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Norsk Rådmannsforums Topplederprogram 

Del 1 

Invitasjon og program – første samling 

16. – 17. januar 2019 

 

Kjære nye rådmenn! 

Norsk Rådmannsforum (radmann.no) er som kjent rådmennenes egen uavhengige medlems- og 

interesseorganisasjon. Ca. 87% av alle rådmenn er medlemmer. Organisasjonen har siden oppstart i 

1997 lagt vekt på å tilby høykvalitets opplæring tilpasset de behov rådmannen har. Rådmannsskolen 

har vært et svært viktig tilbud beregnet på nye rådmenn med inntil et par års funksjonstid. Ca. 190 

rådmenn har så langt deltatt på Rådmannskolen, og tilbakemeldingene har gjennomgående vært meget 

positive. 

 

Rådmannsskolen fortsetter, men fikk som del av Rådmannsforums nye Topplederprogram, fom 2018 

nytt navn og oppgradert og tilpasset faglig innhold. Slik oppgradering av det faglige tilbudet bygger på 

behovet for videreutvikling og tilpasning til den virkelighet som nå møter nye rådmenn. Samtidig 

fokuseres det tydeligere på at alle rådmenn er toppledere i en stadig mer krevende og omskiftelig 

virkelighet.  

 

Den tidligere Rådmannsskolen er nå således Del 1 (av 2) i et samlet, koordinert og helhetlig faglig 

Topplederprogram.  

Del 1omfatter to felles samlinger og begge samlinger avvikles i forkant av de konferansene som inngår 

i Del 2 (hhv i januar og august). Del 2 av programmet omfatter den årlige Topplederkonferansen og det 

årlige Rådmannsforum (dere mottar særskilt innkalling til begge disse konferansene). 

 

Ambisjon og målsetting med begge fellessamlingene i Del 1 av Topplederprogrammet, der 

dere nå inviteres til samling1, er at dere som kommunale toppledere gjennom felles 

samlinger med innlegg, dialog, diskusjoner og egenrefleksjon skal lykkes bedre og raskere i 

det krevende rådmannsarbeidet, samtidig som dere også bygger opp et begynnende og 

svært verdifullt kollegialt toppledernettverk. 

Fokus og innretning ligger som nevnt på rådmannens sentrale suksessfaktorer. 

 

 

 

Nedenfor følger således programmet for første samling 16.- 17. januar 2019 

og dere inviteres med dette til å delta!  

 

Vel møtt! 
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Program. 
Innledere blir svært erfarne rådmenn, enkelte eksterne samt ressurspersoner fra KLP og 

Kommunalbanken (våre viktige samarbeidspartnere) 

 

Onsdag 16. januar: 
Sted: Dronning Eufemias gate 10 (KLPs hovedkontor på sjøsiden av Oslo S) 

 

Kl. 12.15 -13.05:  

Lunsj + bli kjent med kolleger 

 

Kl. 13.05 – 13.15: 

Velkommen v/rådmann Hugo Thode Hansen, Harstad kommune, leder av styret i Norsk 

Rådmannsforum og daglig leder Hans Hagene 

 

Kl. 13.15 – 14.15: 

Rådmannens totalansvar for virksomheten – hva innebærer det i praksis 

Dialog og spørsmål  

 

Kl. 14.15 – 15.00: 

Bevisstgjøring av topplederrollen – rolleforståelse 

Dialog og spørsmål 

 

Kl. 15.00 – 15.45 

Ledergruppen består av ledere – ikke fagpersoner – hvordan håndtere uenighet og utnytte den enkeltes 

fortrinn og styrke 

Dialog og spørsmål 

 

Kl. 15.45 – 16.15: 

Pause m/lett mat 

 

Kl. 16.15 – 16.45: 

Hvordan skape lederkultur 

 

16.45 – 17.30: 

Utfordringer, muligheter og suksessfaktorer. Gruppe- og plenumsdiskusjon. 

Hvilke er mine utfordringer og viktigste suksessfaktorer. Hva skal til for å lykkes, og hvordan få 

hverdagen til å fungere godt?  

 

Kl. 17.30: 

Programslutt dag 1 

 

Kl. 20.00:  

Nettverksmiddag, Grand (i regi av Kommunalbanken). 

 



nr Norsk Rådmannsforum 

3 

 

Torsdag 17. januar: 
Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, alt. Kommunalbankens lokaler i Vika 

 

Kl. 09.10 – 09.50: 

Sammenslåtte kommuner – hvordan lykkes med å slå sammen ledergrupper? 

 

Kl. 09.50 – 10.50: 

En strøm av reformer, endringer og digitalisering – hvordan skal rådmann og ledergruppe møte dette 

Hvordan forholde seg til de mange og raske endringene? 

 

Kl. 10.50 – 11.35: 

Diskusjon og dialog i plenum. 

Inkludert egne problemstillinger fra deltagerne. 

  

Kl. 11.35: 

Programslutt. 

 

 

 

Det tas nødvendige forbehold om programendringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


