
 
 

Kommunedirektørforum  Styremøte 3.desember 2021 

Referat fra styremøte fredag 6.desember 2021 Grand hotel   

Til stede: ..... Hugo Thode Hansen, styreleder, Bjørn Gudbjørgsrud, Rune Hallingstad, Børge Toft, 
Rannveig Mogren 

Forfall: ........ Katrine Lereggen, Aud Norunn Strand 

Andre: ........ Hannelive Hjelm-Bergland, Amesto og advokat Jostein Nordbø i deler av møtet 
 Daglig leder Gudrun H Grindaker 

 

Saksliste og saksbehandling:  

Sak 61/21 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Sak 62/21 – Godkjenning av referat fra styremøte 20.oktober 

Vedtak: 

Referat fra styremøtet 20.oktober 2021 ble godkjent. 

Sak 63/21 – Status Topplederkonferansen og Topplederprogrammet  

Invitasjon til Topplederprogrammet og -konferansen er sendt ut. Påmeldingsfrist er 5.1.2022. 

Program og opplegg ble gjennomgått i møtet. Styret diskuterte gjennomføring av arrangementene ut 
fra den aktuelle situasjonen med pandemien. Det legges opp til å gjennomføre både 
Topplederprogrammet og Topplederkonferansen som planlagt. Imidlertid vil det bli foretatt 
vurderinger om alternative opplegg ut fra gjeldende restriksjoner og økonomisk risiko.  

Daglig leder fremlegger en sak for styret før jul for endelig avgjørelse.  

Vedtak: 

Styret tok saken til orientering. Daglig leder fremlegger en sak for styret i før jul for endelig avgjørelse 
om gjennomføring.  

Sak 64/21 – Samarbeidsavtalene. Tilbakemelding etter samarbeidsmøtene 

Det er avholdt møte med samarbeidspartnerne; KF, Kommunalbanken og KLP.  

Avtalene er gjennomgått og videreføres med noen mindre justeringer. Det ble gitt muntlig 
tilbakemelding i møtet.  

De ulike samarbeidspartnerne er godt fornøyd med det faglige samarbeidet. Styret er også godt 
fornøyd med samarbeidet.  

Vedtak: 

Styret tok saken til orientering og sluttet seg til de foreslåtte justeringer.  
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Sak 65/21 – Samarbeid med KS  

Det ble gjennomført samarbeidsmøte med KS i forkant av styremøtet.  

Samarbeidsavtalen og erfaringer med samarbeidet ble gjennomgått. Det ble gitt gjensidig 
informasjon om satsinger og aktiviteter. Ulike problemstillinger ble drøftet. Forslag til justert avtale 
ble forelagt i møtet. 

Vedtak: 

Styret er godt fornøyd med samarbeidet med KS. Styret tok saken til orientering og sluttet seg til 
justeringer i samarbeidsavtalen. 

Sak 66/21 – Samarbeid UiA og Kommunedirektørforum, referansegruppen 

Daglig leder orienterte fra samarbeidet med UiA, SAKOM (senter for anvendt kommunalforskning) og 
referansegruppen.  

I referansegruppens møte i november 2021 ble «Samarbeidet SAKOM og KDf så langt» diskutert, 
samt ulike mulige problemstillinger og forskningsspørsmål det er ønskelig å gå videre med.  

UiA og referansegruppen ga uttrykk for at det faglige samarbeidet er relevant, interessant og nyttig. 
Relevante problemstillinger for rollen som kommunedirektør settes på dagsorden.  

I samarbeidsavtalen fremkommer at samarbeidets formål er;  

• bidra til å styrke og videreutvikle kompetansen av rådmenn og kommunens øvrige 
toppledelse  

• etablere en forskningsbasert og anvendbar kunnskapsbase (og verktøy) som rådmenn kan 
benytte i sitt ledervirke  

• gjøre rådmenn og kommunens øvrige toppledelse i stand til å imøtekomme og sikre den 
kommunale tjenesteproduksjonen og forvaltningen, med fokus på utvikling, endring og 
innovasjon. 

