Referat fra styremøtet fredag 7. mai 2021, digitalt
Til stede: .... Hugo Thode Hansen, styreleder, Katrine Lereggen, Bjørn Gudbjørgsrud,
Rune Hallingstad, Aud Norunn Strand, varamedlem Børge Toft
Andre: ........ Regnskapsfører Hannelive Hjelm-Bergland (fratrådte på sak 25) og
daglig leder Gudrun H Grindaker
Forfall:......... Ingen

Saksliste og saksbehandling:

Sak 22/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 23/21 Godkjenning av referat fra styremøte 17.02.2021
Vedtak:
Referat fra styremøte 17.02.2021 ble endelig godkjent.

Sak 24/21 Budsjett/ regnskap
Styret har ønsket et annet oppsett for budsjett og regnskap for å gi bedre oversikt.
Regnskapsfører og daglig leder la frem forslag til nytt oppsett møtet. I forbindelse med utarbeidelsen
er det foretatt mindre endringer i budsjett inneværende år. Det ble orientert om dette i møtet.
Styret var tilfreds med nytt oppsett.
Vedtak:
Revidert budsjett ble godkjent.

Sak 25/21 Regnskapsfører
Daglig leder orienterte om avtalen med regnskapsfører.
Vedtak:
Styret tok saken til orientering. Inngåelse, oppfølging og vurdering av avtalen er innenfor daglig
leders fullmakter.

Sak 26/21 Medlemskap
Hvem som kan være medlem i NR er aktualisert. Rune Hallingstad er ansatt som bydelsdirektør i Oslo
kommune. I henhold til eksisterende vedtekter kan «..enhver som innehar administrasjonssjefsstilling i bydelsforvaltning i Oslo kommune, eller tilsvarende i andre kommuner, bli medlem».
Ut fra dette mener daglig leder at Rune Hallingstad fortsatt kan være medlem i Norsk
Rådmannsforum og sitte i styret ut fra sin rolle som administrasjonssjef i bydel Nordre Aker i Oslo
kommune.
Vedtak:
Styret støtter daglig leders vurdering. Rune Hallingstad kan være fullverdig medlem av NR i sin nye
rolle og fortsetter i styret.

07.05.2021

Sak 27/21 Styresammensetning – konstituering?
To av styremedlemmene har trått ut av styret. Etter dette er det ingen som innehar rollen som
nestleder. Det er etablert en praksis hvor styreleder og nestleder sammen med daglig leder foretar
enkle og ikke prinsipielle saker i fellesskap, som et slags «arbeidsutvalg». For øvrig avklares rollen
som nestleder i dialog med styreleder. Styret diskuterte saken.
Vedtak:
Aud Norunn Strand ble valgt til nestleder frem til ekstraordinært landsmøte.

Sak 28/21 Topplederprogrammet august 2021
Daglig leder orienterte om status for opplegg og program i møtet. Styret fant programmet
interessant og relevant.
Vedtak:
Styret tok saken til orientering.

Sak 29/21 Topplederkonferansen august 2021
Daglig leder orienterte om status for opplegg og program i møtet. Konferansen planlegges som en
fysisk samling på Grand hotel.
Vedtak:
Styret tok saken til orientering.

Sak 30/21 Informasjon
Det ble gitt informasjon i møtet om følgende saker:
•

Diskusjon om ny strategi utsettes til strategisamlingen. Denne fastsettes til 3.-4.juni 2021 i
Oslo. Rune Hallingstad innleder.

•

Forslag til reviderte vedtekter behandles på strategisamlingen.

•

Det avholdes julemøte og middag fredag 3.12.2021 Det er reservert for dette på Grand Hotel.

•

Tidspunkt for Topplederprogram og Topplederkonferanse januar 2022 er:
o Topplederprogrammet 12.-13.januar 2022
o Topplederkonferansen 13.-14.januar 2022

•

Oppfølgingsstudie UiA. Etter publisering av KS FoU «Styrket lederskap i kommunal sektor» for
KS, vil det bli gjennomført en oppfølgingsstudie som en del av samarbeidsavtalen mellom UiA
og NR. Forslag legges frem for styret på strategisamlingen.

•

Oppfølging av samarbeidsavtalen med KS. Samarbeidsmøte med KS vil bli gjennomført fredag
4.6.2021
• Andre saker og forespørsler.

Vedtak:
Styret tok saken til orientering.

Sak 31/21 Eventuelt
Ingen saker.

Gudrun Haabeth Grindaker
Daglig leder
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