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Årets tema på konferansen vil være  

  

Rådmannsbevegelser - valgår- ny kommunelov- å lede i kriser og bygge tillit 

 

 

Tid:    

22. og 23. august 2019 

Sted:    

Grand Hotel, Oslo 

Målgruppe:  

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

kommunaldirektører/kommunalsjefer, lederteam. 

 

 

 

Valg og forholdet politikk og administrasjon er særlig relevant i valgår. Erfaringsvis skjer det 

også mange rådmannsskifter etter valg. Hvorfor slutter rådmannen? 

 

I år ser vi særlig på hvordan ny kommunelov med lovfesting av kommunedirektørens 

arbeidsgiveransvar vil påvirke kommunenes delegeringsreglement og relasjonen mellom 

ordfører og kommunedirektør/ rådmann. 

 

Kommunene håndterer kriser hver dag. Små og store. Hvordan er det å være øverste leder og 

håndtere de store krisene? Og samtidig bygge tillit? 

 

 

Vi lover interessante og nyttige dager.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Gudrun Haabeth Grindaker 

Daglig leder/ sekretariatsleder 
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Hovedtema er forholdet politikk og administrativ ledelse. Valg og forholdet politikk og 

administrasjon er særlig relevant i valgår. Erfaringsvis skjer det også mange rådmannsskifter 

etter valg. Hvordan vil ny kommunelov med lovfesting av kommunedirektørens 

arbeidsgiveransvar påvirke relasjonen mellom ordfører og kommunedirektør?  

Hva er status på rådmannsbevegelsene? Er det mange som må forlate stillingen i krise eller 

mistillit? 

 
Kl. 12 – 13  

Lunsj 

 

Kl.13 – 13.15 

Velkommen! 

Hugo Thode Hansen, rådmann, Harstad kommune og styreleder Norsk Rådmannsforum.  

 

Kl 13.15 – 14  

Rådmannsbevegelser – slik det ser ut i nyhetsbildet.  

Kommunal Rapports journalist Hanne Wien og ansvarlig redaktør Britt Sofie Hestvik følger 

Kommune-Norges øverste administrative ledere tett. På topplederkonferansen kommer de 

med en samlesak om rådmenns bevegelser inn og ut av stillinger, i hverdag og konflikt.  

 

Kl 14.15 – 15 

Det kommunale topplederskapet, samspillet mellom politikk og administrasjon.  

Hvorfor er dette vanskelig? På hvilken måte kan ny kommunelov bidra til å gjøre samspillet 

bedre? Hva tilbyr KS det kommunale topplederskapet?  

Områdedirektør Tor Arne Gangsø KS.  

 

Pause kl 15 – 15.30 

 

Kl 15.30 -16.30  

Det kommunale topplederskapet, samspillet mellom politikk og administrasjon.  

Rådmannen etter valg. Blir rådmannen svekket eller styrket? 

Hvordan unngår vi at det «går politikk» på rådmannen? 

 

Innledninger fra tidligere rådmann og leder av Rådmannsutvalget, nå varaordfører i Oppegård 

og medlem i Fellesnemnda for Nordre Follo kommune Kjell Pettersen og fra påtroppende 

rådmann for Indre Østfold Georg Smedhus.  

 

Samtale mellom Tor Arne Gangsø, Kjell Pettersen, Georg Smedhus, Gudrun Haabeth Grindaker 

og salen.   
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Kl 16.45 – 17.45 

Et varslingsinstitutt til besvær?  

Fra sjakk matt til konstruktiv konfliktkultur og læring  

Et interaktivt og erfaringsbasert innlegg med egenaktivitet, av og med programdirektør 

Solstrandprogrammet og spesialist i konflikt og mekling, Hans Morten Skivik.  

Både individ og virksomhetsnivået blir berørt i innlegget.  

 

 

Kl. 19.30: 

Aperitiff og middag. 

 

 

 

 

 

 

«Tillit» er den viktigste samfunnskapitalen. Hvordan bevare, benytte og utvikle tilliten 

når det er krise? Og hvordan bygge og utvikle tillit i alle ledd i organisasjonen?   

 

 

Kl 8.30- 9.30 

Å lede i krise.  

Å stå i det, - å gå fra det. 

Professor og tidligere SSB-sjef Christine Meyer vil reflektere rundt hvordan det er å være 

toppleder når det stormer i endringsprosesser. Christine Meyer har lang erfaring som leder i 

offentlig virksomhet, som byråd, statssekretær, konkurransedirektør og SSB-sjef. 

Hva skjer når oppdraget ditt som toppleder blir politikk? Hvordan påvirker dette prosessen?  

Hvordan påvirker det deg som leder?  

 

 

Kl 10 – 11 

Å lede gjennom kriser og bygge tillit 

En god leder må ha integritet og trygghet nok til å stå for sine verdier uansett hvor den 

politiske vind blåser. Lederskap handler om å ha evne til å lede seg selv som eksempel for 

andre. Fellesskap og involvering gir handlekraft og gjennomføringsevne. Det er teamets 

fortjeneste når vi lykkes og lederens ansvar når det går galt.  

Robert Mood, seniorrådgiver i Orator, generalløytnant (p), president i Norges Røde Kors.  
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Pause Kl 11 - 11.30    

 

 

Kl 11.30 – 12.30 

Valget nærmer seg. Hva vil skje i kommunene etter valget?  

Hvordan vil en-sakspartier påvirke lokaldemokratiet og den politiske styringen?  

En dagsfersk analyse 3-uker før valget fra Magnus Takvam, politisk kommentator i 

NRK.  

 

Kl 12.30 -13 

Avslutning ved styreleder Hugo Thode Hansen 

Veien videre.  

 

 

Kl. 13.00:  

Lunsj og hjemreise. 

 

Det tas nødvendige forbehold om programendringer. 

 


