nr Norsk Rådmannsforum
STRATEGINOTAT FOR PERIODEN 2016 – 2018:
Norsk Rådmannsforum: Profesjonell utvikling og veiledning i et aktivt og viktig nettverk
1.

Formål og hovedutfordringer
Norsk Rådmannsforums formål skal være å bidra til at rådmannsfunksjonen
lykkes, samt ivareta rådmannen som toppleder, med de faglige og personlige
utfordringer denne kan møte.
NR skal ellers være det naturlige førstevalget når rådmennene og deres
toppledergrupper søker kunnskap, utvikling og støtte knyttet til:
1. Hvordan lykkes i rådmannsfunksjonen - i skjæringspunktet mellom politikk
og administrasjon
2. Hvordan man som toppleder best mulig møter morgendagens
lederutfordringer i kommunene
Forumets hovedutfordringer er knyttet opp mot særlig tre forhold:
 Videreutvikle gode, faglige tilbud og øke deltakelsen på disse
 Utviklingen av samspillet med våre politikere, særlig hva angår
forutsetningene disse legger for utøvelsen av godt lederskap i kommunene
 Sikre forumet en tilstrekkelig og forutsigbar økonomi

2.

Overordnet strategi og hovedsatsingsområder
I korthet ønsker Norsk Rådmannsforum å bidra til ytterligere profesjonalisering
av rådmennene og kommunenes toppledelse. Når vi ser fram over, er en fortsatt
utvikling av nye aktiviteter og en kvalitetsforbedring av de eksisterende sentralt.
Dekking av rådmennenes behov for veiledning og en profesjonell samtalepartner
hører naturlig til Norsk Rådmannsforums kjernefunksjon. Like viktig er det
faglige tilbudet vi gir medlemmene i form av konferanser etc., som forsterker
rådmennenes muligheter til å lykkes som toppledere i skjæringspunktet mellom
politikk og administrasjon.
En side av dette er å synliggjøre hvordan våre lokalpolitikere påvirker
rådmennenes rammebetingelser for utøvelsen av godt lederskap. Det er også
viktig å løfte fram politikernes rolle og ansvar som arbeidsgiver for rådmennene.
Dialogen med KS er sentralt i dette arbeidet.

3.

Utvikling av det faglige tilbudet
For å bidra til kunnskap, forståelse og verktøy med tanke på å lykkes i
rådmannsfunksjonen og i det å møte morgendagens topplederutfordringer i
kommunene, vil NR, for uten konferansene, fortsette å utvikle de faglige
tilbudene. I dette arbeidet ønsker styret innspill fra medlemmene om hva
rådmennene ser som særlig verdifullt å få videreutviklet.

4.

Kommune- og regionreformen
Norsk Rådmannsforum har følgende holdning til den pågående kommune- og
regionreformen:
1. Norsk Rådmannsforum samler kunnskap og tilrettelegger faglige tilbud og
nettverk som kan dyktiggjøre rådmennene, slik at disse kan være godt
kvalifiserte og relevante medspillere i de prosesser politikerne vedtar.
2. Norsk Rådmannsforum skal være en støttespiller for den enkelte rådmann i
de spørsmål som måtte oppstå rundt ansettelsesforholdet ved
kommunesammenslåing mm.
I lys av dette vil NR særlig fokusere på:


Rådmennenes sitt behov, faglig og som ansatt



Hvilke tilbud og tjenester NR mer konkret skal utforme i sammenhengen



De organisatoriske effektene av en mer omfattende kommunesammenslåing,
særlig de økonomiske
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