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Helt uventet har rådgiveruddannelsen ændret mit arbejde. Det, jeg lige har leveret, er helt anderledes end før. 
Nu fokuserer jeg meget mere på, hvad de havde brug for. Det virker bedre og bedre måned for måned. 

 
Rådgiveruddannelsen rammer spot on ift. min virkelighed: Meget, meget relevant. 

Og lige ned i vores fælles agenda med at forbedre samarbejdet mellem økonomi og fagområder.  
 

Undervisning og coaching er så utrolig fokuseret og konstruktiv. 
Det foregår på et meget højt fagligt niveau, og underviserne kender tydeligvis stoffet til bunds. 

 
Feedbacken er så nærværende. Det er coaching på højt niveau. 

Jeg tror faktisk, jeg både er blevet en bedre rådgiver og et mere reelt menneske. 
 

Deltagere på rådgiveruddannelsens 

 

Rådgiveruddannelsen 
Fra administrativ information til rådgivning, der skaber handling 
 

STABSENHEDENS UDFORDRINGER 

Økonomiafdelingen skaber grundlaget for, at fagchefer, direktion og politikere styrer sikkert mod målet. Den leverer 
informationer via møder, skriftligt materiale og systemadgang. Herunder fx budgetopfølgning, analyser, indstillinger 
og effektiviseringsforslag. Fælles er, at det skal få beslutningstagere til at styre. Økonomer er således kendetegnet 
ved ikke at beslutte noget selv: Det er MODTAGERNE, der beslutter. På økonomens rådgivning. I lighed med andre 
stabe er rådgivning derfor en afgørende kompetence. 

Ikke al rådgivning leder til beslutning hos modtageren. Undersøgelser viser, at hovedparten af økonomiafdelingens 
rådgivning ikke skaber nogen som helst handling hos modtageren: Nogle gange bliver rådgivningen slet ikke læst. 
Andre gange skaber det endda konfliktlignende os/dem-relationer. Det kan der være mange gode grunde til: Nogle 
modtagere forstår måske ikke det, der leveres. Nogle har ikke tillid til det. Andre oplever, at vi slet ikke rammer deres 
behov. Fælles er, at en stor del af vores arbejde ender som SPILD uden at skabe forandring ude i virkeligheden. Det 
er utilfredsstillende for alle. Men helt normalt. 

 

AT SKABE HANDLING HOS MODTAGERNE 

180 økonomikonsulenter og projektledere har været igennem 4 måneders intensivt forløb, der kontekstnært og 
praktisk handler om at få deres egne modtagere til at handle: Modtagerforståelse og rådgivningstræning 
kombineret med praktisk forandring af egne leverancer undervejs i forløbet: Det handler om at flytte deltagerne fra 
at levere administrativ information til at levere rådgivning, der skaber HANDLING hos modtageren. Som giver de 
nødvendige ændringer ude i kommunen. Den forandring er stor, frustrerende og personligt indgribende, men 
givende for både den enkelte og organisationen.  

Den gør hele forskellen: 
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Et af de bedste kurser, jeg nogensinde har været på: Udbyttet har været til 5+ (skala 0-5).  
Først nu er jeg bevidst om, hvad min rolle skal være. Og hvordan jeg skaber handleparathed hos min modtager. 

 
Jeg interesserer mig mere for modtageren nu, end bare afleveringen af en given opgave,  

og jeg forventer fremover en langt større succesrate i min rådgivning. Og en større grad af tillid. 
 

Det er så afgjort det bedste og mest forandrende forløb, jeg nogensinde har været igennem. 
 

Deltagere på rådgiveruddannelsen 

 
 

Deltagere på rådgiveruddannelsen 

RÅDGIVNING SOM KOMPETENCE 

Rådgivning er et fag, der kan mestres ligesom økonomi eller fodbold. Her som en meget kontekstnær og 
handlingsorienteret blanding af ledelse, retorik og psykologi med en stringent udefra-og-ind-tænkning. Fokus er på 
økonomiafdelingens konkrete modtagere ude i kommunen: Deres behov og præferencer. Hvad der skal til for at 
opfylde behovet, få dem til at handle på rådgivningen og dermed nå kommunens mål. Men også de personlige 
mønstre hos os selv, der spænder ben for at være en reel hjælp for andre. 

