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Referat fra styremøte 5/2022, fredag 2.desember 2022 

Til stede: ..... Bjørn Gudbjørgsrud, styreleder, Rannveig Mogren, Yngve Bergesen, Endre Skjervø, Merethe 
Schjem, Geir Aga, Stine Strømsø  

Andre:......... Daglig leder Gudrun H Grindaker, unntatt sak 62.  
Hannelive Hjelm-Bergland deltok ved behandling av sak 53.  

Sak 50/22 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Sak 51/22 – Godkjenning av referat fra styremøte 28.oktober 2022 

Vedtak: Referat fra møtet 28.oktober 2022 ble godkjent.  

Sak 52/22 – Aktuelle problemstillinger  

Det er nyttig både for styret og for daglig leder å ha en gjennomgang av aktuelle problemstillinger sett fra 

kommunedirektørperspektivet. Aktuelle problemstillinger ble presentert og diskutert.  

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering. Innspill følges opp av daglig leder slik det ble foreslått i 

møtet. 

Sak 53/22 – Budsjett 2023 

Regnskap pr 30.11 ble fremlagt i møtet som et grunnlag for diskusjonen om budsjett 2023.  

Utkast til budsjett for 2023 ble gjennomgått og diskutert. Det legges opp til et høyt aktivitetsnivå, blant 

annet med tilbud om flere moduler. Det ble gitt innspill om å redusere samlede kostnader med kr 150.000 

og ha en driftsmargin på ca 100.000.-.  

Vedtak: Forslag til budsjett for 2023 justeres etter de innspill som kom frem i møtet. Endelig forslag til 

budsjett behandles i et digitalt styremøte.  

Sak 54/22– Status Topplederprogrammet 

Invitasjon til Topplederpogrammet ble sendt ut 12.november til alle medlemmer. Pr 2.12 var det 32 

påmeldte. Det er tidligere satt en maks grense på antall deltagere til 32.  

Styret synes det er gledelig at interessen for Topplederpogrammet er så stor – med stor spredning på 

erfaring og kompetanse, god geografisk spredning og spredning på kommunestørrelse, samt påtroppende 

fylkeskommunedirektører.  

Styret diskuterte og kom med innspill til opplegget dersom antallet påmeldte overskrider den satte 

grensen. 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. Det er gledelig at interessen for Topplederprogrammet er så stor. 
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Sak 55/22 – Status Topplederkonferansen 

Invitasjon til Topplederkonferansen ble sendt ut 12.november til alle medlemmer. Pr 2.desember var det 

72 påmeldte. Fristen for påmelding er 9.desember. Datoen er satt ut fra avtalen med Grand. Det vil være 

fullt mulig å registrere påmeldinger etter dette.  

Programmet er aktuelt og relevant, med mange interessante innledere.  

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

Sak 56/22 – Tillitsreformen. Hva er Kommunedirektørforums posisjon i saken? 

Tillitsreformen var ett av hovedtemaene på Topplederkonferansen og – programmet i mars. Det forrige 

styret diskuterte temaet og det var enighet om at dette er en viktig sak for kommunedirektører og for 

Kommunedirektørforum. Styreleder innledet om saken og styret diskuterte mulige posisjoner for 

kommunedirektørforum; 

Kommunedirektørforum er positive til større kommunal handlefrihet og «frikommune»-forsøk. Det er 

viktig at forsøk/ aktiviteter skjer ut fra initiativ fra lokalt hold.  Vi er positive til rammebasert målstyring og 

delegasjon. De foreslåtte tiltakene representerer ingen reform, men kan være sentrale inn i den lokale 

utviklingen.  

Kommunedirektørforum er opptatt av å bevare styringslinjen internt i den kommunale organisasjonen, 

herunder mulighet for målstyring. Vi er svært skeptiske til en direkte og utvidet direktoratstyring av den 

kommunale førstelinjen.   

Vedtak: Styret diskuterte saken. Den følges opp slik det ble avtalt i møtet.  

Sak 57/22 – Håndtering av varsler 

Det ble gjennomført en workshop 16.november 2022 om temaet, jamfør artikkel om workshopen på vår 

hjemmeside. På bakgrunn av det som fremkom og ble diskutert på workshopen, utarbeides det råd til 

bruk for kommunedirektører. Det planlegges også egne temadager knyttet til temaet.  

Styret var positive til at det utarbeides noen råd som KS og KDf presenterer i fellesskap, også på de 

respektive hjemmesidene. Så vil KDf ha noen tilleggsanbefalinger. Styret anmodet om at det utarbeides 

en fagartikkel på tema for formidling til medlemmer.  

Vedtak: Hvordan håndtere varsler er et svært sentralt tema for kommunedirektører, og det er viktig og 

riktig at Kommunedirektørforum utarbeider råd til bruk for kommunedirektører.  

