
 

Topplederprogram  

18. – 19.august 2021 

Invitasjon til Norsk Rådmannsforums Topplederprogram 

Mai 2021 

Kjære kommunedirektør/rådmann! 

Vi er glade for å invitere deg til topplederprogram for kommunedirektører/rådmenn 18.-19.august, 

og vi er spesielt glade for å planlegge en samling der vi sees og møtes i samme rom!  

Kommunedirektører/rådmenn har et stort samfunnsansvar. Jobben er meningsfull, svært kompleks 

og til tider krevende. Det siste halvannet år har dere alle hatt store utfordringer med å håndtere krise 

og lede en langvarig krise.  

Forhåpentligvis vil tiden fremover handle mer om å komme tilbake til «normalen». Kanskje er dette 

også en unik mulighet til å endre arbeidsform og prioriteringer? Den nye «normalen» behøver jo ikke 

å være helt identisk med den gamle. Hvordan bruke handlingsrommet i perioden vi nå er inne i?  

Topplederprogrammet gjennomføres med to samlinger i året og er et viktig og etterspurt 

medlemstilbud. Deltakerne er i hovedsak nye rådmenn/kommunedirektører, men også de som har 

stått noen år i stillingen opplever utbytte av å delta. Samlingene består av forelesninger, 

erfaringsutveksling, felles refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med kolleger. Innholdet i 

Topplederprogrammet utvikles og endres fortløpende, og mange kommunedirektører deltar flere 

ganger.  

Tema og opplegg på samlingene er tilpasset aktuelle utfordringer for kommunedirektører, og våre 

innledere har lang erfaring fra og kompetanse om kommunal virksomhet.  

Opplegget i august tilpasses den aktuelle situasjonen med pandemien, og vi følger anbefalinger og 

pålegg fra myndighetene mht praktisk tilrettelegging.  

Program og praktisk informasjon følger på neste sider. Ta gjerne kontakt dersom det er uklarheter 
om program, opplegg eller deltakelse. 
 
Du inviteres med dette til å delta!  
 
Vel møtt!  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Gudrun Haabeth Grindaker 
Daglig leder/sekretariatsleder 
gudrun@radmann.no 
tlf 90 76 15 83 
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18. – 19.august 2021 

Program 

Onsdag 18.august 2021 

Pauser annonseres underveis  

Fra kl 9.00 

Kaffe og småprat i møterommet 

 

Kl 10.00 

Åpning og presentasjon 

Gudrun Haabeth Grindaker, daglig leder i Norsk Rådmannsforum 

Presentasjon av deltakerne, forventninger til samlingen og kort erfaringsdeling 

 

Rollen og mennesket  

Hva har jeg behov for nå, etter 1 ½ år med krisehåndtering og unntakstilstand?  

Hvordan komme over i vanlig drift? Hvordan benytte tiden som har vært brukt på kriseledelse, bør 

jeg endre egen arbeidsform?  

 

Kl 11.30 

Lunsj i møterommet 

 

Kl 12.00 

Samfunnsutvikling i det lange tidsperspektivet 

Hvilken rolle har kommunedirektøren i samfunns- og næringsutviklingen, og hvordan arbeider vi med 

kommuneplan, samfunnsdel, økonomiplan og årsbudsjett innenfor fire-års syklusen?  

Teori og eksempler v/Rune Hallingstad, tidl kommunedirektør i Ullensaker, nå bydelsdirektør 

Nordre Aker, Oslo kommune 

Dialog  

 

Kl 13.00  

Kommunesamarbeid 

De ulike samhandlingsalternativene etter kommuneloven. Hva er lov, hva er mulig og hva er smart? 

• prinsipper for kommunesamarbeid  

• fordeler og ulemper med de ulike samarbeidsformene 

• hvordan lykkes og få samarbeidet til å fungere over tid  

Jan-Peder Andreassen, fagdirektør, Statsforvalteren Troms og Finnmark 

Kommuneeksempler   
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Kl 14.30 

«... og vinneren er Stad kommune» 

Erfaringer fra Stad og andre kommuner som lykkes viser at systematisk arbeid gir resultatet.  

Åslaug Krogsæter, kommunedirektør Stad kommune, innleder om tillit 

Dialog 

 

Kl 16.00 

Kan tillit måles? 

Frode Lindtvedt, Avdelingsdirektør, KS innleder om KS sin lokaldemokratiundersøkelse og andre 

undersøkelser Hva vet vi, og hvordan kan vi benytte kunnskapen lokalt? 

 

I rådmannsrollen over 30 år 

Å bygge tillit også når det er krise. Refleksjon over rådmannsrollens utvikling – gjennom 30 år.  

Elisabeth Enger, rådmann Drammen kommune 

 

Kl 18.00  

Møteslutt 

 

Kl 19.30  

Enkel servering i uformelle omgivelser  

Vi fortsetter samtalene 
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Torsdag 19.august 2021 

Pauser annonseres underveis 

Kl 8.30 

Tråder fra i går  

 

Kl 09.00 

Godt samspill og felles lederskap  

Suksesskriterier og gråsoner  

Morten Øgård, professor og Linda Hye, forsker, Senter for anvendt kommunalforskning, 

Universitetet i Agder  

Dialog og refleksjon 

 

Kl 10.15 

Godt samspill og god kommunikasjon.  

Dialogverktøy for å fremme samarbeidet og dialogen mellom ordfører og kommunedirektør.  

Åsbjørn Vetti, seniorrådgiver KS-konsulent og Thor Jørgen Kristiansen, administrerende direktør KF 

(Kommuneforlaget)   

 

Kl 10.45 

Åpen time og runden rundt bordene 

Dialog og diskusjon i plenum, egne problemstillinger og erfaringer 

Oppfølging og evaluering 

 

Kl 11.30  

Programslutt 

 

Kl 12.00  

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 sende e-post til gudrun@radmann.no.  

Kurssted 

Grand Hotel, Karl Johansgt. 31, Oslo.  

Deltakeravgift og OU-midler 

Kursavgiften er kr 5 000,- for medlemmer av Norsk Rådmannsforum.  

Gjennom samarbeidsavtalen Norsk Rådmannsforum har med KS, vil avgiften i sin helhet dekkes av 
OU-midler. Topplederprogrammet er forhåndsgodkjent kurs, og kommunen kan derfor søke om 
refusjon uten forutgående søknad om tilsagn. Les mer om dette her, og send inn 
utbetalingsanmodning her.  

Oppholdspakker, overnatting og måltider  

Oppgi ønsket oppholdspakke sammen med påmelding til gudrun@radmann.no.  

Oppholdspakke 1: 

Overnatting fra 18. – 19.august 2021 

Lunsj begge dager 

Kaffepauser 

Enkel middag 18.august 

Pris: 3 950.- 

Oppholdspakke 2:  

Ikke overnatting 

Lunsj begge dager 

Kaffepauser 

Enkel middag 18.august 

Pris: kr 1 900.- 

Dersom du ønsker å bestille ekstra overnatting fra 17. - 18.august så gi beskjed om dette sammen 
med påmelding. 

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 oppholdspakker 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 9.6.21 
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