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Referat fra styremøte 4/2022, fredag 28.oktober 2022 

Til stede: ..... Bjørn Gudbjørgsrud, styreleder, Rannveig Mogren, Yngve Bergesen, Endre Skjervø, 

Merethe Schjem, Stine Strømsø, Turid Stubø Johnsen, Jon Steven Hasseldal  

Andre: ......... Daglig leder Gudrun H Grindaker, Hannelive Hjelm-Bergland på sak 39 og 40. 

 Jostein Nordbø og Ragnhild Martinsen på sak 45, 46 og 47. 

Forfall:  ........ Geir Aga og Vibeke Vikse Johnsen.  

Sak 35/22 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Sak 36/22 – Godkjenning av referat fra styremøte 22.juni 2022 

Vedtak: Referat fra møtet 22.juni 2022 ble godkjent.  

Sak 37/22 – Styreseminar 

Landsmøtet valgte nytt styre 30.august 2022. Deler av styremøtet ble gjennomført som et 

styreseminar. Følgende tema ble gjennomgått og diskutert: 

• Vedtektene og strategiprogram for 2023 - 2024.  

• Medlemsmassen, samarbeidsparter og samarbeidsavtaler.  

• Forventninger og arbeidsform. 

Styret ga støtte til det faglige utviklingsarbeidet som skjer i regi av organisasjonen. Viktig at vi er 

relevante og synlige. Det ble gitt innspill til aktuelle tema, og det ble foreslått at det sendes ut 

nyhetsbrev etter styremøtene.   

Vedtak: Innspill gitt i seminaret følges opp av daglig leder i det videre arbeidet. Det vil bli sendt ut 

nyhetsbrev til medlemmene i etterkant av styremøtene.  

Sak 38/22 – Høring endring kommuneloven  

Regjeringen sendte ut høringsnotat med forslag til noen endringer i kommuneloven med høringsfrist 

14. oktober 2022. Kommunedirektørforum avga høringssvar med kommentarer til endringer med 

relevans for kommunedirektørrollen; bestemmelsene om skriftlig avstemming ved ansettelse samt at 

folkevalgte organ skal forestå tilsetting av ombud. 

Uttalelsen ble utarbeidet i et samarbeid med våre advokater, styreleder og nestleder.  

Vedtak: Styret tok saken til etterretning og ga sin tilslutning til høringssvaret som er sendt. 
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Sak 39/22 – Regnskap pr 30. september 2022 

Regnskap pr 30. september 2022 ble gjennomgått. Prognosen viser at vi holder oss innenfor budsjett 

og går med overskudd også i år.  

Vedtak: Økonomisk status pr 30.september 2022 ble tatt til orientering. 

Sak 40/22 – Budsjett og planer for 2023 

Budsjett for 2023 legges frem for behandling til styremøtet i desember. Det ble gitt ulike innspill i 

møtet som tas med i utarbeidelsen av budsjettet for 2023. Styret foreslo at det brukes noe midler for 

å subsidiere arrangementene for medlemmene.  

Vedtak: Styret tok saken til orientering. Innspill gitt i diskusjonen tas med i det videre arbeidet med 

budsjett 2023. 

Sak 41/22 – Samarbeid med KS  

Styret ble orientert om: 

• samarbeidsavtalen og samarbeidet med KS, samt felles uttalelse gitt fra KS og 

Kommunedirektørforum i august. 

• samarbeidsavtalen og samarbeidet med KF.  

• fremtidig samarbeid med KS-K - KS Konsulent. Forespørsel om å utvikle og inngå en 

samarbeidsavtale med KS-K ble diskutert. Styret var positive til at det utvikles et grunnlag for 

samarbeidsavtale.  

Vedtak: Innspill gitt i møtet følges opp i det videre arbeidet.  

Sak 42/22 – Generalistkommuneutvalget 

Utvalgets mandat og tema er svært relevant for kommunedirektører/fylkeskommunedirektører. 

Dette var tema på Topplederkonferansen i august 2021 og i mars 2022.  

Dette er et relevant tema også for Topplederkonferansen i januar 2023, og det er sendt forespørsel 

til utvalgets leder om presentasjon av utvalgets ulike forslag/løsninger.  

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

Sak 43/22 – Topplederprogrammet 

På Topplederprogrammet 29.-30.august 2022 deltok 32 kommunedirektører. Deltakerne gav meget 

gode tilbakemeldinger på innhold, struktur og opplegg. I etterkant av samlingen har daglig leder hatt 

oppfølgingssamlinger med deltagerne.  

