
 

Topplederprogram  

29. – 30. august 2022 

15.06.2022 

Invitasjon til Kommunedirektørforums Topplederprogram 

Kjære kommunedirektør, rådmann, fylkesrådmann og fylkeskommunedirektør 

Vi er glade for å invitere deg til Topplederprogram for kommunedirektører/rådmenn 29.-30.august 2022.  

Kommunedirektører/rådmenn har et stort samfunnsansvar. Ansvarsområdet er bredt, oppgavene er 

mange, behovene kan være komplekse – men alt i alt er det et givende arbeid!  

Gjennom deltakelse på Topplederprogrammet får du kunnskap du kan bruke i hverdagen, og mulighet for 

utvikling som kan gjøre deg tryggere i rollen. Topplederprogrammet gjennomføres med to samlinger i året, 

hvor tema og opplegg er tilpasset kommunedirektørenes rolle og behov.  

Temaene denne gangen er hentet fra kommunedirektørens verktøykasse 

Delegeringsreglementet; Hvordan utarbeide et hensiktsmessig reglement og få det til å virke?  

Budsjettstyring; Hvordan holde et stramt budsjett og foreta de vanskelige prioriteringene?  

Resultatoppfølging; Hvordan drive utviklingsarbeid over tid, og sjekke underveis at vi er på rett kurs 

og når målene?  

Lederavtale; Alle kommunedirektører bør ha en lederavtale som evalueres årlig. Hvordan bør 

denne utformes for å være hensiktsmessig for alle parter, og hvordan benytte lederavtaler som et 

verktøy for lederutvikling?  

Lederrollen og ledergruppen – Hvordan utvikle oss selv og de vi har rundt oss, og hva skal til for å 

gjøre ledergruppen enda bedre? 

 

Våre innledere har lang erfaring fra og kompetanse om kommunal virksomhet, og det blir god tid til å 

diskutere konkrete problemstillinger og erfaringer. Les mer på neste side om programmet og innlederne. 

Deltakere på Topplederprogrammet er ofte nye rådmenn/kommunedirektører, men også de som har stått 

noen år i stillingen har utbytte av å delta. Deltakerne opplever at dette er en god arena for å møte 

kollegaer, etablere og utvikle nettverk, få ny kunnskap og reflektere over felles problemstillinger. 

Programmet settes opp med tilstrekkelig «luft» til at vi underveis tilpasser oss deltakernes engasjement og 

behov. 

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 
tlf 90 76 15 83 
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Program 
Pauser underveis 

Mandag 29.august 2022 

Kl 10.00 Oppstart, presentasjon og refleksjon over innmeldte tema 

Lunsj i møterommet 

Kl 12.00 Kommunedirektørens verktøykasse 

Delegeringsreglement 

Kommunedirektør Trine Myrvold Wikstøm, Lillestrøm kommune  

Hvorfor er delegeringsreglementet viktig? Hvordan utarbeide reglementet og få det til å bli et 
nyttig verktøy? 

Suksessoppskrift på gode resultater for innbyggerne?  

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås, Røros kommune 

Røros kommune har scoret svært godt på Kommunekompasset og andre undersøkelser. Vi får 
innblikk i veien til suksess: Systematisk arbeid over tid og satsing på lederskap. 

Budsjett og budsjettoverskridelser 

Kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Sandefjord kommune 

Om å holde budsjettet og de vanskelige prioriteringene. 

Lederavtalen 

Seniorrådgiver Åsbjørn Vetti, KS Konsulent AS 

Hva bør lederavtalen inneholde for at det skal bli et godt redskap for kommunedirektøren og 
arbeidsgiver? Hvordan vi kan benytte lederavtaler som et verktøy for lederutvikling 

Kl 18.00 Slutt faglig program 

Kl 19.30 Middag 

Tirsdag 30.august 2022 

Kl 08.30 Oppstart, god morgen og noen tråder fra i går  

Kl 09.00 Lederutvikling og ledergruppen 

Henning Bang 

Hvordan kan vi gjøre ledergruppen vår enda mer velfungerende og effektiv?  

Tips fra internasjonal forskning kombinert med sunt bondevett. 

11.30 KF om delegering og andre verktøy 

Hva tar vi med oss fra denne samlingen? 

Oppsummering  

Evaluering  

Kl 12.00 Lunsj (Topplederkonferansen starter kl 13.00)   
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Dere møter 

Trine Myrvold Wikstrøm er kommunedirektør i Lillestrøm kommune. Hun er utdannet jurist med bakgrunn 

fra departementene. Hun har blant tidligere også vært rådmann i Fet og Sørum kommuner. 

Kjersti Forbord Jensås er kommunedirektør i Røros, og har utviklet kommunen fra å være på Robeklista i 

2014 til å toppe Kommunebarometeret i 2021. 

Asbjørn Vetti er seniorrådgiver i KS-Konsulent AS. Vetti har omfattende erfaring som konsulent i ulike 

kommuner, og med ulike problemstillinger. Han var daglig leder av KS Konsulent AS fra 2010 – 2020, og 

kjenner norske kommuner godt. 

Bjørn Gudbjørgsrud er kommunedirektør i Sandefjord. Han tidligere vært rådmann i Nes og Hamar, direktør 

i KS med ansvar for interessepolitisk område, og direktør i NAV med nasjonalt ansvar for arbeid- og 

tjenestelinje. 

Henning Bang har doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo, Siviløkonomi fra NHH og 

psykolog fra Universitet i Oslo. Bang har vært konsulent for en rekke virksomheter, skrevet fagbøker og 

arbeider med å utvikle organisasjoner, team og ledere. 

Samlingen ledes av Astrid Sommerstad og Gudrun Haabeth Grindaker.  

Praktisk informasjon 

Påmelding 

Påmelding fortløpende og senest 12. august 2022 til gudrun@radmann.no.  

Dersom du også ønsker å delta på Topplederkonferansen kan du melde deg på her.  

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

Kurssted 

Grand Hotel, Karl Johansgt. 31, Oslo.  

Deltakeravgift og OU-midler 

Deltakeravgiften er kr 5 500,- for medlemmer av Norsk Kommunedirektørforum.  

Gjennom samarbeidsavtalen Kommunedirektørforum 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.  

Oppholdspakke  

Oppgi følgende ved påmelding til gudrun@radmann.no 

Oppholdspakke A 

Overnatting 29-30 august 2022 

Lunsj og kaffepauser begge dager 

Middag 29 august 2022 

Pris kr 4 000 

Oppholdspakke B 

Ikke overnatting  

Lunsj og kaffepauser begge dager 

Middag 29 august 2022 

Pris kr 1 900 

Dersom du ønsker tilslutningsovernatting fra 28-29 august så gi beskjed sammen med påmelding, pris kr 2 100,-.  

Deltakere på både Topplederprogram og Topplederkonferanse får et fradrag på kr.300,- i oppholdspakken.  

Ved overnatting på dobbeltrom er pris for rommet 2 350,-. Gi beskjed ved påmelding.  

Vi tar forbehold om endringer i programmet. Eventuelle oppdateringer publiseres på våre hjemmesider 
www.kommunedirektør.no  V 28 06.2022 
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