
   
 

20.10.2021 

 

Referat fra styremøte onsdag 20.oktober 2021    

Til stede: ..... Hugo Thode Hansen, styreleder, Bjørn Gudbjørgsrud, Rune Hallingstad, Aud Norunn 
Strand, varamedlem Jostein Førre 

Forfall:......... Katrine Lereggen, Børge Toft 

Andre: ......... Hannelive Hjelm-Bergland, Amesto, daglig leder Gudrun H Grindaker 

 

Saksliste og saksbehandling:  

Sak 50/21 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak:  

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Sak 51/21 – Godkjenning av referat fra styremøte 25.juni 

Vedtak:  

Referat fra styremøtet 25.juni endelig godkjent. 

Sak 52/21– Oppfølging vedtak på landsmøtet   

Landsmøtet ble gjennomført 19.august som planlagt. Nye vedtekter ble vedtatt og strategiprogram 
2021-2022 ble vedtatt.   

Styret diskuterte oppfølging av strategien, herunder   

- Hvordan bidra til utvikling og synliggjøring KDs rolle og oppdrag.  
- Samarbeid med kunnskapsorganisasjoner/forskningsinstitutt.  

Landsmøtet vedtok nytt navn for organisasjonen; Norsk Kommunedirektørforum. Det kan være 
hensiktsmessig med en forkortelse på navnet.  

Inntil videre er «kortnavnet» Kommunedirektørforum.  

Det kjøpes domenenavn med dette navnet.  

Vedtak:  

Strategien følges opp slik styret anbefalte i møtet. 

Sak 52/21– Topplederkonferansen august 2021 

Topplederkonferansen ble avholdt 19.-20.8. Det ble gitt svært gode tilbakemeldinger på konferansen 
fra deltagerne; innhold, struktur, opplegg og plenumsdiskusjonene.  

Konferansen i august gikk med et marginalt overskudd. Det forutsettes at topplederkonferansene går 
i balanse, dvs det er ikke en intensjon om å gå med store overskudd.  

Styret var meget godt fornøyde med gjennomføringen av konferansen. Gode foredragsholdere med 
gode og poengterte og engasjerende innlegg.  

Vedtak:  

Saken ble tatt til orientering.  
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Sak 53/21– Medlemskap  

De nye vedtektene har presisert medlemskap i §2: 

Enhver som innehar stilling som kommunedirektør (jfr. kommuneloven §13) i kommune eller 
fylkeskommune kan bli medlem. Dette gjelder også personer med tilsvarende funksjon i 
parlamentarisk styrte kommuner og fylkeskommuner, og enhver som er bydelsdirektør eller 
tilsvarende. Medlemmer som går av med pensjon kan opprettholde medlemskapet, men uten 
stemmerett. 

Det er kommet henvendelse fra en parlamentarisk styrt fylkeskommune hvor man ønsker at alle 
fylkesdirektørene meldes inn.  

Saken gjelder hvem som kan være medlem i Norsk Kommunedirektørforum. Målgruppen for våre 
arrangementer åpner også opp for andre, dvs Topplederkonferansene.  

Vedtak: 

Styret diskuterte saken. Øverste administrativt tilsatte ved fylkesrådslederskontor / byrådsleders 
kontor er det naturlige medlem fra parlamentarisk styrte kommuner og fylkeskommuner.  

Sak 54/21– Status økonomi 

Regnskapsrapport for perioden t.o.m. september 2021 ble gjennomgått i møtet.  

I forbindelse med overgang fra Athene-group som regnskapsfører til Amesto, er det gjort en grundig 
gjennomgang av status.  

Pr 30.9.2021 er vi i balanse ihht budsjett, med det budsjetterte overskuddet. Kostnadene til 
konferansen i mars ble høyere enn budsjettert med utgifter til lokaler og studio for digital samling. 
Konferansen i august gikk med et lite overskudd.  

Vedtak:  

Styret tok saken til orientering. 

Sak 55/21– Samarbeid UiA  

Det ble inngått en samarbeidsavtale med UiA januar 2020. Gjennom avtalen har UiA bidratt faglig på 
våre arrangementer med ny kunnskap, refleksjon og erfaringsformidling.  

Det er oppnevnt en referansegruppe til samarbeidsavtalen, og denne har gitt råd og anbefalinger til 
arbeidet med FoU (KS). Det er også gitt faglige innspill til KS` oppfølging av ny kommunelov.  

