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Strategisk kompetenceudvikling i økonomifunktionerne
Tak for jeres inputs på kredsmøderne i 2021. Komponent er kommunernes udviklingscenter, og for at vi sikrer, at vi imødekommer jeres 
behov, er tilbagemeldingerne fra jer meget værdifulde. På baggrund af tilbagemeldingerne i 2021, har vi tilpasset og udviklet vores 
kompetenceudviklingstilbud til jer, og I får her et overblik.

Oplever I ændringer i jeres praksis? 
Fx ny lovgivning eller reformer? Tag fat i Komponent - vi står klar til at 
klæde jer på til det nye.

Tværkommunale netværk
Har I forslag til temaer for tværkommunale netværk? Sig til! 
Komponent bistår gerne med netværksafholdelse.

Kompetenceudvikling på jeres præmisser

Eksempel fra kredsmøderne 
I italesatte behovet for viden om ny praksis på dagrenovation. 
Derfor kan I nu tilmelde jer webinaret Moms på renovation 

Oplever I andre aktuelle behov? Tøv ikke med at tage fat i os, vi 
er her for jeres skyld. 

I øjeblikket afholder vi netværk omkring data og 
business intelligence, og vi opretter gerne 
flere/andre, hvis behovet er der.

https://www.cok.dk/webinar-moms-renovation
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Tilbagemeldinger fra kredsene: 
Faglige kompetencebehov

Teknologi og implementering

• Generelle BI kompetencer
• Data- og systemforståelse
• Implementering

• Excel-kompetencer
• Business cases på teknologiprojekter

Økonomiske kompetencer

• Basal økonomisk viden til nye medarbejdere
• Effektstyring i praksis
• Større fokus på regnskabssiden

• Specialistkompetencer - afgrænset fokus

Organisatoriske kompetencer

• Kompetencer til at begå sig i kommunal virkelighed
• Relationelle kompetencer, fx kommunikation og konflikthåndtering
• Fagområdeforståelse: Større forståelse for fagområderne, fx lovgivning

• Kompetencer til rollen som rådgiver

Komponents kurser som imødekommer behov
• Grundlæggende kommunal økonomistyring
• Budget- og regnskabssystem for kommuner
• Effektbaseret økonomistyring
• Fremtidens økonomistyring
• Komponents regnskabskurser
• Faglig og økonomisk styring på det specialiserede socialområde – voksne
• Faglig og økonomisk styring på det specialiserede socialområde – børn og unge
• Skoletildelingsmodeller i praksis

Komponents kurser som imødekommer behov
• Økonomikonsulenten
• Konflikthåndtering på arbejdspladsen
• Den offentlige projektlederuddannelse
• Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser
• Kommunikation og formidling

Komponents kurser som imødekommer behov
• Datainformeret styring
• Ledelse med data
• Fremtidens digitale administration
• Digital projektledelse
• Digital transformation og teknologiforståelse
• Den offentlige DPO uddannelse
• Robotterne er din nye kollega

https://www.cok.dk/grundlaeggende-kommunal-okonomistyring
https://www.cok.dk/budget-regnskabssystem-kommuner
https://www.cok.dk/effektbaseret-okonomistyring-temadag-ledere-specialister
https://www.cok.dk/fremtidens-oekonomistyring-design-udvikling-kommunens-oekonomiske-styringsmodel
https://www.cok.dk/regnskabskurser
https://www.cok.dk/faglig-%C3%B8konomisk-styring-specialiserede-socialomr%C3%A5de
https://www.cok.dk/styring-b%C3%B8rn-unge
https://www.cok.dk/skoletildelingsmodeller-praksis
https://www.cok.dk/okonomikonsulenten
https://www.cok.dk/konflikthandtering-laering-pa-arbejdspladsen
https://www.cok.dk/den-offentlige-projektlederuddannelse
https://www.cok.dk/ledelse-forandringsprocesser
https://www.cok.dk/kommunikation-formidling
https://www.cok.dk/ledelse-data-5-ects
https://www.cok.dk/digitalisering-pa-arbejdsplads
https://www.cok.dk/digital-projektledelse
https://www.cok.dk/dig-tek
https://www.cok.dk/dpo
https://www.cok.dk/rpa
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Behov for agile tilbud 
ved onboarding

Behov for facilitering 
af netværk

Kompetenceudvikling 
til hele afdelingen

Kombination af 
online deltagelse og 
fysisk tilstedeværelse

Kortere kurser

Større fokus på 
praksis og 

inddragelse af egne 
cases

Afgrænsede kurser i 
specifikke emner

Opkvalificering af 
decentralt placerede 

medarbejdere

Format til at klæde 
nye medarbejdere på

Tilbagemeldinger fra kredsene: Præferencer ift. læringsformater

Husk
Vi kan altid tilrettelægge et kursus hos jer lokalt, 
hvor vi tager udgangspunkt i jeres praksis

Differentierede tilbagemeldinger 
Nogle foretrækker online kurser, andre fysiske. 
Nogle foretrækker kortere kurser, andre 
længere. Med andre ord var 
tilbagemeldingerne forskellige. Vi forsøger at 
tilgodese de forskellige behov i vores 
aktiviteter.

Fælles for Komponents aktiviteter er, at vi altid 
tager udgangspunkt i den kommunale praksis.

Efter dialogerne med kredsene har vi fokus på
• Tværkommunale netværk
• Koncept for onboarding



I er altid velkommen til at kontakte os.

Konsulent
Rikke Grynderup Steffensen
M: Rgs@komponent.dk
T: 8779 6382

Centerchef
Peter Bogh
M: Peb@komponent.dk
T: 8779 6387
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