PROGRAM Topplederprogrammet del 1

Onsdag 21. august 2019
Sted: Dronning Eufemias gate 10 (KLPs hovedkontor på sjøsiden av Oslo S)
Tidspunkt:
Kl. 11.00 – 12.00: Velkommen til lunsj v KLP
Kl. 12.00 – 12.15: Åpning
v/ daglig leder i Norsk Rådmannsforum Gudrun Haabeth Grindaker.
Presentasjon av deltagerne.

Kl. 12.15 – 13.15: Hvordan lykkes i feltet politikk/administrasjon?
Dialog med det politiske, roller og ansvar. Hva er nytt i ny kommunelov?
v/ Styreleder i NR og rådmann i Harstad kommune Hugo Rhode Hansen
Dialog og spørsmål.

Kl. 13.15 – 14.15: Å lede en organisasjon.
Arbeidsgiverrollen. Rådmannens internkontroll. Etikk.
v/daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker
Dialog og spørsmål

Kl. 14.15 – 14.45:
Pause m/lett mat

Kl 14.45 – 15.30
Den handlekraftige kommunen. Rådmannens rolle i samfunnsutvikling.
v/ Astrid Sommerstad, tidl rådmann i Kongsberg kommune og prosessveileder i KS
Folkevalgtprogram

Kl. 15.30 – 16.30: Økonomiske rammebetingelser.
Strammere rammer? Hva sier kommuneøkonomiproposisjonen?
v/ avdelingsdirektør Rune Bye, KS
Dialog og spørsmål

Kl. 16.30 – 17.30 Strategisk finansforvaltning v/ Kommunalbanken

Kl 19.30 Nettverksmiddag på Grand hotell i regi av Kommunalbanken.

Torsdag 21. august 2019
Sted: Grand hotell, Oslo

Kl. 09 – 10:
Balanse og retning - hvordan lykkes i rådmannsrollen?
V Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann i Sandefjord. Styremedlem i Norsk Rådmannsforum

Kl. 10.15 – 11:
Å lede i åpenhet.
Transparens, kommunikasjon med innbyggere og brukere.
Å stå i full åpenhet i krevende prosesser – erfaringsdeling med salen.
v/daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker

Kl. 11.00 – 11.15
Oppfølging og dialog til neste samling. Evaluering.

Det tas nødvendige forbehold om programendringer.

Praktiske forhold
Påmeldingsfrist:
Snarest og senest 20. juli 2019. Påmelding sendes via epost til: gudrun@radmann.no
Hvis du bestemmer deg for å delta etter påmeldingsfristen, ta kontakt med undertegnede på
tel. 90761583/evt. mail. Det tas forbehold om ledig overnattingsmulighet. Ta gjerne kontakt
med undertegnede dersom det er uklarheter rundt program og opplegg.

Kurssted:
Onsdag 21. august: KLPs Hovedkontor, Dronning Eufemiasgt.10.
Torsdag 22. august: Grand Hotel, Karl Johans gt. 31

Overnatting:
Skjer på Grand Hotel, Karl Johansgt. 31, Oslo.
•

•

Dersom du også deltar på den etterfølgende Topplederkonferansen 2019 (invitasjon og
program kommer noe senere) 22. og 23. august kan du bestille overnatting gjennom å
registrere deg på
https://www.deltager.no/topplederkonferansen_2019_22082019
Dersom du ikke deltar på Topplederkonferansen 2019, men kun på denne samlingen
22.- 23. august, bestiller du overnatting i denne påmeldingsmailen.

Opphold/priser:
Oppholdspakke 1:
Omfatter en overnatting fra 21. - 22. august, nettverksmiddag 21. august, lunsj, kaffeservering
etc.: Pris kr 3000.-

Oppholdspakke 2:
Omfatter ikke overnatting, men nettverksmiddag 21. august, lunsj, kaffeservering etc. Pris: kr
1.200,- dersom du også deltar på den etterfølgende Topplederkonferansen 2019.
Pris: kr 1.500,- dersom du ikke deltar på Topplederkonferansen 2019.
NB! Oppgi ønsket oppholdspakke ved påmeldingen. Dersom du trenger overnatting også natt
til 21. august (grunnet reise el. annet), så si fra om dette samtidig.
Oppholdspakken faktureres fra Norsk Rådmannsforum.

Deltager-/ programavgift:
•

Deltageravgiften er kr 4000,- pr. samling for medlemmer av Norsk Rådmannsforum
(du kan bli medlem i etterkant).
Deltageravgiften dekkes i sin helhet av OU-midler. Den praktiske håndteringen av
dette vil ivaretas av Norsk Rådmannsforum.

Transport/reise:
Den enkelte deltager bestiller og dekker egen transport.

Bestillingen av overnatting og øvrig opphold er bindende. Kostnader som påløper Norsk
Rådmannsforum som følge av for sene avbestillinger blir videreført til deltageren.

Påmelding til
Gudrun Haabeth Grindaker
Daglig leder/ sekretariatsleder
Norsk Rådmannsforum
gudrun@radmann.no