Referansegruppens sammensetning er endret etter at Torunn Austheim og Jan-Sivert Jøsendal har 
gått ut og Trine Wickstrøm og Rune Sjurgård er kommet inn.  

I dialog mellom UiA og Norsk Kommunedirektørforum/referansegruppen er det gitt innspill til 
oppfølgingsstudier. Dette skal diskuteres i møte med referansegruppen 5.11.21. 

Vedtak:  

Styret tok saken til orientering. 

Sak 56/21– Ny temadag  

Flere medlemmer har etterlyst temadag om «tilsyn og kontroll». Dette er nå under planlegging.  

Daglig leder orienterte i styremøtet. Styret ga innspill til innhold og opplegg.  

Det legges opp til at det først gjennomføres som en workshop før dette eventuelt gis som et bredere 
tilbud. 
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Vedtak:  

Styret tok saken til orientering og ga innspill til det videre arbeidet.  

Sak 57/21– Samarbeidsavtalene 

Organisasjonen har samarbeidsavtaler med 

- KLP 
- Kommunalbanken og  
- KF (Kommuneforlaget).  

Disse avtalene gjennomgås/ evalueres med jevne mellomrom før de justeres og eventuelt forfornyes.  

Styret diskuterte avtalene og ga innspill til evaluering og fornyelse av de ulike avtalene. Styreleder og 
nestleder deltar på møte med hhv KLP og KB.  

Vedtak:  

Styret diskuterte saken og ga innspill til fornyelse av avtalene. En enkelt avtalepart kan ikke forplikte 
avtaleparter i andre avtaler. 

Sak 58/21– Plan 2022 

Plan for 2022 ble gjennomgått og diskutert.  

Det er fastsatt tidspunkt for samlingene i januar: 

- Topplederprogrammet 12.-13.januar 2022 
- Topplederkonferansen 13.-14.januar 2022 

Aktuelle tema for Topplederkonferansen i januar ble diskutert.  

Det forutsettes at kommuner og fylkeskommuner kan søke refusjon fra OU-midler for deltageravgift 
på Topplederprogrammet og -konferansen. Dette tas opp med KS i samarbeidsmøte. 

For samlingene i august er det ønskelig å ikke sammenfalle med andre store arrangement, så som 
Arendalsuka. Foretrukket tidspunkt er uke 34, dvs 24.-26.august 2022. 

Vedtak:  

Styret tok saken til orientering og ga innspill til datoer. 

Sak 59/21– Informasjon 

- Antall medlemmer: 330  

- Det ble orientert om aktuelle presseoppslag  

- Daglig leder har i september/ oktober holdt foredrag: 

o For Fagforbundets forening for rådmenn og andre ledere; «Konflikt mellom 

kommunedirektør og kommunestyre – hva kjennetegner disse sakene? Varsling mot 

kommunedirektøren – erfaringer og gode råd.» 

o For FKT; Forum for kontroll og tilsyn/ Kontrollutvalgsskolen (ca 70 kontrollutvalgsledere); 

«Når det varsles mot kommunedirektøren.» 

- 1.10.2021 arrangerte KS webinar om Ny kommunelov: Praktiske eksempler og konkrete svar – KS 

. Kommunedirektørforum oppfordret medlemmer til å spille inn spørsmål/ problemstillinger i 

forkant. Dette ble formidlet og i all hovedsak besvart på webinaret.  

- Neste styremøte er 3.12.2021 med påfølgende årlig julemiddag.  

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/webinar-om-ny-kommunelov-og-rollefordeling-mellom-kommunedirektor-og-folkevalgte-i-oktober/
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- Den årlige samtalen mellom styret og daglig leder gjennomføres før desembermøtet.  

- Vårt tilbud om juridisk bistand er nå styrket med en advokat til. Samarbeidet med advokatene er 

godt.   

- Ny litteratur; «Endring og opphør av arbeidsforhold», bla med et kapittel om ytringsfrihet og 

varsling. Anbefales.  

Vedtak:  

Saken ble tatt til orientering. 

Sak 60/21– Eventuelt 

Rune Hallingstad spilte inn forslag om å sende ut et «nyhetsbrev» til Postmottak kommuner. Dette 
både for å støtte oppunder strategisk retning, i tillegg til fokus på økt rekruttering av medlemmer.  

 

 

 

 

Referent 

Gudrun Haabeth Grindaker 

Daglig leder  