 

MÅLGRUPPE 

Deltagerne er økonomikonsulenter, udviklingskonsulenter, chefkonsulenter og teamledere. Deltagernes daglige 
rådgivning kan være controlling, politiske sager, analyser, møder, ledelsesinformation, digitalisering, centrale 
processer, regnskaber og HR etc. De kommer fra kommuner af alle størrelser og fra både centrale og decentrale 
stabsfunktioner. Deltagerne er erfarne rådgivere, nyuddannede akademikere, ledere og kontoruddannede i en 
skønsom blanding på tværs af arbejdsfelter. 

 

UDBYTTE FOR DELTAGERNE 

Den enkelte deltager flytter sig fra at levere information, til at levere rådgivning der skaber handling hos modtageren. 
Herunder: 

• Forståelse af de mekanismer, der får (og ikke får) beslutningstagere til at handle 
• Indsigt i deres egne modtageres kontekst, mål og væsentlige forhold 
• Forandring af deres daglige skriftlige leverancer i praksis 
• Sprog der skaber handleparathed: Styrken til at skabe tillid, undgå konflikter og gøre det let at handle 
• Handlingsskabende argumentation og modargumentation på skrift og i tale 
• Eliminering af egne psykologiske spil og personlige barrierer for at være en reel hjælp for andre. 
• Personlig rådgivningskraft: Skære til og komme ud med et glasklart budskab 
• Større meningsfuldhed i det daglige arbejde 

 

UDBYTTE FOR ORGANISATIONEN 

Stabsafdelingen, der har deltagere igennem rådgiveruddannelsen, oplever: 

• Tillid: Øget tillid fra fagområderne og øvrige modtagere 
• Forandringskraft: Større parathed til at følge afdelingens anvisninger 
• Konfliktopløsning: Eliminering af dårlige relationer og konflikter mellem stab og fagområder 
• Ro: Færre tilbageløb og derved reduceret arbejdspres i afdelingen 
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Her ude i virkeligheden har rådgiveruddannelsen været helt vildt mærkbar, simpelthen.  
De er blevet meget mere optaget af, hvad jeg har brug for. Det har skabt en kæmpe, kæmpe, kæmpe forbedring. 

 
Jeg har virkelig mærket en forskel. Min økonom er pludselig begyndt at forstå, hvad der foregår – han er på kort tid 

blevet enormt velfungerende. Og han er pludselig er blevet markant bedre til at skrive mails.  
 

Min økonom er blevet meget bedre. Han er blevet god til at spørge, hvad jeg har brug for – og det er fuldstændig nyt. 
Han har simpelt hen flyttet sit fokus på, hvad der er vigtigt. Nu bliver jeg taget alvorligt, og det er afgørende vigtigt. 

 
Fagchefer, modtagere af deltagernes rådgivning 

 

UDDANNELSENS OPBYGNING 

Uddannelsen er bygget op som en gradvis forandring af deltagerens daglige leverancer til modtagerne. Afsættet er 
et individuelt rådgivningsprojekt i egen kommune. Teori og øvelser klæder deltageren fagligt på, og sparring fra 
undervisere udfordrer og flytter deltageren personligt under uddannelsen såvel som projektets gennemførelse. 

Uddannelsen gennemføres over tre moduler á to dages varighed hver med en måneds mellemrum, så der er tid til 
at implementere de nye kompetencer på arbejdspladsen. Der afsluttes med en eksamen. Et par måneder efter 
afslutningen foretages en opfølgning hos deltagernes modtagere ude i virkeligheden. 

 
 

INDIVIDUELT PROJEKT: ADFÆRDSDESIGN AF DAGLIG RÅDGIVNING 

Efter første modul vælger deltagerne i samråd med underviserne en konkret, forestående rådgivning. Den 
indebærer en skriftlig leverance og et møde til afholdelse i egen kommune. Deltagerne arbejder med projektet som 
en del af deres daglige arbejde efter hvert modul. Således udvikles deltagerens arbejde og evne til at få modtageren 
til at handle skridt for skridt efter hvert modul. Projektet benyttes også som eksamensopgave. 
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EKSAMEN 

Ved uddannelsens afslutning afholdes en prøve, som består i en virkelig, handlingsskabende rådgivning i egen 
organisation. Eksaminationen på rådhuset gennemføres med ekstern censor og vurderer både rådgivningens 
handlekraft og deltagerens evne til løbende at forbedre sin rådgivning. 

