nr Norsk Rådmannsforum
Norsk Rådmannsforum har i samarbeid med KLP Liv, KLP Skadeforsikring,
KLP Kommunekreditt og Kommunalbanken gleden av å invitere til

RÅDMANNSFORUM 2016
"Smart teknologi – smarte rådmenn?"
Den digitale revolusjonen:
Hva skjer innenfor teknologiområdet, og hvordan påvirkes kommunene?
Om teknologiutviklingen og rådmannens lederskap

Tid:

18. og 19. august 2016

Sted:

Grand Hotel, Oslo

Målgruppe:

Rådmenn, Fylkesrådmenn, Bydelsdirektører
Stedfortredere / ass. rådmenn

Forsøker vi å se inn i fremtiden, kan vi konstatere at den teknologiske utviklingen åpner for
uante muligheter. Et sentralt spørsmål for rådmannen blir da: Hvilke av disse mulighetene
kommer til å påvirke kommunene - og hvordan?
I forlengelsen av dette kommer spørsmålet om hva rådmannen egentlig bør forstå når det
gjelder den raske teknologiske utviklingen.
Hvilke muligheter og trender blir de mest sentrale for kommunene?
Hvilke krav og forventninger har innbyggerne, og hvordan kommer dette til å påvirke
kommuneorganisasjonen og vårt lederskap?
Gjennom foredrag fra kunnskapsrike personer med høyst ulikt ståsted, vil årets
Rådmannsforum belyse muligheter og utfordringer knyttet til teknologiutviklingen.

Vi kan love to interessante og nyttige dager.
Meld deg på i dag!
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Program:
Torsdag 18. august
ÅPEN RÅDMANNSSKOLE:
Kl. 09.00 – 10.15:
Rådmenn og krise: Hva rådmenn bør ha forstått og beherske med tanke på en krise
v/seniorrådgiver Gunnbjørg Kindem, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
Beredskap

Kl. 10.15 – 11.15:
Trusler og sårbarhet knyttet til IKT i kommunene


Hva kan truslene og risikoen bestå i?



Hvordan engasjere seg på et strategisk nivå?



Hvordan møter man disse utfordringene på en god måte?

v/adm.dir Bjørn Ove Persgård, Kaluna AS

RÅDMANNSFORUM 2016:
Kl. 11.30 – 12.30:
Lunsj

Kl.12.30 – 12.45:
Velkommen!
v/Tron Bamrud, fylkesrådmann i Akershus og leder av Norsk Rådmannsforum

Kl.12.45- 13.30:
Ny teknologi – Hva kommer?


Hva skjer og kommer til å skje innenfor teknologiutviklingen, og hvilke muligheter vil
vi kunne stå overfor? Hvilke trender er sterkest og vil påvirke mest?



Hva er de viktigste teknologiske utviklingene som kan forventes å påvirke
kommunene, direkte og indirekte, og hvordan kan dette mer konkret komme til skje?



Noen råd på veien

v/Torgeir Waterhouse, direktør, IKT Norge

Kl. 13.30 – 13.45:
Kaffepause

nr Norsk Rådmannsforum
Kl. 13.45 – 14.15:
Teknologi og lederansvar med rådmannens blikk:
Hva bør rådmannen forstå når det gjelder den teknologiske utviklingen, og hvilket lederskap
kreves?
v/rådmann Pål Trælvik, Brønnøy kommune

Kl. 14.15 – 14.30:
Kaffepause

Kl. 14.30 – 15.30:
Vi utvikler og fornyer offentlig sektor sammen, men hvordan?


Hva skjer innenfor det offentlige på teknologiområdet? Hva bør skje fremover?



En digitalisert offentlig sektor: Hva ønsker vi å oppnå?



Teknologi og utvikling: Hvilken rolle spiller det offentlige generelt og Difi spesielt?
Hvilken rolle bør kommunene og rådmennene ha i sammenhengen?

v/Grete Orderud, avdelingsdirektør, avd. for Digital forvaltning, Difi

Kl. 15.30 – 1545:
Kaffepause

Kl. 15.45 – 16.45:
Smart teknologi – smarte rådmenn?
Om utfordringer og muligheter i den teknologiske utviklingen


Teknologiutviklingen; Hva snakker vi egentlig om? Viktige trender og utfordringer



Hvilke muligheter og trusler ligger i ny teknologi?



