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Invitasjon til Kommunedirektørforums Topplederkonferanse: 

Verden og vi 

Kjære kommunedirektør, rådmann, fylkeskommunedirektør, fylkesdirektør og bydelsdirektør 

Vi er glade for å invitere deg til Topplederkonferansen19.-20. januar 2023. Programmet har 

relevante tema, og vi har gjort avtale med spennende innledere og gode kommunestemmer. På 

«vanlig» måte ønsker vi velkommen til kommunedirektører og deres ledergrupper. 

Verden og vi – sentrale verdier i spill? 

Verdenssituasjonen påvirker oss alle – på mange områder og måter. Forutsigbarhet, tillit og 

trygghet er viktige verdier og ønskede kjennetegn på kommunenes virksomhet, og hvordan 

påvirker det kommunedirektøren og kommunedirektørens ansvar og funksjon når krisen er 

nærmere, tettere og mer konkret. 

Åpenhetens dilemma 

Åpenhet er også en grunnleggende verdi for et godt lokaldemokrati, forutsigbare tjenester og 

godt arbeidsmiljø. Både prinsipielle diskusjoner og konkrete saker har vist at åpenhet også reiser 

noen dilemmaer, og vi tar diskusjonen om åpenhet i praksis og til hvilken pris. 

Når valgkampen «treffer» 

2023 er valgår; det er kommune- og fylkestingsvalg, og valgkampen har allerede startet. Hva blir 

de sentrale tema, hvilken betydning har internasjonale spørsmål, og hva med sikkerheten ved 

valg? Hvordan kan kommunedirektøren håndtere innspill og utspill som treffer nettopp 

administrasjonen og kommunedirektøren? 

Generalistkommune 

Vi følger også opp Generalistkommuneutvalget, og får presentert noen av forslagene som utvalget 

diskuterer. Blir det en reform eller en revolusjon? Vil dette bidra til likeverdige og forsvarlige 

tjenester i hele landet? Vil det være nødvendig med «Kommune-Norge på Nordsjøturnus» for å 

sikre tjenestetilbud der folk bor?  

Følg med på vår hjemmeside kommunedirektør.no og ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. 

 

Velkommen! 
 
 
Med hilsen 
 
 
Gudrun Haabeth Grindaker 
Daglig leder/sekretariatsleder 
gudrun@radmann.no 
Telefon 90 76 15 83 
  

mailto:gudrun@radmann.no
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Program 
  

Torsdag 19. januar 2023 

Kl 12.00 Lunsj  

Kl 13.00  

Velkommen 

Styreleder Norsk Kommunedirektørforum, Bjørn Gudbjørgsrud, Sandefjord kommune 

Åpenhetens pris 

Åpenhetens pris. Marianne Marthinsen, styreleder Transparency International og direktør strategi, innsikt 

og analyse i Finans Norge.  

Åpenhet – selvfølgelig! Hva forteller åpenhetsbarometeret? Agnar Kaarbø, politisk redaktør Kommunal 

Rapport.  

Åpenhet i praksis og til hvilken pris?  

- Hvor går den politiske debatten og politikkutviklingen – i åpne eller lukkede rom?  

- Hvem vil søke på sentrale stillinger i full åpenhet? Hva gjør det med søkertilfanget?  

Kommunestemmer: Når åpenheten «treffer».  

Kl 15.00 Kaffepause 

Kl 15.30  

Den nye kommunen 

Reform eller revolusjon? Leder av Generalistkommuneutvalget, statsforvalter Tom Cato Karlsen. Utvalget 

(her) leverer sin innstilling i slutten av mars 2023.  

Kommune-Norge på Nordsjøturnus. Kjell Arne Røvik, professor i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø.  

Kommunestemmer og dialog. 

Kl 17.00  

Drivkrefter og motivasjon 

Siden 1952 har det hvert år vært 48 toppledere som har gjennomført Solstrandprogrammet i regi av AFF. 

Beate Karlsen, tidligere programdirektør Solstrandprogrammet: Hva er kjennetegnet på disse topplederne, 

hva er deres drivkrefter, motivasjon og arbeidsglede? 

