtalen UiA. Aktivitetene er blitt omprioritert. Det er ikke avholdt møter i
referansegruppen grunnet pandemien.



KS har sendt ut tilbudsforespørsel på FoU-prosjekt om «Styrket lederskap i kommunal sektor
– gjeldende rett, roller, og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektør». UiA
leverer tilbud på prosjektet, og de viser til samarbeidsavtalen med Norsk Rådmannsforum.



OU-midler: Endrede rutiner. Den enkelte kommune må søke om refusjon selv for sin
deltagelse på våre arrangementer etter forhåndsgodkjenning. Dette oppleves tungvint og gir
merarbeid for medlemmene/kommunene. Styreleder ber om et møte med KS for å diskutere
alt. løsninger.



Henvendelser: NR får en god del henvendelser fra medlemmer som trenger bistand og
rådgivning ifb. sin stilling. Det gis gode tilbakemeldinger på bistanden.



Henvendelse fra NKRF: Norges Kommunerevisorforbund er 75 år. NR er forespurt om å bidra
med faglig artikkel til deres jubileumsbok, hvilket vi gjerne gjør.



Det er pr 1.5.20 311 medlemmer i Norsk Rådmannsforum.

Vedtak:
Styret tok dette til orientering.
Sak 24/20 - Status økonomi
Det ble sendt ut informasjon i forkant av møtet.
Det er god likviditet og egenkapitalen er sterk. Økonomien vil ikke påvirkes av bortfall av
topplederkonferanse. Revidert budsjett vil oppdateres når møteformen for Webinar og Landsmøtet
er satt for august.
Vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
Sak 25/20 Eventuelt
Tidspunkt neste styremøte fastsatt til 25 Juni klokken 10:00 via zoom 10:00 -12:00, Zoom
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Sak 26/20 - Oppfølging sak daglig leder
Styreleder, supplert av nestleder, redegjorde for oppfølgingssamtalen med daglig leder etter styrets
evaluering i desember 2019.
Daglig leders faste vederlag oppjusteres. Dette med bakgrunn i vurdering av oppnådde resultater og
arbeidsmengde. For øvrig videreføres avtale inngått 6. februar 2019.
Daglig leder og regnskapsfører deltok ikke ved behandling av denne saken.

Gudrun Haabeth Grindaker
Daglig leder
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