Styret diskuterte rådene og videre oppfølging. Styret er positive til at det utarbeides noen råd som KS og 

KDf presenterer i fellesskap. 

Sak 58/22 Innspill til samarbeidsavtale med KSK 

Styret diskuterte i forrige møte samarbeid med KS Konsulent, og styret var positive til at det utvikles et 

grunnlag for en samarbeidsavtale.  

Utkast til en mulig avtale ble presentert og diskutert. For Kommunedirektørforum er det viktig at avtalen 

tydeliggjør formål og hensikt, hva samarbeidet skal omhandle, samt gjensidige forpliktelser,  

Vedtak: Utkast til samarbeidsavtale ble diskutert. Innspill gitt i møtet følges opp av daglig leder. Styret 

støtter inngåelse av en slik avtale.  

https://kommunedirektør.no/2022/11/19/hvordan-du-som-kommunedirektor-handterer-varsel/
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Sak 59/22 - Datoer Topplederkonferansen/ -programmet høsten 2023 

Styret diskuterte i forrige møte antall konferanser og mulige tidspunkt for konferansene. Januar beholdes 

som tidspunkt. Arrangementene i august kan med fordel forskyves noe, ut fra at det i august er flere 

arrangementer av interesse for kommunedirektører.  

Arendalsuka er 14.-18. august i 2023. I henhold til KS kalender, har de lokale KDUene møter 7.9, og 8.9. 

Det bør være mulig å forskyve disse datoene hvis vi allerede nå setter dato og informerer.  Valgdagen er 

11.9. KOMØK`23 er 5.-6.6. 

Vedtak: Topplederprogrammet avholdes 6.-7.september og Topplederkonferansen 7.-8.september 2023.  

Sak 60/22 – Informasjon - orienteringssaker 

Det ble informert om: 

• Oppfølging av samarbeidsavtalen med KS;  

o Fra møtet med KS v Lasse Hansen 28.10. 

o Fra samarbeidsmøtet jus med KS. 

o Det er sendt henvendelse til KS om OU-midler for 2023. 

• Fra møtet i referansegruppen 22.11 med UiA om tilleggsanalyser. Det ble orientert om konklusjoner 

fra møtet og anbefaling for videre arbeid.  

• Om workshop 14.12 «mottakelse av ny ordfører - råd og tips til kommunedirektøren», opplegg og 

invitasjon.  

• Status medlemsoversikt. Antall medlemmer har økt, og flere medlemmer er registrert fra 1.1.2023. 

Nye kommunedirektører i kommuner som ikke har vært medlem har meldt seg inn. I tillegg har flere 

av prosjektfylkeskommunedirektørene i fylkene som skal deles, meldt seg inn.   

• Nyhetsbrev ble som avtalt sendt ut etter forrige styremøte. Vi har fått mange positive 

tilbakemeldinger på selve nyhetsbrevet og på de sakene det jobbes med. Det legges opp til å sende ut 

nyhetsbrev etter hvert styremøte, og ellers ved behov.  

• Vi har fått en henvendelse om vi kan invitere prosjektlederne for de nye fylkene til en egen samling/ 

opplegg, gjerne sammen med KS. Dette følges opp.  

• Om enkeltsaker og medieoppslag.  

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering. Innspill fra dialogen følges opp. 
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Sak 61/22 - Scenarioprosjektet til Kommunalbanken 

Kommunedirektørforum er tidligere forespurt om å være en ressursgruppe for KBs scenarioprosjekt. På 

styremøtet i mai presenterte utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik ulike scenarier for gjeldsutvikling og 

utvikling bærekraft.   

Analysen fra Vista- analyse er ferdig (se her). Lars Strøm Prestvik presenterte analysen og konklusjonene. 

Styret diskuterte saken og ga innspill.  

Noen av konklusjonene er forutsigbare, men det er også noen interessante funn ned på grupper av 

kommuner og hvordan disse gruppene prioriterer forskjellig.  Kommunalbanken jobber videre med dette 

og lager noen mer omfattende og bredere scenarier for utviklingen i hele sektoren framover.  

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. 

Sak 62/22 - Avtale med daglig leder 

Avtalen med daglig leder varer til 28.februar 2023. Det har vært dialog mellom styreleder og daglig leder 

om mulig ny avtale. Styreleder orienterte.  

Vedtak: Styret diskuterte saken. Det inngås ny avtale med daglig leder. 

Sak 63/22 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt.  

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker 
Daglig leder  
 

Epost: gudrun@radmann.no  
Telefon: 90 76 15 83 

 

https://vista-analyse.no/no/publikasjoner/kommunenes-gjeldsettersporsel-mot-2035/
mailto:gudrun@radmann.no

