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BERETNING FOR KOMMUNEDIREKTØRUTVALGET APRIL 2019 – MARS 
2021 

Formell plattform  

Kommunedirektørutvalgene er vedtektsfestede organer i KS, ref. § 9 Kommunedirektørutvalget.  

§ 9 Kommunedirektørutvalget 

9.1. KS har kommunedirektørutvalg som rådgivende organ sentralt og på fylkesnivå. Det sentrale 
utvalget velges av kommunedirektørlandsmøtet. 

9.2. Det sentrale kommunedirektørutvalgets leder er observatør med tale- og forslagsrett i 
Hovedstyret. Nestleder er vararepresentant til Hovedstyret. Tilsvarende gjelder Landstinget, 
Landsstyret og på fylkesnivå. 

FORMÅL 

1) Kommunedirektørutvalget har som overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle 

kommunesektoren faglig og administrativt. 

 

2) Kommunedirektørutvalget er et rådgivende organ innen KS og medvirker i behandlingen av 

aktuelle administrative og faglige saker gjennom utarbeidelse av uttalelser, utredninger og 

tilrådinger samt selvstendig initiativ til behandling av saker som det er aktuelt å fremme overfor 

KS og kommunedirektører.  

 
3) Kommunedirektørutvalget representerer kommunedirektører i kommunesektoren (kommuner 

og fylkeskommuner) og øverste administrative leder i kommuner og fylkeskommuner med 

parlamentarisk styreform, i generelle administrative og faglige spørsmål av betydning for 

kommunesektoren. 

 
4) Kommunedirektørutvalget er ansvarlig for løpende kontakt og samarbeid med de fylkesvise 

kommunedirektørutvalgene, som deltar aktivt i arbeidet i organisasjonens lokale organ i de 

enkelte fylkene. 

 

Kommunedirektørutvalget 2019-2021 

I løpet av perioden har noen av medlemmene som ble valgt inn i utvalget, samt vara gått ut av 
utvalget. Det er med bakgrunn i at de har sluttet som Kommunedirektører og gått av med pensjon 
eller skiftet jobb/arbeidsgiver. Når noen slutter i utvalget rykker varamedlemmene inn i det sentrale 
utvalget. Varamedlemmene har ikke blitt erstattet i løpet av perioden.  

 
Sentralt kommunedirektørutvalg pr 1. mars 2021 

Leder  Bente Larssen Porsanger kommune 

Nestleder Rune Sjurgard Volda kommune 

Medlem  Bjørn Fauchald Vestre Toten kommune 

Medlem Jan Myrekrok  Vinje kommune 

Medlem Camilla Dunsæd  Kristiansand kommune 

Medlem  Wenche Solheim  Ørsta kommune 

Medlem Tron Bamrud  Innlandet fylkeskommune  
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Varamedlemmer:  

1. Eystein Venneslan Askøy kommune  

2. Hege Mørk  Gol kommune  

3.   

4.   

5.   

6.   

 Fylkeskommune  

Mål og prioriteringer i perioden 2019-2021 

 
Retningslinjer for arbeidet i perioden 2019-2021 – vedtatt på Rådmannslandsmøtet 2019 
Landsmøtet velger nytt Rådmannsutvalg for to år. I henhold til vedtektene skal landsmøtet vedta 
retningslinjer for Rådmannsutvalgets arbeid i toårsperioden.  
 
Rådmannsutvalget legger fram sentrale mål og hovedarbeidsområder, her kalt fokusområder, som 
bør prioriteres i kommende periode. Rådmannsutvalgets arbeid må tilpasses mål og planer for KS’ 
arbeid og i kommunesektoren i perioden.  
 
Rådmannslandsmøtet 2017 fastsatte følgende retningslinjer for Rådmannsutvalgets arbeid i perioden 
2017-2019:  
 
Langtidsplanens mål og fokusområder for perioden 2019-2021 
Landsmøtet velger nytt Rådmannsutvalg for to år. I henhold til vedtektene skal landsmøtet vedta 
retningslinjer for Rådmannsutvalgets arbeid i toårsperioden. 
 
Rådmannsutvalget legger fram sentrale mål og fokusområder, som bør prioriteres i kommende 
periode. Retningslinjene legger til grunn landsstyrets vedtak av 2016 om langtidsstrategier for KS 
tidsperioden 2016-19, samt planområdene for 2019 vedtatt 23.08.18 av Hovedstyret. 
 