Senest kl 18.00  

Slutt faglig program 

Kl 19.30 Middag  

https://www.regjeringen.no/no/dep/kdd/org/styrer-rad-og-utvalg/generalistkommuneutvalget/id2827183/
https://aff.no/om-aff/
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Fredag 20. januar 2023 

Kl 09.00 God morgen 

Verden og vi – når krisen er nærmere og mer konkret  

Statsforvalter og leder av forsvarskommisjonen Knut Storberget. Hvordan kan og bør det nødvendige 

samspillet være mellom Forsvaret og sivilsamfunnet gjennom hele krise- og konfliktspekteret?  

Hvordan påvirker det kommunedirektøren og kommunedirektørens ansvar og funksjon når krisen er 

nærmere, tettere og mer konkret?  

Administrasjonssjef Arild Hammerhaug, Longyearbyen lokalstyre.  

Kommunedirektør Gerd Marit Langøy, Aukra kommune 

Kl 10.30 Pause og utsjekk  

Kl 11.00  

Valgåret 2023 

Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, NRK. Hva blir de sentrale tema, og har verdenssituasjonen 

betydning? Aglen har tidligere vært både folkevalgt og rådmann. 

Agnar Kaarbø, politisk redaktør Kommunal rapport. Hva vil og kan bli de aktuelle sakene i lokalvalgkampen 

2023?  

Kommunedirektør Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune. Når valgkampen «treffer». Hvordan kan 

kommunedirektøren håndtere innspill og utspill som treffer administrasjonen og kommunedirektøren?  

Etter valget: Mottakelse av ny ordfører – råd og tips til kommunedirektør.  

Kommunen sett utenfra – og på skrått 

Skråblikket utenfra – før hjemturen får vi en festlig og inspirerende avslutning. 

Avslutning 

Vel hjem. 

Kl 13:00 

Lunsj og hjemreise 

De som ikke har tid til å spise får med seg mat på veien. 
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Praktisk informasjon 

Konferansested 

Grand Hotel, Karl Johansgt. 31, Oslo.  

Påmelding 

Påmelding senest 9. desember 2022 her.  

Norsk Kommunedirektørforum fakturerer deltakere for deltakeravgift og oppholdspakke.  

Påmelding er bindende etter påmeldingsfristen. Dette innebærer at kostnader som påløper Norsk 
Kommunedirektørforum ved avbestillinger etter denne dato blir fakturert deltageren.  

Deltakeravgift og OU-midler 

Deltakeravgiften er kr 4 500,- for medlemmer av Norsk Kommunedirektørforum og for toppledere som 
deltar sammen med egen kommunedirektør.  

Gjennom samarbeidsavtalen Kommunedirektørforum har med KS, dekkes denne deltakeravgiften av OU-
midler fordi Topplederkonferansen er forhåndsgodkjent kurs. Kommunen kan be KS om refusjon etter at 
faktura fra Kdf er mottatt. Les mer her, og send utbetalingsanmodning her.  

Oppholdspakke  

Bestilling av opphold og måltider gjør du i påmeldingslenken.  

Lunsj og kaffepauser, middag 
og overnatting: 
 

Overnatting 19.-20.januar  

Lunsj begge dager 

Kaffepauser  

Middag 19.januar  

Pris kr 4 950,-

Lunsj, kaffepauser, middag: 
 

 

Ikke overnatting 

Lunsj begge dager 

Kaffepauser  

Middag 19.januar  

Pris: kr 2 950,- 

Kun dagpakker med lunsj og 
kaffepauser: 

 

Ikke overnatting 

Lunsj begge dager 

Kaffepauser  

Ikke middag 

Pris: kr 1 900,- 

 

I påmeldingsskjemaet er det også mulig å bestille ekstra overnatting i forkant av konferansen, pris kr 2 200 
pr natt. 

 

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet. Eventuelle oppdateringer publiseres på våre hjemmesider 
www.kommunedirektør.no  

 

V 2022 12 04  

https://www.deltager.no/event/topplederkonferansenJanuar2023#init
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/ou-midlene---orientering-og-generelle-retningslinjer/
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=3261&externalId=KS
http://www.kommunedirektør.no/

