Topplederkonferansen 12. mars 2021
Det tillitsskapende og gode lederskapet

Tid: 12.mars 2021
Sted: digitalt
Målgruppe:
Kommunedirektører/rådmenn, fylkesrådmenn

Det tillitsskapende og gode lederskapet
Topplederkonferansen i mars handler om lederskapet på toppen. Hvordan få til det felles
kommunale lederskapet som gir gode resultater, som styrker omdømmet og som inngir
tillit?
Norsk Rådmannsforum er opptatt av det gode, felles lederskapet hvor roller og ansvar er
avklart og hvor det er en åpen og tillitsfull relasjon mellom politikk og administrasjon, og et
godt samspill.
Så ser vi mange eksempler på at det ikke fungerer. Og de mange og plutselige rådmanns/kommunedirektøravganger bekymrer, og de har store omkostninger.
Vi ønsker å belyse dette på konferansen gjennom eksempler, teori og refleksjon.
Konferansen vil også denne gangen være digital. Med gode innledere og interessante tema
regner vi med å få mange deltagere og et stort engasjement! Vi vil veksle mellom
innledninger, forberedte samtaler i plenum og dialog.
Praktisk informasjon knyttet til gjennomføringen sendes ut senere.

Norsk Rådmannsforum og KS har nylig inngått samarbeidsavtale som gir våre medlemmer
refusjon for deltageravgiften gjennom OU-midler.

Med vennlig hilsen
Gudrun Haabeth Grindaker
Daglig leder/ sekretariatsleder
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Fredag 12.mars 2021
Program
Kl 10.00

Åpning og velkommen
Styreleder Norsk Rådmannsforum Hugo Thode Hansen

Den gode og tillitsskapende forvaltningen
Om lederskap og resultater
NAV-direktør Hans Christian Holte
Hans Christian Holtes resultater i Skatteetaten er imponerende, og vi er spent på
hva som skjer i NAV. Hva er nøkkelen i Holtes lederskap for å gi innbyggere og
brukere en god og tillitsskapende forvaltning?

Kommentarer og dialog
Pause

Kl 11.30

De mange og plutselige avgangene
De mange og plutselige rådmanns-/kommunedirektør-avgangene bekymrer, og de
har store kostnader. Vi belyser problemstillingen fra ulike vinkler.

Hva er de økonomiske kostnadene ved de mange avgangene?
Presentasjon av rapport utarbeidet på oppdrag av Norsk Rådmannsforum.

Når samspillet svikter eller offentligheten blir støyende
Er kommunedirektøren da uten vern, og er kjemi viktigere enn juss?
Samtale mellom advokat Jostein Nordbø, Norsk Rådmannsforum, Tor Allstrin, Juridisk
direktør/advokat KS og ordfører Helga Pedersen, Tana kommune
Samtalen ledes av nyhetsredaktør Agnar Kaarbø, Kommunal Rapport.

Hvordan bør samspillet politikk – administrasjon være «etter boka»?
Det felles kommunale lederskapet handler også om grunnleggende prinsipper i
representative demokratiske systemer og om de mange forventninger til utøvelse av
rollene som følger av ulike oppfatninger om styring og ledelse.
Professor Signy Irene Vabo, Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap

Spørsmål og kommentarer «landet rundt»
Kort pause
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Program
13.15

Samspill i praksis
«Det gikk ikke bra»
Hva var det som sviktet?
Tone Marie Nybø Solheim, tidligere rådmann i Grimstad kommune

«Vi stod han av»
I 2020 avløste den ene krisen den andre, med påfølgende kritikk av
kommunedirektøren. Hvordan kom vi oss gjennom? Hvordan ivareta
arbeidsgiveransvaret og tilrettelegge for det konstruktive samspillet?
Kommunedirektør Hogne Eidissen og Ordfører Tom-Rune Eliseussen, Senja kommune

Spørsmål og kommentarer «landet rundt»

Kl 14.20

Hva har kommunedirektøren behov for, og hvordan kan vi styrke det
kommunale lederskapet?
Mulighetene er mange – hva er det vi ønsker oss?

Hva ønsker kommunedirektøren seg og har behov for?
Ny leder av kommunedirektørutvalget Bjørn Fauchald, kommunedirektør
Vestre Toten kommune

Hva kan KS og NR gjøre hver for seg og i fellesskap for å styrke lederskapet?
Samtale mellom Norsk Rådmannsforum og KS v/områdedirektør Tor Arne Gangsø

Kommentarer og innspill «landet rundt»

Avsluttende poster
Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker og styreleder Hugo Thode Hansen

Senest kl 15.30 Slutt for dagen

--------------------------------------

Det tas nødvendige forbehold om programendringer.
Program oppdatert 2.mars 2021
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Påmelding:
lenke for påmelding
Tilbudet er for kommunedirektører/rådmenn og fylkesrådmenn.

Påmeldingsfrist er 5.mars 2021.
Konferansested: digitalt. Informasjon om pålogging sendes ut i forkant av konferansen.
Deltageravgift: kr. 3000.-. Deltageravgiften dekkes av OU-midler for medlemmer av Norsk
Rådmannsforum. Refusjon kan søkes ved bruk av dette skjemaet Anmodning om utbetaling - OUmidler (kf.no)
Arrangør er Norsk Rådmannsforum.
Henvendelser kan rettes til daglig leder på epost gudrun@radmann.no.
Påmeldingen er bindende etter fristen.
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