Gjennom arbeidet med å tilpasse KS' organisasjon til de endringer som er i offentlig sektor, prosjektet 
«KS om 5 år», så kan prioritering og planområdene endre seg raskt. Rådmannsutvalgets arbeid må 
tilpasses utviklingen i KS og kommunesektoren i perioden. Rådmannsutvalget skal derfor arbeide 
innenfor de prioriteringer og planområder fastsatt av Hovedstyret. 
 
Langtidsplanens mål og fokusområder for perioden 2019 -2021 
 
Mål 1: 
 
Inkluderende folkestyre 
Fokusområder: 

• innovasjon og digitalisering 

• egenkontroll og kvalitetsutvikling 

• innbyggermedvirkning/samskaping 
Mål 2: 
 
Sunn kommuneøkonomi 
Fokusområder: 

• kommunesektorens rammebetingelser 

• effektivisering og digitalisering 

• innkjøp som strategisk verktøy 
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Mål 3: 
 
Attraktive arbeidsgivere 
Fokusområder: 

• arbeidsmiljø, nærvær og inkluderende arbeidsgiverpolitikk 

• strategisk IKT-kompetanse, digitalisering, innovasjon og omstilling 

• profilere kommunesektoren for å rekruttere og beholde arbeidskraft 

• en konkurransedyktig kommunesektor 
 
Mål 4: 
 
Bærekraftige helse- og velferdstjenester 
Fokusområder: 

• velferdsteknologi 

• kunnskapsbasert kvalitetsutvikling og innovasjon av tjenestene 

• folkehelse 

• helhetlige og koordinerte tjenester, herunder koordinerte NAV-kontorer 
 
Mål 5: 
 
Inkluderende oppvekst 
Fokusområder: 

• tidlig innsats for å forebygge utenforskap 

• barnehage- og skoleutvikling 
 
Mål 6: 
 
Livskraftige regioner, byer og distrikter 
Fokusområder: 

• kommunesektoren som samfunnsutvikler 

• digital og sosial infrastruktur som del av samfunnsutviklingen 

• samordnet areal- og transportplanlegging 

• klima og miljø 

• Videreføre arbeidet med å styrke by- og regionutvikling 
 
Rådmannsutvalget skal, gjennom sitt arbeid, bidra til at hovedprioriteringer gjort av Hovedstyret 
gjennomføres.  
 
Hovedprioriteringene for 2019 ble vedtatt av Hovedstyret 17. 12.18. 

• Bærekraftig lokaldemokrati 

• Kompetanse og inkludering 

• Klima og miljø 

• Digitalisering og innovasjon 
 
Rådmannsutvalget skal gis muligheten til å gi innspill til prioriteringsområder ved utarbeidelse av ny 
langtidsplan og prioriteringsområder i valgperioden. 
 
Rådmannsutvalget skal bidra aktivt til at viktige saksområder for kommunesektoren blir satt på 
dagsorden. 
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Beretning for perioden april 2019 – mars 2021 
Kommunedirektørutvalget har totalt hatt 19 ordinære møter i perioden. Etter mars 2020 har møtene 
vært avholdt digitalt. Det har også vært avholdt 3 møter ordinære møter med lederne av de 
fylkesvise rådmannsutvalgene (KDU ledermøter) – der ett av møtene var et todagersmøte. Våren 
2020 ble det avholdt 4 KDU ledermøter knyttet til håndtering av koronapandemien.  
 

• Administrasjonen i KS har forberedt saker på bakgrunn av egne initiativer og initiativer fra det 
sentrale Kommunedirektørutvalget og de fylkesvise kommunedirektørutvalg.  

• Kommunedirektørutvalget har fulgt opp sin rolle som rådgivende organ for KS ved å komme med 
innspill til sentrale saker som KS administrasjonen jobber med, i henhold til de mål som KS 
Hovedstyre har vedtatt. 

• Kommunedirektørutvalget har gitt innspill til saker som legges fram for KS Hovedstyre. Disse har 
vært fulgt opp av Kommunedirektørutvalgets leder, som er observatør i Hovedstyret.  

 
Kommunedirektørutvalget har også denne perioden arbeidet aktivt for å være en støttespiller for 
administrerende direktør og administrasjonen i KS i arbeidet med kommunesektorene rammevilkår. 
Utvalget har gitt innspill i saker som har vært på dagsorden eller etter utvalgets oppfatning burde 
settes på dagsorden. Kommunedirektørutvalget har gitt innspill til og drøftet saker til møtene i KS 
Hovedstyre.  
 
