nr Norsk Rådmannsforum
Invitasjon
Norsk Rådmannsforum har i samarbeid med KLP og Kommunalbanken gleden av å invitere til

Topplederkonferansen 2019
«Hvordan skal du som rådmann og toppleder møte kommunenes og fremtidens største
utfordringer; bærekraftutfordringene, det grønne skiftet og ikke minst den nødvendige
grønne verdiskapingen? Er du forresten i stand til å lede en digitalisert og robotisert
kommune? Og vil de nye fylkene bli kontrollstyrende overkommuner?»
Tid:
17. og 18. januar 2019

Sted:
Grand Hotel, Oslo

Målgruppe:
Rådmenn, ass. rådmenn, fylkesrådmenn, bydelsdirektører, kommunaldirektører/kommunalsjefer,
rådmennenes ledergrupper.
Samfunnsendringene blir stadig mer merkbare i den kommunale hverdagen. Rådmannsforum har
derfor fokus på de utviklingstrekkene som utfordrer så vel rådmannsrollen som kommunen som
tjenesteleverandør. Stikkord: digitalisering, robotisering og innovasjon, kommune- og regionreformer,
krav til profesjonalisering av ledelse og riktig bruk av organisasjonens ressurser.
Samtidig må vi forstå «det store utfordringsbildet», og vi har fra og med høsten 2018 valgt å starte
konferansene med et overordnet innledningsforedrag, der tunge eksterne krefter belyser nettopp
dette. Vi startet i august med ex-statsminister Göran Persson og fortsetter nå i januar med nylig avgått
redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle. Hans «samfunns-, kunnskaps- og politisk/analytiske CV» er
unik. Vi gleder oss!
Hovedfokus for topplederkonferansen er innrettet på kanskje det aller viktigste spørsmålet for norske
kommuner og rådmenn fremover; hvordan møte bærekraftutfordringene, det grønne skiftet og den
nødvendige grønne verdiskapingen. Hva kan gjøres og hva er rådmennenes rolle som toppledere i den
krevende men helt nødvendige omstillingen vi står foran?
I tillegg til Stanghelle møter dere bla Alexandra Bech Gjørv, SINTEF, som tar for seg ledelse av
robotiserte og digitaliserte organisasjoner, Professor Kai A. Olsen fra Høyskolen i Molde, OsloMet, UiB
mv vil snakke om hvorfor kommunestrukturen bør og vil endres gjennom digitaliseringen, og statsråd
Monika Mæland vil gi en oversikt over hva regionreformen betyr i praksis ift oppgaveoverføringer og løsninger. Får vi nye overkommuner?
Hovedtemaet bærekraft og grønn verdiskaping tas hånd om av Lars Bjerke, rådmann i Nye Asker,
Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO og Per Espen Stoknes, psykolog og førsteamanuensis på BI.

Vi lover meget interessante og nyttige dager. Meld på deg selv og
ledergruppen i dag!
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Program
Torsdag 17. januar:
Kl. 11.30 – 12.45:
Registrering og lunsj

Kl.12.45 – 13.00:
Velkommen!
Hugo Thode Hansen, rådmann, Harstad kommune og styreleder Norsk Rådmannsforum, ønsker
velkommen og orienterer om konferansen.

Kl.13.00 - 14.15/30:
Det norske samfunnet endres – kan velferden opprettholdes – hvilken fremtid går vi inn i?
Vi har vært så heldige å få nylig avgått redaktør i Aftenposten, leder av redaktørforeningen, tidligere
redaktør i Dagbladet m.m., Harald Stanghelle, til å snakke om dette. Harald Stanghelle har en enorm
kunnskap om og innsikt i utviklingen av og i Norge, og det er all grunn til å glede seg!
Det åpnes for dialog og spørsmål.



Harald Stanghelle, tidl. redaktør i Aftenposten og Dagbladet, leder av redaktørforeningen mv.

Kl. 14.30 – 14.50:
Pause. Kaffe og te.

Kl. 14.50 – 15.35:
«Ledelse i en ny tid - hvordan utøve ledelse i algoritmenes og robotenes tidsalder?»
Alexandra Bech Gjørv, mangeårig toppleder, styreleder, kommisjons- og utredningsleder, advokat mv.,
er i dag konsernsjef i SINTEF, en kompleks og tungt forsknings-, kunnskaps- og innovasjonsdrevet
organisasjon som leverer avansert teknologi på mange områder til mange ulike kunder i mange land.
Og som garantert har en stor mengde «digitaliserte medarbeidere» og ledere. Hvordan er det å være
toppleder i en slik fremtidsorganisasjon? Kan en toppsjef i en kommune lære noe?


Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF

Kl. 15.35 – 16.05:
«Hvordan forbereder en rådmann seg på å lede i algoritmenes og robotenes tidsalder?».
Her vil rådmenn, bla Rune Hallingstad, Ullensaker kommune, si litt om hvordan de svarer opp og ser på
utfordringene som Alexandra Bech Gjørv berører. Hvordan vil de lede «fremtidens kommunale
organisasjon». Fokuseres det på digitalisert ledelse og robotisering, eller settes organisasjonen
sammen slik man «er vant til»?


Rune Hallingstad, rådmann Ullensaker kommune



Navn kommer

Kl. 16.05 – 16.35:
Pause m/lett måltid
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Kl. 16.35 – 17.15:
«Digitaliseringen endrer kommunestrukturen og dermed også kommune-Norge»

.

