Topplederkonferansen
19. – 20. august 2021

Invitasjon til Norsk Rådmannsforums Topplederkonferanse
Mai 2021

Kjære kommunedirektør, rådmann, fylkesrådmann og fylkeskommunedirektør
Etter lange perioder med mye digitalt samvær er vi ivrige etter å møtes fysisk, og vi er glade for å
invitere til topplederkonferanse for kommunedirektører/rådmenn i Oslo 19.-20.august.
Topplederkonferansen retter seg særlig mot kommunedirektører/rådmenn og fylkesrådmenn/
fylkeskommunedirektører. Formålet er å formidle kunnskap og erfaring knyttet til utøvelse av rollen
som kommunedirektør, samt å belyse faglige problemstillinger og tema som er aktuelle og relevante.
På samme måte som tidligere kan du ha med deg ledergruppen din på konferansen.
Innledere på konferansen har faglig tyngde og erfaring, og de vil både formidle ny kunnskap og sette
frø til nye tanker!
Konferansen starter med temaet styrket lederskap i kommunal sektor – hva er lurt, og hva er lov?
med utgangspunkt i en nylig publisert utredningi om kommunedirektører og deres arbeidsforhold. Vi
følger opp med diskusjonen av hvorvidt den «nye» kommuneloven har bidratt til klarhet og færre
gråsoner, og ser på arbeidsgiveransvaret og de formelle rammene for samspillet.
Dag en avholdes Norsk Rådmannsforum sitt Landsmøte, med suppleringsvalg, strategi og vedtekter
for organisasjonens arbeid.
På dag to starter vi opp med den nye kommunehverdagen blir ikke lik den gamle hverdagen. Når
både ledere og medarbeidere har vært i krise over så lang tid, så har normaliteten forandret seg.
Kanskje er ikke målet «å komme tilbake til hverdagen», men å utforme den nye hverdagen. I denne
økta blir du kanskje provosert – men også inspirert. For å skape endring må vi forstå og erkjenne
behovet for omstilling og store innovasjoner.
Vårt tredje tema er aktuelt både for lederskap og rammevilkår, og i et innovasjons- og
flokeperspektiv. Under merkelappen KommuneNorge - hva nå ser vi på reformer, meldinger og
utvalg som på ulike måter berører generalistkommuneprinsippet, og derved sektorens oppgaver som
tjenesteyter, lokalsamfunnsutvikler og lokaldemokratisk arena. Konferansen avsluttes med
humoristisk samfunnskunnskap i posten Sånn er Norge.
Program og praktisk informasjon følger på neste sider. Gjennomføring av konferansen tilpasses
selvsagt gjeldende regler om arrangement og smittevern.
Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Gudrun Haabeth Grindaker
Daglig leder/sekretariatsleder
gudrun@radmann.no
tlf 90 76 15 83
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Program
Torsdag 19.august 2021
Møteleder Gudrun Haabeth Grindaker

Fra kl 11.30 Registrering
Fra kl 12.00 Lunsj
Kl 13.00
Velkommen tilbake!
Kommunene – den viktigste aktøren i åpningen av Norge.
Raymond Johansen, Byrådsleder, Oslo kommune
Åpning av konferansen
Hugo Thode Hansen, Styreleder, Norsk Rådmannsforum
Kl 13.30
Styrket lederskap i kommunal sektor – gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte
og kommunedirektør
Det fasiliterende lederskap; ordføreren og kommunedirektøren i samspill, og samspill i «den store
arena»
Morten Øgård, professor og Linda Hye, forsker, senter for anvendt kommunalforskning, Universitetet
i Agderii
Forberedte kommentarer
Kl 16.00
Den nye kommuneloven – ble det noe klarere?
... og hva med gråsonene og dette arbeidsgiveransvaret?
Tor Allstrin, juridisk direktør/advokat, KS
Forberedte kommentarer
Hva har KS gjort og hva gjør KS for å styrke samspillet og lederskapet?
Tor Arne Gangsø, områdedirektør Arbeidsliv, KS
Paneldebatt
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Kl 17.00
Landsmøte. Hva er det viktig at Norsk Rådmannsforum jobber videre med?
Suppleringsvalg. Strategi og vedtekter
Saksdokumenter sendes til medlemmer av NR.
Kl 19.30 Middag

