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Referat fra styremøte 2/2022, fredag 20.mai 2022 

Til stede: ..... Hugo Thode Hansen, styreleder, Bjørn Gudbjørgsrud, Aud Norunn Strand, Børge Toft, 
Rannveig Mogren, Jostein Førre.  

Andre: ......... Daglig leder Gudrun H Grindaker. Hannelive Hjelm-Bergland, sak 17, 18 og 19.  
Lars Strøm Prestvik, sak 21. Jostein Nordbø, sak 22.  

Forfall:......... Katrine Lereggen 

 

Saksliste og saksbehandling:  

Sak 15/22 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak:  

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Sak 16/22 – Godkjenning av referat fra styremøte 9.februar 2022 

Vedtak:  

Referat fra møtet 9.februar 2022 ble godkjent.  

Sak 17/22– Status økonomi 

Regnskap pr 30.4.2022 ble gjennomgått i møtet.  

Medlemskontingenten ble på Landsmøtet i 2020 fastsatt til kr 3 750. Nivået på medlemskontingent ble 

diskutert i møtet. Ut fra organisasjonens økonomiske situasjon, var det enighet i styret om å ikke øke 

medlemskontingenten.  

Nivå på deltageravgiften for arrangementene i august holdes på samme nivå som i mars; kr 5 000.- for 
Topplederprogrammet og kr 4 000.- for Topplederkonferansen. Konferanseavgiften settes ut fra 
avtalen med Grand hotel.  

Vedtak: 

Økonomisk status pr 30.4.2022 ble tatt til orientering. Styret innstiller for Landsmøtet at 
medlemskontingenten fastsettes til kr 3 750.-, dvs ingen økning. Deltageravgiften for arrangementene i 

august holdes på samme nivå som i mars.  

Sak 18/22 - Topplederprogrammet og Topplederkonferansen mars 2022 

Tilbakemeldingene fra arrangementene har vært gode. Relevante tema, gode innledere og gode 

diskusjoner. På bakgrunn av enkelte tilbakemeldinger diskuterte styret behovet for å ha en god 

geografisk profil og spredning på innlederne. 

Vedtak:  

Styret tok saken til orientering.  
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Sak 19/22– Landsmøte 30.august 2022 

Saker til Landsmøtet ble diskutert. Gjeldende strategi ble utarbeidet i 2021 og vedtatt på 
ekstraordinært landsmøte i 2021 for perioden 2021 og 2022. Styret ønsker å videreføre eksisterende 
strategi og legger denne frem for Landsmøtet.  

Vedtak: 

Styret diskuterte saken. Eksisterende strategi foreslås videreført for perioden 2023 og 2024. Daglig 
leder forbereder de aktuelle sakene for behandling på Landsmøtet.   

Sak 20/22– Temasaker 

Aktuelle problemstillinger. Alle styremedlemmene presenterte aktuelle problemstillinger med relevans 
for KDf.  Disse ble diskutert.  

Generalistkommuneutvalget. Oppfølging fra KDf vil bli utformet når vi vet mer om utvalgets 
anbefalinger. KDf bør mene noe om saken, herunder; 

− hvordan ivareta rettsikkerhet til innbyggerne, kvalitet og likeverdige tjenester  

− hvordan vil dette bli finansiert? 

Tillitsreformen. Dette var ett av hovedtemaene på konferansen og programmet. I forrige styremøte ble 

det enighet om at dette er en viktig sak for KDf.  

Det vil være relevant for KDf å utarbeide forslag til premisser for eventuelle frikommuneforsøk / ulike 
forsøksordninger – ut fra kommunedirektørperspektivet. Økt makt og større handlingsrom for 

kommunestyret er en viktig forutsetning. Bjørn G og Rannveig M diskuterer saken videre med daglig 

leder.   

Topplederkonferansen august 2022. Ulike tema og opplegg for konferansen ble diskutert.  

Vedtak: 

Innspill i møtet følges opp som avtalt.  

Sak 21/22 - Scenarioprosjekt Kommunalbanken 

Kommunedirektørforum er tidligere forespurt om å være en ressursgruppe for KBs scenarioprosjekt. 
Utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik presenterte ulike scenarier for gjeldsutvikling og utvikling 

bærekraft.  Styret diskuterte scenariene og ga innspill.  

Prosessen og diskusjonen fortsetter i neste styremøte. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. Kommunalbanken inviteres til styremøtet i oktober.  

Sak 22/22– Juridiske problemstillinger 

Aktuelle og viktige juridiske problemstillinger ble lagt frem for styret og diskutert.   

Vedtak: 

Saken tas til orientering. Innspill fra diskusjonen følges opp.  
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Sak 23/22– Beskrivelse av case 

Det ble gitt en kort informasjon om mulig opplegg/ rammer for case-samling, inspirert av «31 nøkler til 
godt kommunalt lederskap» av Agnar Kaarbø, forfatter/ nyhetsredaktør Kommunal Rapport. På grunn 
av tidspress, ble saken utsatt til neste møte. Mulig opplegg/ rammer og økonomi for prosjektet legges 

frem i neste styremøte. 

Vedtak: 

Saken diskuteres i neste møte. 

Sak 24/22– Informasjon 

Det ble informert om 

• status medlemmer   

• medlemsdialog 

• andre saker 

Vedtak: 

Saken ble tatt til orientering.  

Sak 25/22– Eventuelt  

Ingen saker.  

 
 

 
Gudrun Haabeth Grindaker 

Daglig leder  