Vi diskuterer om kommuner skal slås sammen Men kanskje vi er for opphengt i fysiske avstander? Er
kommunesammenslåing å bruke gårsdagens løsning på morgendagens problemer? De fleste
administrative oppgaver i en kommune kan digitaliseres, Og digitaliseringen gir grunnlag for
dramatiske omveltninger i neste omgang. Når en tjeneste er fulldigitalisert, trenger den ikke lenger
utføres i hver enkelt kommune. Den kan sentraliseres til ett sted. Noe som kan gi dramatiske
besparelser, langt mer enn hva en kan oppnå med kommunesammenslåinger. Og vi kan få en helt ny
kommunesektor. Professor Kai A. Olsen har klare meninger om kommunesektoren i fremtiden. Og om
Kommune-Kari.
Det åpnes for dialog og korte innlegg.


Kai A. Olsen. Professor i informatikk, Høyskolen i Molde, OsloMet, UiB mv

Kl. 17.15: Programslutt dag 1
Kl. 19.30:
Aperitiff og middag.

Fredag 18. januar:
Programmet fredag omfatter to sentrale og viktige temaer. Kommunal- og moderniseringsminister

Monica Mæland orienterer om og gir en vurdering av regionreformen med fokus på de (nye)
oppgavene som tildeles de nye fylkene (regionene) og hva oppgavetildelingen kan bety for kommunene
og det kommunale selvstyret.
Videre vil vi få en bred gjennomgang av «kommunal bærekraft, grønt skifte og grønn verdiskaping».
Her vil rådmann Lars Bjerke i nye Asker kommune, sjeføkonom Øystein Dørum i NHO og
førsteamanuensis BI, psykolog og stortingspolitiker Per Espen Stoknes ta for seg de ulike og
omfattende utfordringene kommunene og innbyggerne står foran og hvordan disse møtes og kan
løses.

Kl. 09.30 – 10.15:
Regionreformen og oppgavetildeling til fylkene – ender vi opp med en ny overkommune?
Som kjent har det vært både uklarhet og diskusjon om hva fylkene, nye og gamle, skal ha av oppgaver
etter innføring av regionreformen. Skal staten gi fra seg oppgaver, skal kommunene? Skal
planmyndigheten overføres fra kommunene til fylkene? I så fall etableres det mange vil kalle en ny
overkommune og det kommunale selvstyret slik vi kjenner det blir mer illusorisk. Til å avklare dette og
andre forhold rundt oppgavefordelingen har vi fått med oss «sjefen sjøl» i kommune-Norge;



Monica Mæland, Kommunal- og moderniseringsminister (H)
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Kl. 10.15 – 12.00:
«Bærekraftige kommuner, grønt skifte og grønn verdiskaping – hva innebærer dette, hvorfor
er det nødvendig og hvordan lykkes?»


Nye Asker kommunes (tidligere Hurum, Røyken og Asker) presenterer sin fremtidssatsing/
kommuneplanlegging som bygger på FNs vedtatte bærekraftmål.



Hvordan skal og må «Det grønne skiftet» med fokus på nødvendig grønn verdiskaping
gjennomføres? Gjennomgang og analyse.



Å lykkes med å etablere et bærekraftig samfunn, en bærekraftig kommune, og et grønt næringsliv
krever at mye av dagens tenkning, prioriteringer og adferd «snus». Hvordan få innbyggere og
næringsliv til å bli med på endringene?

Til å bistå oss med å presentere satsinger og gi svar på utfordringer og muligheter har vi fått


Lars Bjerke, rådmann i nye Asker kommune og en av sjefarkitektene bak den nye kommunens
bærekraftsatsing



Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, tidligere bla sjeføkonom i DNB, samfunnsøkonom



Per Espen Stoknes, førsteamanuensis BI, psykolog, forsker, forfatter og politiker

.Kl.

10.55 – 11.10:

Pause. Kaffe og te.

Kl. 12.00:
Lunsj og hjemreise.
Det tas nødvendige forbehold om programendringer.
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Vedlegg.

Praktiske opplysninger:
Påmelding:
Skjer via utfylling av skjema på: https://www.deltager.no/topplederkonferansen2019_17012019

Påmeldingsfrist:
Innen 12. desember 2018 for garantert hotellovernatting.
Påmelding etter denne datoen er også mulig, men ta da kontakt med Grand Hotel eller undertegnede
for å være sikker på å få hotellrom.

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

Opphold:


Oppholdspakke 1 (inkl. en overnatting 17. - 18.1):

kr 4.905,-



Oppholdspakke 2 (inkl. to overnattinger 16. - 18.1):

kr 5.995,-



Oppholdspakke 3 (uten overnatting):

kr 2.995,-

Alle oppholdspakker omfatter lunsj, kaffe og forfriskninger begge dager samt mellommat og
konferansemiddag 17. januar.
Oppholdspakke 1 og 2 inkluderer også overnatting(er) med frokost.

Programavgift


Kr 2.950,- for medlemmer av Norsk Rådmannsforum
(Dersom rådmannen er medlem, får også stedfortreder/ass. rådmann medlemspris)



Ved påmelding av to eller flere deltakere fra samme kommune:
Kr 2.700,- pr deltaker, gitt rådmannsmedlemskap



Kr 4.550,- for ikke-medlemmer

Transport/reise


Den enkelte bestiller og dekker reisen selv

Arrangør er Norsk Rådmannsforum


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



Påmeldingen er bindende etter fristen 12. desember 2018. Dvs. at konferanseavgift belastes ved
avbestillinger etter fristens utløp.



Dersom Norsk Rådmannsforum belastes overnatting og/eller pensjon, vil også denne kostnaden
(dvs. oppholdspakken) bli belastet deltakeren i samsvar med bestillingen.

Oppholdspakker og programavgift faktureres fra Norsk Rådmannsforum.
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