Erfaringen er at samarbeidet fullt ut støtter formålet. Og det støtter helt opp under KDfs nye 
vedtekter og strategi; 

• stimulere til utvikling av kommunedirektørens faglige nivå gjennom profesjonelle 
opplæringstiltak, lederutvikling, refleksjonsarenaer og rådgivning 

• arbeide for kommunedirektørenes rammebetingelser og interesser 

• bidra til utvikling og synliggjøring av kommunedirektørens rolle og oppdrag 

• være en kunnskapsressurs og inneha en ekspertrolle på feltet. 

Vedtak: 

Styret støtter de innspillene referansegruppen har gitt til UiA. Samarbeidet er helt i tråd med 
Kommunedirektørforums nye vedtekter og strategi, og styret er meget godt tilfreds med det faglige 
samarbeidet med UiA. 
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Sak 67/21 – Regnskap pr 20.november 

Regnskap pr 20.11.2021 ble gjennomgått i møtet.Inntekter fra medlemskontingent har økt, dvs flere 
betalende medlemmer. Pga pandemien ble Topplederkonferansen i januar endret til webinar i mars 
og derved mindre inntekter og utgifter enn om det hadde blitt gjennomført som vanlig. 

Det var stor deltagelse på Topplederprogrammet både i januar og august, deltagerrekord med 25 i 
august.  

Det har vært stor aktivitet i «sekretariatet» stort sett gjennom hele året. 

Vedtak: 

Styret tok foreløpig regnskap for 2021 til orientering. 

Sak 68/21 – Forslag budsjett 2022  

Forslag til budsjett 2022 ble gjennomgått i møtet. Det budsjetteres med noe høyere aktivitetsnivå i 
2022 som gjenspeiles i forslag til høyere utgifter og inntekter. Styret er opptatt av at budsjettet 
gjenspeiler og er i tråd med vedtatt strategi.  

Vedtak: 

Styret diskuterte forslag til budsjett opp mot ønsket aktivitetsnivå. Innspillene fra styret tas med inn i 
arbeidet med endelig budsjett for 2022.  

Sak 69/21 – Aktuelle saker jus 

Kommunedirektørforum (Rådmannsforum) har en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Økland & 
Co DA v advokat Jostein Nordbø. Den vil nå bli oppdatert knyttet til nye vedtekter og at Økland nå 
stiller med ytterligere en advokat; Ragnhild Martinsen.  

Aktuelle juridiske saker med relevans for KDf ble gjennomgått i møtet av Jostein Nordbø. Styret er 
meget tilfreds med den juridiske bistanden som gis til KDF 

Vedtak: 

Styret diskuterte de ulike problemstillingene som ble reist.  

Sak 70/21 – Informasjon 

Gjensidig informasjonsutveksling om aktuelle saker. 

Vedtak: 

Styret tok saken til orientering. 

Sak 71/21 – Samarbeid styret og daglig leder. Gjensidige forventninger 

Det er gjennomført en utviklingssamtale mellom daglig leder og styreleder og nestleder.  

Dette ble referert for styret. Gjensidige forventninger ble gjennomgått i møtet. Styret uttrykte 
tilfredshet med resultatoppnåelsen og arbeidsformen mellom daglig leder og styret. 

Daglig leder ga uttrykk for et ønske om flere fysiske styremøter med tid til diskusjon og faglige 
drøftinger. Det legges opp til 4 slike møter i 2022.  

Vedtak: 

Daglig leders faste vederlag ble oppjustert. Dette med bakgrunn i vurdering av oppnådde resultater. 
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Sak 72/21 – Eventuelt 

I forbindelse med dialogen om samarbeidsavtalen med KB (Kommunalbanken), ble 
Kommunedirektørforum invitert til å bidra inn i KBs planlagte scenarioprosjekt. Styret inviteres til å 
«realitetsavklare»/være en gruppe som gir innspill til prosjektet. Styret var positive til dette.  

Det sendes ut nyhetsbrev/informasjon til alle kommunedirektører/fylkesdirektører før jul om KDF og 
ulike aktiviteter.  

 
 
 
 
Referent 
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