Referat fra styremøte i Norsk Rådmannsforum onsdag 25.mars 2020
Telefonisk møte
Tilstede:
Hugo Thode Hansen, styreleder, Katrine Lereggen, Rune Hallingstad, Bjørn Gudbjørgsrud. Tone Marie
Nybø Solheim ga kommentarer til sakene i forkant av møtet.
Regnskapsfører Hannelive Hjelm-Bergland, daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker.
Sak 13/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 14/20 – Godkjenning av referat fra styremøte 26.2.20
Referat fra styremøte 26.2.2020 godkjent.
Sak 15/20 – Status ulike saker
På grunn av Coronautbruddet og de konsekvenser dette får for kommunesektoren, har daglig leder
omprioritert aktiviteter. Det innebærer at aktiviteter som krever deltagelse og/ eller innsats fra
medlemmer avventes til situasjonen er nærmere avklart.


«Å lede kriser og å lede i kriser», modul 12.-13.mai.
Det er sendt invitasjon til utvalgte rådmenn/ grupper. Mellom 3.3.- 11.3 kom det 10
påmeldinger. Dette er ikke fulgt opp med ytterligere markedsføring pga coronasituasjonen.
Praktisk opplegg og program er klart.
Ut fra situasjonen gjennomføres modulen som et webinar 12.-13.5.
Det planlegges for en samling i september.
Styret støtter at samlingen i mai gjennomføres som webinar.



Styreevaluering
Det vedtatte opplegget er oversendt valgkomiteen.



Topplederprogrammet 26.-27.8
Foreløpig skisseprogram ble tatt til orientering.
Ved inngåelse av avtaler med innledere tas med en klausul om bortfall av honorar dersom
arrangementet må utsettes/ avlyses pga pandemien.



Topplederkonferansen 27.-28.8
Styret støttet den forelagte skissen med aktuelle tema og innledere. Tema tilpasses tidsaktuelle
problemstillinger i august. Ved inngåelse av avtaler med innledere tas med en klausul om bortfall
av honorar dersom arrangementet må utsettes/ avlyses pga pandemien.



Hotellavtale/ avtale med Grand
Daglig leder orienterte om dialogen med Grand hotel og Scandic. Styret tok dette til orientering.

25.03.2020



Styrket kapasitet
Daglig leder har inngått en avtale med en ressurs som kan bistå med medlemsoversikter, arbeid
med hjemmesiden mm. (Tina Skarheim). Tatt til orientering.



Oppfølging av samarbeidsavtalen med UiA
Det planlagte møte i referansegruppen/ ekspertgruppen den 13.3 ble avlyst pga
coronaepidemien. Bakgrunnsnotat er utarbeidet.
De første resultatene av en FoU er tenkt presentert på topplederkonferansen i august.
Styret tok saken til orientering. Styremedlemmer gir eventuelle tilbakemeldinger om opplegget
innen 31.3.20



OU-midler
KS skal legge om retningslinjene for tildeling av OU-midler. Vi har gitt innspill til KS og anmodet
om at retningslinjene bør være enkle og håndterbare for alle parter.
Det ble 19.3.20 søkt om forhåndsgodkjenning av våre planlagte arrangement i 2020.
Tatt til orientering.



Landsmøtet 2020. Strategiutvikling og nye vedtekter
Planlagt medlemsdialog og involvering avventes til etter påske.
Styret anbefalte at dette gjennomføres som web-møter.



Andre henvendelser
o NKF, Norsk Kommunalteknisk forening, ved adm dir Rune Aale-Hansen har henvendt seg
og ønsker et faglig samarbeid med NR.
Styret er positive til et slikt faglig samarbeid som støtter opp om vårt formål.
o Daglig leder orienterte om forespørsler fra konsulentmiljø om mulig deltagelse/
presentasjoner på våre arrangement, herunder på eventuelt «leverandørseminar».
Styret uttrykte skepsis til dette.



Neste styremøte gjennomføres 14.mai 2020 som et webmøte.

Sak 16/20 – Eventuelt


Styreleder orienterte om oppfølging fra styremøtet i desember angående dialog med daglig
leder. Det ble avholdt «medarbeidersamtale» 14.januar. Innspill som kom frem i samtalen tas
opp til diskusjon på styremøtet i mai.



Pr dd har i overkant av 280 medlemmer betalt medlemskontingenten. Det er utarbeidet en
oversikt over rådmenn/ kommunedirektører som pr nå ikke er medlemmer. Det vil bli sendt en
egen henvendelse til hver og en av disse.

Gudrun Haabeth Grindaker
ref
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