Hvordan kan vi best utnytte fremtidige muligheter?



Hvilke krav stilles til godt lederskap i en teknologisk tidsalder?

v/Toril Nag, konserndirektør Lyse-konsernet og medlem av Produktivitetskommisjonen

Kl. 16.45 – 17.00:
Kaffepause

Kl. 17.00 – 18.00:

Landsmøtet 2016

– Se egen innkalling og saksliste

Kl. 18.00:
Programslutt

Kl. 19.30:
Aperitiff og Festmiddag
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Fredag 19. august
Kl. 09.00 – 09.45:
Rettskravspørsmål og rådmannens forhandlinger ved en kommunesammenslåing


Juridiske vurderinger av rådmannens rettskrav ved kommunesammenslåing



Hvilke muligheter og løsninger kan være aktuelle for en rådmann ved
kommunesammenslåing?



Erfaringer fra forhandlinger: Hvordan kan rådmannen gripe an forhandlingene, og
hvilken rolle kan en advokat ha?

v/advokat Jostein Nordbø, Advokatfirma Økland & Co

Kl. 09.45 – 10.00:
Kaffepause

Kl. 10.00 – 11.00:
Ny teknologi: Hva er planen og hvilke gevinster skal høstes av den nye teknologien?


Tilnærming til teknologiutviklingen: Hvorfor ny teknologi?
Hvilke spørsmål bør en rådmann stille? Og hvordan håndterer rådmann svarene?



Innføring av ny teknologi: Hva skal til for å lykkes? Hva fungerer, og hvilke fallgruver
må unngås?
Noen erfaringer fra store, offentlige IKT-prosjekter

v/Jan Erik Kulsvehagen, Seniorrådgiver Isfjord Consulting AS

Kl. 11.00 – 11.15:
Kaffepause

Kl. 11.15 – 12.30:
Den digitale revolusjonen – Hvor er vi på vei, og er det dit vi vil?
v/Andreas Ekström, journalist og forfatter

Kl. 12.30:
Lunsj og hjemreise

Det tas forbehold om programendringer.

nr Norsk Rådmannsforum
Praktiske opplysninger:
Påmelding:
www.deltager.no/radmannsforum

Påmeldingsfrist:
Innen 25. juni 2016 for garantert hotellovernatting.
Påmelding etter dette er mulig, men ta kontakt med arrangøren da vi ikke kan garantere
hotellovernatting etter påmeldingsfristens utløp

Konferansested:
Grand Hotel, Karl Johans gt. 31, Oslo

Opphold:


Oppholdspakke 1 med en overnatting 18. - 19.8:

kr 4.105,-



Oppholdspakke 2 med to overnattinger 17. - 19.8:

kr 5.655,-



Oppholdspakke 3 uten overnatting:

kr 2.555,-

Alle tre oppholdspakker omfatter lunsj og kaffe + forfriskninger begge dager samt
festmiddag 18. august
I oppholdspakkene 1 og 2 inngår også overnatting og frokost
Oppholdspakkene faktureres fra Norsk Rådmannsforum. Faktureringsgebyr på kr 50,tilkommer.

Programavgift


Kr 3.550,- for medlemmer av Norsk Rådmannsforum
(Dersom rådmannen er medlem, får også stedfortreder / ass. rådmann medlemspris)



Ved påmelding av to deltakere fra samme kommune blir deltakeravgiften kr 2.950,- per
deltaker, gitt medlemskap



Kr 4.550,- for ikke-medlemmer

Programavgiften faktureres fra Norsk Rådmannsforum.

Transport


Den enkelte bestiller og dekker reisen selv

Arrangør er Norsk Rådmannsforum


Henvendelser kan rettes til Hans Hagene på mail hans@radmann.no eller mobil
48113020.

Påmeldingen er bindende etter fristen 25. juni 2016. Dvs. at konferanseavgift belastes i sin
helhet ved avbestillinger etter utløpet av påmeldingsfristen.
Dersom Norsk Rådmannsforum belastes overnatting og/eller pensjon, vil også denne
kostnaden (oppholdspakken) bli belastet deltakeren i samsvar med dennes bestilling.

