nr Norsk Rådmannsforum
RÅDMANNSSKOLEN 2016
Samling 17. – 18. august 2016
Rådmannsskolen er et spesielt tilrettelagt program for rådmenn med inntil et par års
funksjonstid. Gjennom innlegg, diskusjoner og egenrefleksjon er ambisjonen å yte et viktig
bidrag for at nye rådmenn lykkes i rådmannsgjerningen og sikres et verdifullt nettverk.

Program
Onsdag 17. august:
Sted: Dronning Eufemiasgate 10 (KLPs hovedkontor på sjøsiden av Oslo S)

Kl. 12.30 -13.00:
Lunsj

Kl. 13.00 -14.00:
Kommunal styring og økonomi


Hvilke utfordringer og muligheter gir styring av kommunen?



Hvordan måle og evaluere?



Hvilke strategier er aktuelle? Hva har vist seg å fungere?

v/Espen Hvalby, ass. rådmann i Ringsaker kommune

Kl. 14.00 - 15.30:
Hvordan sikre en vellykket budsjettprosess?
v/Espen Hvalby og Tron Bamrud, fylkesrådmann i Akershus

Kl. 15.30 – 16.00:
Gruppe- og plenumsdiskusjon


Kommunal styring og budsjett - Hvilke hovedutfordringer ser jeg i min kommune, og
hvordan møter jeg/vi disse på en god måte?



Hva anser jeg som viktigst at vi lykkes med i min kommune?

Kl. 16.00 – 17.15:
De store skadene - Hvordan forebygge og håndtere?


Hva bør en rådmann ha forstått omkring skadeforebygging og -håndtering?



Hvilke strategier er aktuelle? Hva har vist seg å fungere?

v/direktør Elin Evjen og fagsjef Geir Grønsholt, KLP Skadeforsikring

Kl. 17.15 – 18.00:
Pensjonsspørsmål sett fra rådmannsstolen
v/direktør Roar Strand, KLP
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Kl. 18.00:
Programslutt

Kl.20.00:
Nettverksmiddag, Bristol Grill

Torsdag 18. august:
Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

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 – 11.30:
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

Kl. 11.30

Lunsj – Etter lunsj fortsetter Rådmannsforum 2016

Praktiske opplysninger:
Påmelding:
Selv om alle har bestilt samlepakke, behøver vi en påmelding også til den enkelte samling.
Mail derfor bekreftelse på deltakelsen til hans@radmann.no og for sikkerhets skyld også til
post@hanshagene.no

Påmeldingsfrist:
Innen 23. juni 2016

Kurssted:
Onsdag 17. august:
KLPs Hovedkontor, Dronning Eufemiasgt. 10
Torsdag 18.august:
Grand Hotel, Karl Johans gt. 31
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Overnatting:


Dersom du ønsker å delta på Rådmannsforum 2016 den 18. og 19. august bestiller du
overnatting gjennom registreringen på www.deltager.no/radmannsforum



Dersom du ikke deltar på Rådmannsforum 2016, men ønsker overnatting på Grand
Hotel, bestiller du dette i påmeldingsmailen. Overnattingen koster kr 1.550,-.

Øvrig opphold:
Kr 1.180,- som omfatter nettverksmiddag 17.8, lunsj, kaffe mm
Nettverksmiddagen, overnatting etc. faktureres fra Norsk Rådmannsforum.

Transport:
Den enkelte bestiller og dekker egen transport
Bestillingen av overnatting og øvrig opphold er bindende. Det vil si at eventuelle kostnader
som påløper forumet som følge av for sene avbestillinger blir videreført til deltakeren.
For en enkeltsamling er programavgiften kr 2.950,-.
For alle som har samlepakken er programmet inkludert, mens den enkelte dekker opphold
og reise.