Dialogen med fylkesvise kommunedirektørutvalg  
Kommunedirektørutvalget har i løpet av perioden har hatt 3 ordinære KDU ledermøter , inklusive et 
todagers møte i mai 2019. Det har vært møter med god deltakelse, og har vært den viktigste arenaen 
for å skape en god dialog mellom det sentrale utvalget og de fylkesvise rådmannsutvalgene. På 
møtene har viktige og overordnede saker for kommunesektoren blitt drøftet.  
 
Saker som har vært på dagsorden i denne perioden er bl.a.: 

• Leverandørutviklingsprogrammet  

• Akson  

• KS’ etikkutvalg v/leder Tora Aasland 

• Orientering om tariffoppgjørene 

• Attraktive arbeidsgivere i en ny tid 

• Partnerskap for radikal innovasjon  

• Kommuneopplegget i statsbudsjettet 

• Bærekraft i Helse- og omsorgstjenestene – Bjørn Guldvog, Direktør i Helsedirektoratet deltok 
for få innspill og drøfte «Muligheter og realiteter – hvordan kan nasjonale helsemyndigheter 
bidra til å sikre bærekraftige tjenester» 

• Rekruttering til felles topplederprogram for kommuner og helseforetak v/KS   
 
Våren 2020 ble det gjennomført 4 KDU ledermøter der tema var håndteringen av koronapandemien. 
På det første møtet om pandemien deltok også Mari Trommald, direktør i Bufdir, Hege Nilssen, 
direktør i Udir, Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV og Svein Lie, fagdirektør i Hdir. 
Direktoratene innledet med å fortelle om de viktigste prosessene i håndteringen av pandemien 
knyttet til de kommunale ansvarsområdene. I drøftingene etterpå ble spørsmål besvart og ulike 
utfordringer drøftet.  
 
I de tre andre møtene ble det bla drøftet den økonomiske situasjonen i kommunesektoren, press på 
kommunale tjenester og mulige tiltakspakker fra regjeringen. Forholdet til fastlegene var også ett 
tema.  
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Møtene fra mars 2020 har vært avholdt digitalt, noe som har gjort det enklere å raskt kunne sette 
opp møter der de fleste kunne delta.  
 
De faste konsultasjonsmøtene mellom regjeringen og KS 
Kommunedirektørutvalgets leder har deltatt i Hovedstyrets konsultasjonsgruppe, og har møtt i de 
faste konsultasjonsmøtene på våren mellom regjeringen og KS. I de bilaterale konsultasjonsmøtene 
avholdt i oktober/november har flere av utvalgets medlemmer møtt. Møtene fra mars har vært 
avholdt digital, bortsett fra det bilaterale konsultasjonsmøtet med Næringsministeren.  
 
Link til materiale og referat fra konsultasjonsmøtene https://www.ks.no/om-ks/om-ks/faste-moter-
med-regjeringen/  
 
Økonomiske rammebetingelser for kommunesektoren 
Kommunesektorens økonomiske rammebetingelser har vært drøftet på møtene i hele perioden, og 
spesielt i forbindelse med fremleggelse av Kommuneproposisjonen og Statsbudsjettet.  
 
Aktuelle tema har vært den økende uro for den økonomiske situasjonen i kommunesektoren. 
Budsjettundersøkelsene til KS har vist at mange kommuner og fylkeskommuner har gitt 
tilbakemelding om at budsjetteringen er mer krevende enn tidligere. Det er særlig høy utgiftsvekst til 
pleie og omsorg. Det er også store og økende forskjeller mellom kommunene når det gjelder den 
økonomiske situasjonen. I tillegg har statlige forventninger, øremerking og bemanningsnormer 
bundet opp ressurser og begrenset handlingsrommet til kommunene. 
 
Usikkerheten rundt økonomien i den krevende koronasituasjonen har vært et tema på møtene både i 
det sentrale KDU og i KDU ledermøter i 2020.  
 
Barnehage og skole 
Kommunedirektørutvalget har i løpet av perioden drøftet og gitt innspill til ulike saker med betydning 
for kommunesektorens mulighet til å utøve skoleeierrollen på en god måte. Blant annet innføring av 
pedagognorm i skole og barnehage som har skapt utfordringer for kommunesektoren.  
 