Utkast til innhold og program for samlingen 18.- 19. januar 2023 ble informert om og diskutert.  

Vedtak: Styret diskuterte saken og ga innspill til opplegg. Pris på oppholdspakke i januar 2023 holdes 

på samme nivå som i august 2022.  
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Sak 44/22– Topplederkonferansen 

Det ble gitt meget gode tilbakemeldinger på konferansens innhold og opplegg. Flere av innleggene 

inspirerte til gode diskusjoner og drøftinger i etterkant. Både Kommunal Rapport og Dagens 

Perspektiv har skrevet flere innlegg basert på de ulike temaene og presentasjonene.  

Det er mange arrangementer for kommunedirektører i august måned. Styret diskuterte hvilke 

tidspunkt som kan egne seg best for Topplederkonferansen for å øke antall deltagere.  

Opplegg og program for konferansen 19. – 20. januar 2023 ble lagt frem og diskutert i møtet.  

Vedtak: Styret diskuterte saken og ga innspill til opplegg og program. Pris på oppholdspakke i januar 

2023 holdes på samme nivå som i august 2022. 

Sak 45/22 Lederavtaler 

Kommunedirektørforum har utarbeidet noen råd for lederavtaler. Styret diskuterte disse og ga 

innspill. Råd og anbefalinger vil bli formidlet til medlemmene.  

Vedtak: Styret diskuterte saken og ga innspill til justeringer og videre arbeid. Det er viktig at 

Kommunedirektørforum kan rådgi medlemmer i spørsmål som gjelder sentrale rammebetingelser for 

utøvelse av lederrollen og lederskapet. 

Sak 46/22 - Kommunedirektørens stillingsvern 

Kommunedirektørens stillingsvern har vært diskutert flere ganger med og i styret med bakgrunn i 

Brønnøy-saken. Styret fikk orientering i møtet og diskuterte saken. 

Vedtak: Styret diskuterte saken og ga sine anbefalinger til videre arbeid. 

Sak 47/22 - Workshop varsling 

Kommunedirektørforum blir ofte kontaktet i saker hvor det er varslet på kommunedirektør. Vi har 

også fått spørsmål om hvordan man bør håndtere varsler på folkevalgte, varsler på nærmeste ledere 

og varsel fra innbygger/utenforstående.  

Styret ble orientert om og diskuterte den planlagte workshopen (16.november 2022) for å utarbeide 

noen råd som Kommunedirektørforum kan gi sine medlemmer. 

Yngve Bergesen deltar fra styret. 

Vedtak: Styret diskuterte saken og ga innspill til opplegg og videre arbeid. Dette er et svært sentralt 

tema for kommunedirektører, og det er viktig og riktig at Kommunedirektørforum utarbeider råd til 

bruk for kommunedirektører.  

Sak 48/22 - Workshop «Mottakelse av ny ordfører - råd og tips til kommunedirektør» 

Det er kommunevalg i september 2023, og det vil bli valgt mange nye ordførere. Kommune-

direktørforum har fått innspill om at det bør utarbeides «Mottakelse av ny ordfører – råd og tips til 

kommunedirektør». Rådene presenteres på arrangementene i januar 2023.  

Rannveig Mogren og Endre Skjervø deltar fra styret. 

Vedtak: Styret diskuterte saken og ga innspill til opplegg og videre arbeid.  
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Sak 49/22 Eventuelt 

• Møteplan 2023 

Det legges opp til fire fysiske møter i 2023: 

3.mars fra kl 9 -13 

16.juni 

29.september 

1.desember 

• Tillitsreform: Diskuteres på styremøtet i desember 2022. 

• Oppfølgingsmøte med Universitetet i Agder.  

- Teamsmøte i referansegruppen om tilleggsanalyser om «kommunedirektørbevegelser» i 

slutten av november.  

- Tidspunkt for oppfølgingsmøte om avtalen/ forlengelse avtales fortrinnsvis i desember. 

Styreleder deltar. 

• Reiseregninger: Enkle rutiner: Send inn kvittering på utgifter/reisekostnader, formål og 

kontonummer. 

• Scenarioprosjekt Kommunalbanken: Kommunedirektørforum er tidligere forespurt om å 

være en ressursgruppe for KBs scenarioprosjekt. Dette har styret vært positive til. 

Utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik kan delta i møtet 2. desember 2022.   

• Tema om kompetansen til sekretariatene for kontrollutvalgene og revisjonene settes opp på 

et senere styremøte.   

• Det ble orientert om aktuelle saker. 

Vedtak: Styret tok saken til orientering. 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker 

Referent/daglig leder  


