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RÅDMANNSSKOLEN 11. – 12. januar 2017 

Invitasjon og program 
 
Rådmannskolen i regi av Norsk Rådmannsforum er et tilbud tilrettelagt for rådmenn med 
inntil et par års funksjonstid. Gjennom innlegg, diskusjoner og egenrefleksjon er ambisjonen 
å bidra til at nye rådmenn bedre lykkes i arbeidet og samtidig sikres et begynnende og 
verdifullt nettverk.  
Så langt har ca. 150 rådmenn deltatt på Rådmannskolen. Tilbakemeldingene har 
gjennomgående vært meget positive.  
 
Rådmannskolen 2017 omfatter to samlinger, i januar og august, og fokus ligger på 
rådmannens sentrale suksessfaktorer. Norsk Rådmannsforums målsetting er at 
Rådmannsskolen skal gi den enkelte rådmann best mulig forutsetninger for å lykkes i 
stillingen.  
Nedenfor ser du programmet for første samling i januar 2017 og du inviteres med dette til å 
delta! 
 

Program 
Onsdag 11. januar: 
Sted: Dronning Eufemiasgate 10 (KLPs hovedkontor på sjøsiden av Oslo S) 
 
Kl. 12.30 -13.45:  
Lunsj + bli litt kjent med kolleger 
 
Kl. 13.45 – 14.00: 
Velkommen v/rådmann Hugo Thode Hansen, Harstad kommune og leder av styret i Norsk 
Rådmannsforum 
 
Kl. 14.00: 
Hvordan lykkes som rådmann?  
v/Hans Hagene, daglig leder i Norsk Rådmannsforum 

• Rådmannens suksessfaktorer med vekt på kommunikasjon og tillit og samspillet 
folkevalgte og administrasjon 

• Rådmannens verktøykasse 
• Kjernen i rådmannsrollen 
• Hva skal egentlig til for å lykkes?  

 
Kl. 16.15 – 16.45: 
Pause m/lett mat 
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Kl. 16.45 – 17.45: 
Utfordringer og muligheter. Gruppediskusjoner og plenum 

Hvilke er mine utfordringer og viktigste suksessfaktorer. Hva skal til for å lykkes, og 
hvordan får jeg hverdagen til å fungere godt?  

 
Kl. 17.45: 
Programslutt dag 1 
 
Kl. 20.00:  
Nettverksmiddag, Grand Hotel 
 
 
Torsdag 12. januar: 
Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31 
 
Kl. 09.00 – 09.45: 
Samspillet administrasjon og folkevalgte (forts. fra i går) 

• Kravene til dialog og samspill i den moderne rådmannsrollen 
• Forholdet rådmann og ordfører, saksfremlegg, innstillinger 
• Makt og myndighet 
• Interessemotsetninger 
• Øvrige folkevalgte, opposisjon 

  
Kl. 09.45 – 10.45: 
Møte med og bruk av media - muligheter og utfordringer 
v/Sissel Bjaanæs, informasjonsdirektør KLP  

• Medietrender – sosiale medier 
• Rådmannens rolle – ansvar og muligheter 
• Hvordan møte journalister (planlegging, gjennomføring, oppfølging) 
• Litt om opptreden i kriser 

 
Kl. 10.45 – 11.30: 
Diskusjon plenum 
 
Det tas nødvendige forbehold om programendringer 
 
 
 

Praktiske opplysninger: 
Her vises også til informasjon gitt i invitasjonsmail 3.11.16 

 
Påmeldingsfrist:   
Innen 27. november 2016 til: hans@radmann.no  
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Ta kontakt på tel. 4811 3020/evt. mail dersom påmeldingsfristen er utløpt og du likevel vil 
delta, men det tas forbehold om overnatting.  
Ta også kontakt dersom det er uklarheter i det praktiske ellers! 
 
Kurssted:    
Onsdag 11. januar: KLPs Hovedkontor, Dronning Eufemiasgt. 10 
Torsdag 12. januar: Grand Hotel, Karl Johans gt. 31 
 
Overnatting:   
Grand Hotel, Karl Johansgt. 31, Oslo   
• Dersom du også deltar på Lederkonferansen 2017 den 12. og 13. januar bestiller du 

overnatting gjennom registreringen på www.deltager.no/lederkonferansen2017. 
• Dersom du ikke deltar på Lederkonferansen 2017, men ønsker overnatting på Grand 

Hotel, bestiller du dette i påmeldingsmailen. Overnatting koster kr 1.550,- pr. natt. 
 
Øvrig opphold:  
Oppholdspakke 1:  
Omfatter en overnatting fra 11. - 12. januar samt nettverksmiddag, lunsj, kaffeservering 
etc.: pris kr 2.690,- 
Oppholdspakke 2:  
Omfatter ikke overnatting, men nettverksmiddag, lunsjer, kaffeservering etc. 
Pris: kr 1.180,- dersom du deltar på Lederkonferansen 2017.  
Pris: kr 1.630,- dersom du ikke deltar på Lederkonferansen 2017. 
    
NB! Oppgi ønsket oppholdspakke ved påmeldingen. 
Oppholdspakkene faktureres fra Norsk Rådmannsforum.  
         
Programavgift: 
• Programavgiften er kr 3.350,- pr. samling for medlemmer av Norsk Rådmannsforum.  
• Ved å melde seg på begge samlingene (januar + august), som er mye benyttet, gis en 

pakkepris på kr 4.900,- for medlemmer av Norsk Rådmannsforum. 
 
Du kan vente med å ta stilling til om du ønsker pakkeløsningen til første samling, men meld 
gjerne fra i påmeldingsmailen hvilken løsning som er mest interessant.  
Programavgiften faktureres fra Norsk Rådmannsforum.  
 
Transport:   
• Den enkelte deltager bestiller og dekker egen transport 
 
 
Bestillingen av overnatting og øvrig opphold er bindende. Det vil si at eventuelle kostnader 
som påløper forumet som følge av for sene avbestillinger blir videreført til deltakeren. 
 
 
 