Andre saker:  

• KDU har gitt innspill til arbeidet i KS med NOU 2019: 23 Ny opplæringslov og NOU 2019: 25 
Med rett til å mestre  

• Varige strukturer for 0 - 24 samarbeidet 

• Utfordringer i barnehage- og skolesektoren knyttet til koronapandemien, bla nedstegning og 
gjenåpning av barnehager og skoler  

 
Helse- og omsorgssektoren 
Kommunedirektørutvalget har i perioden drøftet og gitt innspill til mange saker knyttet til helse- og 
omsorgssektoren, bla: 

• Fastlegeordningen og legevakt 

• Helsefelleskap – prosess i etterkant av at Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) legges frem 

• KS FoU-prosjekt: Årsaker til kostnadsvekst i pleie og omsorg 

• Koronapandemien: vaksinasjon og vaksinasjonsplaner 
 
Digitalisering og innovasjon i offentlig sektor  
Kommunedirektørutvalget har i flere møter drøftet og gitt innspill til saker knyttet til digitalisering og 
innovasjon i offentlig sektor. Ett tema som har vært tatt opp som fast post på møtene har vært 
prosess og arbeid med Akson, inkl lovarbeid og finansieringsmodeller.  
 

https://www.ks.no/om-ks/om-ks/faste-moter-med-regjeringen/
https://www.ks.no/om-ks/om-ks/faste-moter-med-regjeringen/
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Andre tema har vært:  

• Kommunenes strategiske forskningsorgan helse/omsorg (KSF) og KS’ rolle i dette arbeidet 
 
Tariff og arbeidsgiverrollen  
Kommunedirektørutvalget har vært løpende orientert om, og gitt innspill til administrasjonen i KS om 
tariffoppgjørene og pensjonsforhandlingene, samt forhandling av avtaler på tariffområdet. Spesielt 
har forhandlingene med fastlegene vært tema på møtene.  
 
Arbeidsgiverpolitikk har vært tema på flere utvalgsmøter. Kommunedirektørutvalget har engasjert 
seg i arbeidsgiverpolitikk på kort og lang sikt, bla: 

• IA-bransjeprogram  

• Sysselsettingsutvalget  
 
Utvalgte tema som har vært på dagsorden i Kommunedirektørutvalget i perioden  
 

• Folkevalgtes ansvar for kommunedirektørens arbeidsforhold og styrket ledelse i 

kommunesektoren, inkl FoU-prosjekt om «Styrket toppledelse i kommunesektoren» 

• Nasjonal ramme for vindkraft på land 

• FoU-prosjekter og aktiviteter  

• Forsøk med kommunalt ansvar for arbeidsavklaringspenger  

• Utfordringer og muligheter i barnevernet 

• Arbeidet med FNs bærekraftsmål  

• KS FOU-prosjekt «Kommunesektorens erfaringer fra koronakrisen så langt» 

• Ny samarbeidsavtale mellom KS og Norsk Rådmannsforum 
 
Møteinnkallinger og protokoller fra møtene i det sentrale Kommunedirektørutvalget finnes 
tilgjengelig på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/Boards/Details/201712 
 
 
Ledere av de fylkesvise rådmannsutvalg pr 1. mars 2021 

Fylke  Navn Kommune  

Viken  Eivind Glemmestad Rælingen 

Oslo  Hans Petter Gravdahl Oslo  

Innlandet Jørn Strand Ringsaker 

Vestfold og Telemark Inger Lysa  Kragerø  

Agder Bernhard Nilsen Flekkefjord 

Rogaland Magne Fjell  Randaberg 

Vestland Terje Heggheim Kinn 

Møre og Romsdal Wenche Solheim  Ørsta  

Trøndelag Katrine Lereggen Melhus 

Nordland Per Gunnar Johnsen Lødingen 

Troms og Finnmark Hugo Thode Hansen Harstad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/Boards/Details/201712
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Valgkomité  

Region 1 Viken  Hege Mørk, Gol kommune 

Region 2 Nordland/Troms og Finnmark Harald Larssen, Lebesby kommune  

Region 3 Rogaland/Vestland  Ingvil Hjelmtveit, Osterøy kommune 

Region 4 Møre og 
Romsdal/Innlandet/Trøndelag  

Jørn Strand, Ringsaker kommune 
(Leder) 

Region 5 Agder/Vestfold og Telemark  Jam Sæthre, Siljan kommune  

Oslo kommune Oslo  Hans Petter Friestad Gravdahl 

 
   
 
 
   
 
 
                 Oslo april 2019 
 
 
Bente Larssen          Rune Sjurgard    Bjørn Fauchald  
 
 
Jan Myrekrok                          Camilla Dunsæd                              Wenche Solheim 
 
 
Tron Bamrud  
 


