Norsk Rådmannsforums Topplederprogram
Invitasjon til samling 13.-14.januar 2021- digital samling

Januar 2021
Kjære nye rådmann/kommunedirektør!
Vi er glade for å invitere deg til Topplederprogram for kommunedirektører/rådmenn 13.-14.januar
2021. Programmet og de praktiske forholdene er tilpasset pandemien, og vi følger myndighetenes
anbefalinger. Derfor blir januarsamlingen gjennomført digitalt.
Topplederprogrammet gjennomføres med to samlinger i året og er et av våre viktigste og mest
etterspurte medlemstilbud. Deltakere er i stor grad nye rådmenn/kommunedirektører, men også de
som har stått noen år i stillingen opplever utbytte av å delta. Innholdet utvikles fortløpende, med
tema og opplegg som er tilpasset dagens oppgaver og utfordringer.
Fellessamlingene i Topplederprogrammet består av forelesninger, erfaringsutveksling, felles
refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med nye kollegaer. Samlingene avholdes i januar og
august. All den tid innholdet utvikles og endres fortløpende, er det ikke nødvendig ha deltatt på del 1
for å ha utbytte av del 2. Mange deltar flere ganger, og opplever stor nytte både faglig og kollegialt.
Våre innledere har lang erfaring fra og kompetanse om kommunal virksomhet.
Vi gjennomførte i løpet av 2020 flere digitale samlinger. Vår erfaring er at det faglige utbyttet,
muligheten for refleksjon og bygging av nettverk absolutt er til stede, forutsatt god tilrettelegging.
Du inviteres med dette til å delta og vi håper vi ser deg på samlingen!

Mer informasjon om Topplederprogrammet og oss finner du på Facebook og våre hjemmesider
radmann.no.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Gudrun Haabeth Grindaker
Daglig leder / sekretariatsleder

PROGRAM
Onsdag 13.1 fra kl 11 -17
Torsdag 14.1 fra kl 9 – 13.30.

Kommunedirektøren/rådmannen. Et samfunn i utvikling gir en rolle i utvikling.
Er kommunedirektøren i takt med nyere forskning?

Onsdag 13.januar 2021
Digitalt.
Kl. 11.00
Åpning og presentasjon
v/ daglig leder i Norsk Rådmannsforum Gudrun Haabeth Grindaker
Presentasjon av deltagerne.
Forventninger til samlingen. Kort erfaringsdeling.

Kl 12.00
Den kulturelle arkitekturen i samspillet mellom politikk og administrasjon
Ved forsker Linda Hye og professor Morten Øgård, Senter for anvendt kommunalforskning, UiA.
Presenterer resultater fra forskningsprosjekt.
Refleksjoner og dialog.

Kl 13.30
Kommunedirektøren/Rådmannen. Utviklingen av rollen.
v/ professor Signy Vabo, UiO.
Kommentar fra kommunedirektør/rådmann.
Refleksjoner og dialog.

Kl 15.00
Nye takter for samspill politikk – administrasjon? Fra timeglass til tannhjul?
v/ professor Signy Vabo, UiO.

Det holder ikke å være i takt, du må finne tonen også.
Ved kommunedirektør.
Refleksjoner og dialog.
Benstrekk.

Kl 16.30
Pensjon- en av de største utgiftene på kommunebudsjettet - dette må du å vite.
v/KLP
Kl 17.00 Slutt for dagen

Torsdag 14.januar 2021
Kl 8.30
Samarbeid, medvirkning og medbestemmelse.
De formelle kravene etter Hovedavtalen.
ved Hege Mygland avdelingsdirektør KS og Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet.
Hvordan får vi til det konstruktive samarbeidet, også i økonomisk krevende tider?
Innledning ved Tone Marie Nybø Solheim og Gudrun Haabeth Grindaker. Dialog og refleksjon.
Pause

Kl. 10.30
Budsjettet er vedtatt. Nå skal driften tilpasses rammene og de vedtatte kuttene.
Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims, Hå kommune.
Hvordan gjør vi det, hvordan dokumenterer vi.
Benstrekk.

Kl 11.45
Åpen time.
Diskusjon og dialog i plenum, inkludert egne problemstillinger fra deltagerne.
Hva har vi hørt?
Evaluering og veien videre.

13.00 Programslutt

Praktiske forhold
Kurssted: Digitalt.
Påmeldingsfrist:
Fortløpende og senest 4.januar 2021. Påmelding sendes via epost til: gudrun@radmann.no;

Påmelding og priser
Deltageravgiften er kr 4000,- pr. samling for medlemmer av Norsk Rådmannsforum. Denne vil i sin
helhet dekkes av OU-midler.
Faktura for deltageravgift sendes fra Norsk Rådmannsforum.
Hvis du bestemmer deg for å delta etter påmeldingsfristen, ta kontakt med undertegnede på tel.
90761583/evt. mail. Ta også gjerne kontakt dersom det er uklarheter rundt program og opplegg eller
du har spørsmål.
Påmelding til
Gudrun Haabeth Grindaker
Daglig leder/ sekretariatsleder
Norsk Rådmannsforum
gudrun@radmann.no

