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Konsulent i en
politisk styret organisation
På mange opfordringer genudbydes semi
naret ”Konsulent i en politisk styret organi
sation” i en tilrettet version. Seminaret blev
første gang afholdt i februar 2016.
Hvad vil det egentligt sige at arbejde som
konsulent i en politisk styret organisation,
og hvad betyder det for dit daglige arbejde,
at du som konsulent sjældent er helt tæt på
de politiske beslutningsprocesser, men at
det ofte er dig, der er med til at oversætte
og/eller udmønte beslutningerne i praksis?
KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) og
Foreningen for Udviklingskonsulenter
(FFUK) har fornøjelsen af at invitere dig på
et døgnseminar, hvor vi sætter spot på dig
som konsulent i den politiske organisation.

Vi sætter spot på følgende 4 temaer:
• Hvad sker der i det politiske maskinrum?
• Hvor går grænserne og snitfladerne mel
lem det politiske og det administrative
niveau – og hvorfor?
• Hvad og hvornår skal der kommunikeres
politisk, og hvornår er det en rigtig dårlig
idé?

Med andre ord har vi en ambition om, at
vi under dette seminar får skabt et unikt
rum, hvor vi sætter os selv og hinanden
lidt mere på spil end på mere traditionelle
konferencer.

Vi glæder os til at se dig
til et inspirerende seminar.

• Hvor skal loyaliteten som konsulent ligge
og hvor går grænserne?

Vi sørger for oplæg til at kickstarte diskus
sioner og erfaringsudveksling både under,
imellem og efter de forskellige temaer.

Formålet med døgnseminaret er, at vi alle
sammen bliver lidt skarpere på både kom
munerne som politiske og administrative
systemer, og dermed også på vores forskel
lige roller som konsulenter, og hvad der kan
være afgørende for enten succes eller fiasko.

Til gengæld forventer vi, at du møder op
og bidrager aktivt til diskussionerne med
spørgsmål, eksempler fra din hverdag eller
ved at turde tænke højt uden nødvendigvis
at have tænkt hver en tanke til ende.

Tid og sted

Tilmelding

Spørgsmål

Mandag d. 19. september fra kl. 12.00
til tirsdag d. 20. september 2016 kl. 14.00
på Hotel Comwell Køge.
Strandvejen 111, 4600 Køge.

Tilmelding sker på klk.kl.dk/politik efter
først-til- mølle og senest 19. august 2016.
Tilmeldingen er bindende.

Praktiske spørgsmål om tilmelding mv.
kan rettes til Lone Sørensen i KLK
på loe@kl.dk eller på mobil 3370 3321.

Pris

Øvrige spørgsmål kan rette til chefkonsulent Jan Struwe Poulsen i KLK
på jtp@kl.dk eller på mobil 21404082.

Målgruppe
Udviklingskonsulenter, stabsmedarbejdere, kommunikationskonsulenter,
projektledere og andre konsulenter med
tæt kontakt til det politiske miljø.

3975,- + moms
Prisen inkluderer deltagelse i internatet, overnatning og forplejning. For
FFUK-medlemmer yder foreningen en
rabat på deltagergebyret på 500,- kr.
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PROGRAM DAG 1
/ Mandag d. 19. september 2016

PROGRAM DAG 2
/ Tirsdag d. 20. september 2016

12.00–13.00

08.30–10.30

Frokost og netværk

Det politiske og det udførende niveau

13.00–13.30

Velkomst, præsentationsrunde og dagens program
V. Chefkonsulent Jan Struwe Poulsen, KLK, og formand for FFUK
Linda Jensen, Ishøj Kommune
13.30–15.30

Det politiske maskinrum
Som konsulent er det ofte meget sparsomt med direkte indblik i
det politiske maskinrum. Informationen har ofte været igennem
indtil flere led, før den lander på dit bord, og alligevel skal du
kunne ramme plet i forhold til at kunne imødekomme det
politiske behov for information.

Det politiske og det udførende niveau har hver deres funktion,
og selvom de er hinandens forudsætninger, kan der alligevel
være langt mellem SOSU-hjælperen, konsulenten, chefen,
kommunaldirektøren, udvalgsmedlemmet og borgmesteren.
Fælles for dem er dog, at de alle er vigtige aktører med
forskellige roller og funktioner. Kom og hør forskellige bud på
opgavefordeling mellem det politiske og administrative niveau
og hvordan det håndteres i praksis, og hvad det betyder for dine
rammer og din funktion som konsulent.
V. Sekretariatschef Henrik Rosenlund Knudsen, Skanderborg
Kommune og Skolechef Gorm Bagger Andersen, Frederiksberg
Kommune

10.30–11.00
Derfor starter vi konferencen med at invitere dig helt ind i det
politiske maskinrum. Hvordan arbejder politikerne – formelt og
uformelt? Hvad forventer politikerne af dig, og hvordan kan du
som en del af administration være med til at gøre det politiske
arbejde bedre?
V/ Borgmester Morten Andersen, Nordfyns Kommune

15.30–16.00

Pause
16.00-18.00

Pause
11.00–12.30

Balancen mellem politikere og embedsmænd
Kommunalpolitikere og deres embedsmænd er hinandens
forudsætninger, men samtidig har de forskellige opgaver og roller.
Hvordan har rollerne mellem politikere og embedsmænd ændret
sig? Hvad betyder loyalitet for en kommunal embedsmand?
Hvor går loyalitetens grænser? Hvilken betydning har medierne
for det politiske virke, og hvordan kan kommunikationsfolkene i
kommunerne bistå politikerne?
V. Souschef Steen Ballegaard, KL´s kontor for Jura og EU

Kommunikation i en politisk styret organisation
Man kan se en øget bevidsthed om en stigende
professionalisering af kommunernes kommunikationsafdelinger.
Men hvad er god kommunikation i en politisk styret organisation?
Hvornår skal noget kommunikeres politisk og hvornår skal det
håndteres administrativt, og er kriterierne de samme uanset om
det er en positiv eller negativ historie? Hvad er det for politiske
opmærksomhedspunkter du som konsulent/sagsbehandler, skal
være særligt opmærksom på, når pressen ringer dig op og spørger
ind til en tilsyneladende uproblematisk sag eller tal.
Kommer senere...

19.00 –

Middag og efterfølgende socialt samvær

12.30–13.30

Frokost

