
 
 

Norsk Rådmannsforums Topplederprogram  

Invitasjon til samling 26.-27.august 2020 

20.mai 2020  

Kjære nye rådmann/kommunedirektør!  

Vi er nå glade for å kunne sende ut invitasjonen til samling for kommunedirektører/rådmenn 26.-

27.august!  

Programmet er justert og tilpasset den aktuelle situasjonen med pandemien. De praktiske 

forholdene tilrettelegges slik at vi følger anbefalingene fra Helsedirektoratet. 

Kommunedirektører/rådmenn har et stort samfunnsansvar. Jobben er meningsfull, omfattende og til 

tider krevende. Den senere tid har alle fått store utfordringer med tanke på å håndtere krise.  

Norsk Rådmannsforum er rådmennenes/kommunedirektørenes egen uavhengige medlems- og 

interesseorganisasjon. Ca. 90 % av alle rådmenn/ kommunedirektører er medlemmer.  

Topplederprogrammet/Rådmannsskolen har over tid vært et viktig tilbud, primært for nye 

rådmenn/kommunedirektører med inntil et par års funksjonstid. I overkant av 200 rådmenn har så 

langt deltatt på Topplederprogrammet, og tilbakemeldingene er gjennomgående meget positive. 

Programmet er tilpasset dagens oppgaver og utfordringer. Innholdet utvikles fortløpende slik at alle 

rådmenn/kommunedirektører, både de som er nye og de som har stått noen år i stillingen, vil ha 

utbytte av å delta. 

Topplederprogrammet består av forelesninger, erfaringsutveksling, tid til felles refleksjon og god 

anledning til å utvikle nettverk med nye kollegaer. Innlederne har lang erfaring fra og kompetanse 

om kommunal virksomhet. Våre samarbeidspartnere og sponsorer deltar også med relevante faglige 

innlegg. 

Topplederprogrammet består av to fellessamlinger pr år. All den tid innholdet utvikles og endres 

fortløpende, er det ikke nødvendig ha deltatt på del 1 for å ha utbytte av del 2. Mange vil også ha 

godt faglig utbytte av å få med seg flere «deler». 

KS har bekreftet at deltageravgiften dekkes av OU-midler.  

Oppdatert informasjon publiseres på våre hjemmesider og facebook.  

Du inviteres med dette til å delta og vi håper vi ser deg i august! 

 

Vel møtt!  

Med vennlig hilsen 

Gudrun Haabeth Grindaker 

Daglig leder/ sekretariatsleder 

  



 

 
PROGRAM 

Programmet oppdateres etter hvert med bl.a navn på innledere 

Onsdag 26.august 2020 

Sted: Oslo  

Kl. 10.00  

Åpning og presentasjon 

v/daglig leder i Norsk Rådmannsforum Gudrun Haabeth Grindaker  

Presentasjon av deltagerne 

Forventninger til samlingen. Kort erfaringsdeling 

Kl 11.30 Lunsj serveres i møterommet  

Kommunedirektøren/Rådmannen. Rollen og mennesket  

Det gode samspillet med folkevalgte 

Når det ikke går bra. Hva kunne vært gjort for å få et annet utfall?  

Ledergruppen 

Hvordan jobbe strategisk?  

Det gode samspillet med ledergruppen.  

Pause med litt småmat 

Budsjettarbeidet og de vanskelige prioriteringene 

Hva er kloke grep i slike prosesser? Hvordan utarbeide et godt budsjettdokument? 

Hva må vedtas av folkevalgte og hva er innenfor rådmannens fullmakter? 

Økonomisk bærekraft? v/Kommunalbanken 

I etterkant av covid 19-krisen vil fokuset på økonomisk bærekraft bli enda viktigere. De demografiske 
endringene vil fortsette og de økonomiske rammene vil bli tøffere.  

Prioriteringer, finansielle måltall og planlegging fro lenger tidshorisont enn fire år blir viktig. 

Kl 18.00 Møteslutt  

Kl. 19.30  

Enkel servering i uformelle omgivelser hvor vi fortsetter samtalene.  



Torsdag 27. august 2020 

Sted: Oslo 

Kl. 08.30  

Tråder fra i går 

Vi starter dagen med å trekke tråder fra gårsdagen 

Kommunikasjon og formidling av budskap 

Kommunikasjon alltid er en vesentlig del av lederoppdraget. De siste månedene har aktualisert 
temaet om kommunikasjon i kriser.  

Denne økta vil dels handle om kommunikasjon generelt, og dels om hva som særlig er viktig for 
kommunikasjon i kriser. 

Åpen time. Hva har vi hørt?  

Diskusjon og dialog i plenum, inkludert egne problemstillinger fra deltagerne.   

Evaluering. 

Kl 11.30 Programslutt 

Kl 12.00 – 13.00 Lunsj  

  



Praktiske forhold 

Påmeldingsfrist:  

Fortløpende og senest 1. august 2020. Påmelding sendes via epost til: gudrun@radmann.no; 

Kurssted: Oslo.  

Transport/reise:  

Den enkelte deltager bestiller og dekker egen transport.   

Overnatting:     

Grand Hotel, Karl Johansgt. 31, Oslo.  

Du bestiller overnatting i denne påmeldingsmailen.   

Priser:    

Oppholdspakke 1: Pris kr 3 400.-  

Omfatter en overnatting fra 26. – 27.august, enkel middag 26.august, lunsj, kaffeservering etc. 

Oppholdspakke 2: Pris: kr 1.400.-  

Omfatter ikke overnatting, men dagpakker inkl lunsj og kaffe etc begge dager, samt enkel middag 
26.august. 

Oppgi ønsket oppholdspakke ved påmeldingen til gudrun@radmann.no. Trenger du overnatting også 
natt til 26. august så si fra om dette samtidig.  

Deltageravgiften er kr 4 000,- pr. samling for medlemmer av Norsk Rådmannsforum.  

Det er innvilget OU-midler fra KS for dekning av deltageravgiften. Kommunen må selv søke KS om 
refusjon av dette hvor det skrives inn «Topplederprogram Norsk Rådmannsforum 26.-27.8.2020».  

Faktura for deltageravgift og valgt oppholdspakke sendes fra Norsk Rådmannsforum.  

Bestillingen av overnatting og øvrig opphold er bindende. Kostnader som påløper Norsk 
Rådmannsforum som følge av for sene avbestillinger blir belastet deltageren.  

Dersom du bestemmer deg for å delta etter påmeldingsfristen, ta kontakt med undertegnede på 
telefon 90761583/evt. mail. Det tas forbehold om ledig overnattingsmulighet.  

 

Ta gjerne kontakt dersom det er uklarheter rundt program og opplegg.  

Påmelding til: 

Gudrun Haabeth Grindaker  

Daglig leder/sekretariatsleder  

Norsk Rådmannsforum  

gudrun@radmann.no 

20.5.20 
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