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Det nye og det neste! 

 

Tid: 14. – 15. januar 2020 

Sted: Grand Hotel, Oslo 

Målgruppe:  

Rådmenn, ass. rådmenn, kommunedirektører, fylkesrådmenn, bydelsdirektører, 

kommunaldirektører/kommunalsjefer, lederteam. 

 

Å lede det nye og lede det neste!  

Svært mange rådmenn har ledet og blitt ledet og styrt gjennom store reform- og 

endringsprosesser de siste årene. Som øverste administrative leder med ansvar for å bygge 

det nye basert på politiske vedtak, har ansvaret, oppdraget og oppgavene til tider vært 

overveldende for mange. 

Rådmenn/ kommunedirektører/ fylkesrådmenn som har gjennomført disse prosessene vil 

dele erfaringer, gleder og sorger, betraktninger og gi råd. Og vi er spør oss om det er noen 

overføringsverdi fra kommune-/ regionreformen til andre endringsprosesser og 

ledelsesoppdrag? 

Norsk Rådmannsforum vil på bakgrunn av de innspillene vi får på konferansen fra de som har 

gjennomført de store reformene, utforme noen råd til Statsråd Monica Mæland. Disse 

overrekkes onsdag morgen, og vi vil få statsrådens kommentarer.  

Norsk Rådmannsforum er opptatt av å presentere kunnskapsbasert praksis og formidle ny 

kunnskap. På denne konferansen kommer derfor forskere til å presentere resultater fra 

følgeforskningen av kommunereformen og vi får noen betraktninger rundt 

organisasjonstrender som treffer norske rådmenn – hvor går veien?  

Tillit, synlig og ansvarlig ledelse, å ta konsekvensene er andre sentrale tema.  

Vi lover interessante og nyttige dager. 

Med vennlig hilsen 

Gudrun Haabeth Grindaker 

Daglig leder/ sekretariatsleder 



 

2 

 

 

 

Kl 12.00 – 13.00 Lunsj 

Kl 13.15 Åpning og velkommen 

Styreleder Hugo Thode Hansen 

Kl 13.30 

Å være leder i en ny kommune 

Hvordan har det gått? Et innblikk under overflaten og bak fasadene.  

Er erfaringene med sammenslåing av fylkeskommuner svært forskjellig fra sammenslåing av 

kommuner? Er det noen felles suksesskriterier? Har det vært motstand, og hvordan har den 

kommet til uttrykk? Hvordan gikk samhandlingen med Fellesnemnda, valg, nytt 

kommunestyre og ny ordfører?   

Innblikk fra kommunedirektør Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune, rådmann Trine 

Wickstrøm, Lillestrøm kommune, fylkesrådmann Rune Haugsdal, Vestland fylkeskommune 

og rådmann Terje Heggheim, Kinn kommune.  

Pause 14.30 – 14.45  

 

Kl 14.45 

Hva har vi hørt? Hvilke råd skal rådmennene gi til statsråd Monica Mæland? 

Hva kan overføres til andre store endringsprosesser? Hvordan bør neste reform legges opp?  

Dialog.  

Oppsummering ved Gro Herheim, rådmann Nordre Follo, Egil Johansen, rådmann Tønsberg.  

Pause 15.15 – 15.30 

 

Det nye 

Kl 15.30 – 16.15 

Organisasjonstrender som treffer norske rådmenn – hvor går veien?  

Morten Øgård fremlegger ny kunnskap fra sin seneste forskning som slippes i bokform like i 

forkant av konferansen.  

Morten Øgård, UiA, faglig leder ved Senter for anvendt kommunalforskning. Professor ved 

Institutt for statsvitenskap og ledelse, Fakultet for samfunnsvitenskap, UiA og Norman 

Udland, tidligere rådmann Lyngdal kommune.  
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Kl 16.30 – 17.30 

Plyndrer de gamle kommunene de nye?  

Hvordan har kommunereformen påvirket lokale økonomiske disposisjoner i perioden frem 

mot sammenslåingen?  

Jostein Askim, professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, vil presentere 
forskning som langt på vei viser at strategiske overinvesteringer og overforbruk er regelen, 
ikke unntaket. Han vil også diskutere hvilken rolle sosiale normer spiller i å begrense 
plyndringen av den fremtidige kommunens økonomi.  Forskningen er gjennomført som del 
av underveisevalueringen av kommunereformen, finansiert av DEMOS-programmet i Norges 
forskningsråd.  
 
Kl 17.30 – 18.00  

Herfra og framover. Dette er altså Noreg. 

Jens Kihl, politisk journalist i Bergens Tidende og forfatter av boka «Kommunal feelgood».  

Kl 19.30 Aperitiff og middag 

 

ONSDAG 15. januar 2020  

Det nye og det neste. Hvor går kommuneNorge?  

 

Kl 08.30 God morgen.  

Overlevering av råd og anbefaling til statsråd og KS.  

Hva nå? Hvor går kommuneNorge?  

Statsråd Monica Mæland 

 

KL 09.30 - 10.15 

Å være ny leder for et nytt kommunestyre 

En ny ordførers hverdag. Hvilke forventninger har ordfører til rådmannen?  

Ordfører Sunni Grøndahl Aamodt, Modum kommune 

 

Den neste rådmannen  

Hvilke krav og forventninger har ordfører? Hvordan vil kommunestyret få til det gode 

samspillet med rådmannen og hvordan vil kommunestyret håndtere arbeidsgiveransvaret 

for rådmannen?  
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Ordfører Lisbeth Hammer Krog, Bærum kommune. 

Dialog. Spørsmål fra salen. 

 

Kl 10.15 – 10.45 Pause  

Utsjekk og litt småmat 

 

Kl 10.45 – 11.45 Å velge det neste!  

Synlig og ansvarlig ledelse – også når det blåser. Å ta konsekvensene. 

Er du motivert til å lede dine medarbeidere til en ny virkelighet? 

Gunnar Bovim. Tidligere rektor NTNU, tidligere sykehusdirektør, og med erfaring fra styring 

og ledelse i offentlig sektor. 

Ledere skal ofte bidra til endring og forbedring. Jo større endringsprosess du leder, desto 

viktigere er det at du tar deg tid til egen motivasjonsbygging. Uten egen motivasjon lykkes 

du sjelden med å finne de beste tiltakene. Kanskje du skal vurdere å overlate lederskapet til 

andre?  

KL 11.45 - 12.30  

Dagens mediebilde.  

Slik jobber en journalist! Hvordan kommuniserer du best med folkevalgte? 

Jarle Roheim Håkonsen, kommunikasjonssjef Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Mangeårig 

journalist og politisk reporter i NRK og nyhetsanker i Dagsrevyen.  

Hvem setter egentlig dagsorden, journalister/ media/ sosiale medier, selve saken eller 

politikeren selv?  

12.30 – 13.15 

Det nye og det neste - hvordan ser fremtiden ut? 

Hvilke utfordringer og muligheter vil dette gi for kommunesektoren? 

Jan Ludvig Andreassen, sjefsøkonom Eika-gruppen med hovedansvar for overvåking av 
makroøkonomi i inn- og utland. Samfunnsøkonom fra UiO.  
 
Kl 13.15 – 14.00 

Å lede kriser og lede i kriser 

Presentasjon av Norsk Rådmannsforums nye tilbud. 

Nestleder Tone Marie Nybø Solheim. 
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Evaluering, avslutning og veien videre  

Styreleder Hugo Thode Hansen 

Lunsj 

-------------------------------------- 

 