Fredag 20.august 2021
Møteleder Gudrun Haabeth Grindaker

Kl 9.00
Den NYE kommune-hverdagen. Fra krise til den nye hverdagen. Og hva innebærer den nye
hverdagen?
Kommunene har vist enorm omstillingsevne og -vilje under pandemien. Hvordan «kapitalisere»
innovasjonskraften og-viljen inn i arbeidet med det nye KommuneNorge?
Victor Norman, professor emeritus
Konsekvensene av den nye tiden. Behovet for prioriteringer og vanskelige valg
Jørgen Vik, ordfører, Lillestrøm kommune
Kommentarer og dialog
Pause med småmat og utsjekk
Kl 10.45
KommuneNorge – hva nå?
En reformvandring fra Østfold til Finnmark; Hva ble det til og hvor skal vi?
Reformbehov og reformretning i topp og bunn av generalistkommunesystemet.
Kommunene som reformledere av de ulike løsningsstrategiene.
Geir Vinsand, daglig leder, NIVI Analyse AS
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Om ambisjoner og utfordringer
Dialog med kommentarer fra en storkommune med ambisjoner, en småkommune og en
fylkeskommune som utfordres.
Ja, hva nå? Blikk fra en sammenslått kommune
Åslaug Krogsæter, kommunedirektør Stad og representant i Demografiutvalget
«Rapport» fra Generalistkommuneutvalget. Hva er vi kommunedirektører opptatt av?
Ola Helstad, kommunedirektør Nordre Land og medlem i Generalistkommuneutvalget
Kl 13.00
Sånn er Norge
Noe tapt. Noe vunnet. Hva tar vi med oss etter krisen?
Harald Eia, sosiolog, komiker og TV-personlighet
Vel hjem!
Hugo Thode Hansen, Styreleder, Norsk Rådmannsforum
Kl 14.00
Lunsj

Vi tar forbehold om endringer i programmet. Eventuelle oppdateringer publiseres på våre hjemmesider
https://radmann.no/
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Praktisk informasjon
Påmelding
Påmelding fortløpende og senest 1. august 2021 ved å klikke på lenken her.
Konferansested
Grand Hotel, Karl Johansgt. 31, Oslo.
Deltakeravgift og OU-midler
Deltakeravgiften er kr 4 000,- for medlemmer av Norsk Rådmannsforum.
Gjennom samarbeidsavtalen Norsk Rådmannsforum har med KS, dekkes avgiften i sin helhet av OUmidler fordi Topplederkonferansen er forhåndsgodkjent kurs. Kommunen kan be KS om refusjon
etter at faktura fra NR er mottatt. Les mer her, og send utbetalingsanmodning her.
Oppholdspakker – overnatting og måltider
Bestilling av opphold og måltider gjør du i påmeldingslenken, her.
Konferanse, middag og overnatting: Konferanse og middag:

Kun konferanse:

Overnatting 19. - 20.august

Ikke overnatting

Ikke overnatting

Lunsj begge dager

Lunsj begge dager

Lunsj begge dager

Kaffepauser

Kaffepauser

Kaffepauser

Middag 19.august

Middag 19.august

Ikke middag

Pris kr 4 850,-

Pris: kr 2 800,-

Pris: kr 1 800,-

Det er også mulig å bestille oppholdspakke med to overnattinger, fra 18.- 20. august, kr 6 900,-.
Transport/reise
Den enkelte deltager besørger og bekoster egen transport.
Fakturering og påmeldingsfrist
Norsk Rådmannsforum fakturerer deltakere for deltakeravgift og oppholdspakke.
Påmelding og bestilling av oppholdspakke er bindende etter påmeldingsfristen 1.august 2021. Dette
innebærer at kostnader som påløper Norsk Rådmannsforum ved avbestillinger etter denne dato blir
fakturert deltageren.
Ut fra den rådende situasjonen forsøker Norsk Rådmannsforum å inngå avtaler med våre
samarbeidspartnere som gjør det mulig for oss å være fleksible også etter 1.august 2021, men vi må
ta forbehold om hvor sent det er mulig å melde seg av uten at det påløper kostnader.
V 28.5.21
ii

Delrapport 1 og 2