 

 

UNDERVISERE 

Repræsentanter for modtagerne tilpasses altid rådgivernes kontekst, mens Snorre Andersen vil deltage på samtlige 
moduler og i coaching mellem modulerne. 

Snorre  
Andersen 

Arbejder med modtager- og handlingsorienteret ledelsesrådgivning 
 

• Ledelsesrådgiver og direktør, Rådgiv.dk 
• Netværksdirektør, Netværk Danmark 
• Centerchef, Lejre Kommune 
• Sekretariatschef, Københavns Kommune 
 

Ayfer Baykal 

Arbejder med politisk ledelse – repræsentant for modtagerne 
 

• Medlem af Borgerrepræsentationen og politisk gruppeformand 
• Borgmester, Københavns Kommune 
• Konsulent, Frederiksberg Kommune 
• Medlem af økonomiudvalget, Københavns Kommune 
 

Anders 
Klebak 

Arbejder med journalistik, tekstrådgivning og budskabstræning  
 

• Selvstændig kommunikationsrådgiver 
• Ekstern lektor i kommunikation og virksomhedsstudier, Roskilde Universitet 
• Specialevejleder, Roskilde Universitet 
• Journalist på en række skrevne medier 
 

Ditte 
Bergholdt 

Arbejder med faglig styring – repræsentant for modtagerne 
 

• Centerchef, Københavns Kommune 
• Direktionsmedlem, Danmarks Evalueringsinstitut 
• Administrationschef, Danmarks Evalueringsinstitut 
• Konsulent, Valør & Tinge 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 

Sted:  Pilestræde 61, København K (ved Rundetårn) 

 

Datoer: Modul 1:  17. og 18. marts 2020 

Modul 2:  14. og 15. april 2020 

Modul 3:  5. og 6. maj 2020 

Eksamen:  27. og 28. maj 2020 

 

Pris:  23.200 kr. per deltager.  

Prisen er ekskl. moms og dækker alle omkostninger, herunder lederinterview, modtagerinterview, deltagersurvey, 
syv kursusdage, litteratur, lokaler, individuel tilbagemelding 3 gange, materialer, forplejning og opfølgning på jobbet. 

 

Tilmelding: Kun via arbejdsgiver (min. 10 og max 20 deltagere) til info@rådgiv.dk eller 60 37 80 63. 

 

Forberedelse: Forinden uddannelsen interviewes deltagernes modtagere og chefer. Deltagerne gennemfører en 
survey om opfattelse af egen rolle og forholdet til modtagerne. En uge forinden hvert modul modtager deltagerne 
program og litteratur, der forventes læst forinden modulet. 

Deltagerne må under uddannelsen påregne at skulle fortælle øvrige deltagere ærligt om metoder, indhold og 
udfordringer i leverancer til modtagerne. Ligeledes må de påregne at blive skubbet personligt og gennemføre 
forandringer af det materiale og den rådgivning, de leverer til deres modtagere. 

De individuelle projekter formuleres under uddannelsen men gennemføres og afleveres mellem modulerne. Det er 
derfor en god ide at afsætte nogle få timer hertil mellem hvert modul. 

Når deltagerne kommer tilbage på arbejdspladsen efter uddannelsen, vil de efterspørge rum til at levere deres 
rådgivning på en anden måde end hidtil. Ledelsens opbakning hertil er væsentlig, hvorfor ledelsen modtager løbende 
tilbagemelding om de gennemgåede temaer og problematikker i løbet af uddannelsen. Der foretages opfølgning hos 
deltagernes modtagere i månederne efter uddannelsens afslutning. 
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RÅDGIV.DK 
www.rådgiv.dk 
info@rådgiv.dk 
60 37 80 63 


