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Valgkomitéen for Kommunedirektørutvalget (KDU) 
Innstilling - med dokumentasjon av komitéens arbeid 
 
 
1. Valgkomitéen 
Nytt sentralt KDU skal velges på Kommunedirektørlandsmøtet 14.3.3023. 
 
På ledermøtet til Kommunedirektørutvalget høsten 2022 ble det valgt en valgkomité som skal fremme innstilling 
på nytt sentralt KDU for perioden 2023-2025. 
 
Valgkomitéen representerer alle fylkene delt inn i valgregioner.  
   

Regioner Representanter 

Region 1: Viken Wenche Folberg, Nesodden kommune 

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

Region 3: Rogaland/Vestland Per Kristian Vareide, Stavanger kommune 

Region 4: Møre og 
Romsdal/Trøndelag/Innlandet 

Marianne Stokkereit Aasen, Molde kommune 
(leder av valgkomitéen) 

Region 5: Agder/Vestfold og Telemark Gro Herheim, Larvik kommune 

Oslo kommune Hans Petter Gravdahl, Oslo kommune 

 
Valgkomiteen har avholdt møter på Teams samt kommunisert ved hjelp av epost og telefonsamtaler. 
 

2. Kriterier for sammensetning av sentralt KDU 
Valgkomitéen skal fremme forslag til nytt sentralt KDU ut fra følgende kriterier og hensyn: 
 

1. Kommunedirektørutvalget består av leder, nestleder, 5 medlemmer og 7 varamedlemmer, inkl vara 
fra fylkeskommunedirektørene.  

2. Fylkeskommunedirektører skal være representert i Kommunedirektørutvalget. 
Fylkesrådmannskollegiet peker selv ut representanter fra kollegiet, knyttet til lederfunksjon i 
fylkesrådmannskollegiet. 

3. Kommunestørrelse 
4. Storbyene bør være representert 
5. Begge kjønn skal være representert 
6. Geografisk fordeling 
7. Kontinuitet 

 

3. Om arbeidet i valgkomiteen 
Valgkomitéen har kartlagt hvorvidt medlemmer/varamedlemmer (de gjenværende) i sittende KDU ønsket å 
fortsette eller om de ønsket å tre ut av utvalget ved endt periode. Valgkomitéen har samtidig henvendt seg til 
samtlige regionale KDUer og bedt om deres forslag på kandidater.   
 
En har så søkt å balansere hensynet til kontinuitet med behovet for en viss rullering. Valgkomitéen har søkt å 
gjøre en samlet vurdering innen de mottatte forslag utfra kriteriene som følger av innarbeidet praksis. De som er 
innstilt er enkeltvis blitt gjort kjent med at de er det, og de har alle bekreftet at de er villige til å stille.  
 



 

Fylkeskommunedirektørene/fylkesrådmennene har i tråd med innarbeidet praksis selv foreslått sitt medlem samt 
vara. Her er utpekt Tron Bamrud, Innlandet fylkeskommune, som fast medlem, med Merethe Schjem, Nordland 
fylkeskommune som vara. Dette er innarbeidet i innstillingen. 
 

4. Innstilling til nytt sentralt KDU  

Valgkomitéen fremmer enstemmig slik innstilling til nytt KDU for perioden 2023-2025:  
 

Bjørn Fauchald, Vestre Toten kommune (leder) 
Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune (nestleder) 
Merete Hessen, Kvæfjord kommune 
Trine Wikstrøm, Lillestrøm kommune 
Terje Heggheim, Sunnfjord kommune 
Katrine Lereggen, Melhus kommune 
Tron Bamrud, Innlandet fylkeskommune  
  
Vara:  
1. Ole Bernt Thorbjørnsen, Haugesund kommune 
2. Wenche Solheim, Ørsta kommune 
3. Per Sturla Wærnes, Notodden kommune 
4. Aud Norunn Strand, Modum kommune 
5. Børge Toft, Alstadhaug kommune 
6. Georg Smedhus, Frogn kommune 

Merethe Schjem, Nordland fylkeskommune  
 
 
 


