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Økonomi og styring 

Årets kurser, uddannelser, konferencer og temadage målrettet dig, 
der er medarbejder eller leder i kommunens økonomifunktion, i 
fagforvaltningen eller i en decentral institution.

ØKONOMI OG STYRING



Kursuskatalog 2022 Økonomi og styring

ØKONOMISKE 
BASISKOMPETENCER
Grundlæggende kommunal økonomistyring
26. - 27. oktober | Kolding | Læs mere >>

Budget- og regnskabssystem for kommuner
17. - 18. maj i Odense | 23. - 24. november i Odense | 
Læs mere >> 

Det kommunale tilskud- og udligningssystem
10. november | Aarhus | Læs mere >>

         

       Komponents momskurser

Moms på renovation - bliv klogere på den nye praksis 
6. september | Online | Læs mere >>

Moms – momsrefusionsordningen
14. september | Herlev | Læs mere >>

Grundlæggende moms og afgifter
28. september | Herlev | Læs mere >>

Moms – toldmoms og energiafgifter
12. oktober |  Herlev | Læs mere >>

Momsårsmøde 
14. juni i Herlev | 16. juni i Aarhus | Læs mere >>

Se alle momskurser her >>

         

         Mellemkommunal refusion

Mellemkommunal refusion – udvidet
15. juni i Aarhus | 17. november i Herlev | Læs mere >>

Mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet
21.- 22. september | Vejle | Læs mere >>

Mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet
4.- 5. maj i Vejle | 2.- 3. november i Vejle | Læs mere >>

Mellemkommunal refusion og økonomi på førtidspensi-
onsområdet
5.- 6. oktober i Kolding | Læs mere >>

Fritvalgsregler og handleforpligtelsen: Foregrib 
spørgsmål i visitationsfasen
27. september | Aarhus | Læs mere >>

Se alle kurser om mellemkommunal refusion her >>

Dygtige medarbejdere og ledere 
sikrer kommunernes økonomistyring

        Komponents regnskabstemadage

Kursusdag: Beregning af takster og priser
16. maj | Online |  Læs mere >>

Kursusdag: Budgetopfølgning og controlling
16. juni | Online | Læs mere >>

Kursusdag: Årsregnskab og årsrapporten
1. november | Online | Læs mere >>

Kursusdag: Tilskudsadministration og tilskudsregnskaber
1. december | Online | Læs mere >>

Kursusdag: Intern kontrol
11. oktober | Aarhus |  | Læs mere >>

Kursusdag: Afstemning
26. oktober | Aarhus | Læs mere >>

STRATEGISK ØKONOMISTYRING
Fremtidens økonomistyring: Design og udvikling af 
kommunens økonomiske styringsmodel
27. oktober | Kolding | Læs mere >>

Effektbaseret økonomistyring - Temadag for ledere 
og specialister
5. december | Kolding | Læs mere >>

Skoletildelingsmodeller i praksis
8.- 9. juni | Kolding | Læs mere >>

Økonomistyring og controlling i praksis
Dato kommer snarest | Læs mere >>

Økonomikonsulenten
Start 25. oktober | Middelfart | Læs mere >>

Kommunal dataanalyse og dataunderstøttelse
14.-15. december | Kolding | Læs mere >>

Design og udvikling af business cases for sociale 
investeringer
Start 4. oktober | Herlev | Læs mere >>

Faglig og økonomisk styring af det specialiserede 
socialområde – børn og unge 
Start 5. oktober | Kolding | Læs mere >>

Faglig og økonomisk styring af det specialiserede 
socialområde – voksne
Start 26. september | Kolding  | Læs mere >>

ØKONOMI FOR 
IKKE-ØKONOMER
Kommunaløkonomi for ikke-økonomer
8.- 9. juni i Kolding | 5.- 6. oktober i Herlev | 
Læs mere >>

Økonomistyring for skoleledere
1.- 2. september | Vejle | Læs mere >>

KONFERENCER
Økonomikonsulentens årsmøde 
14.-15. november | Nyborg | Læs mere >>

Faglig og økonomisk styring af specialundervisnings-
området
1. december | Kolding | Læs mere >>

Se alle konferencer her >>

KOMPETENCEGIVENDE 
UDDANNELSESMODULER
Ledelse og økonomistyring (5 ECTS) | Læs mere >> 

Budget og regnskab (10 ECTS) | Læs mere >> 

Økonomistyring og controlling (10 ECTS) | Læs mere >> 

Kommunal opkrævning (10 ECTS) | Læs mere >>

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse >>
Læs mere om Kommunomuddannelsen >>

I de kommende år vil vi have flere plejekrævende 
ældre og flere små børn i Danmark. Flere borgere får 
brug for offentlige velfærdsydelser, og presset kan 
mærkes på kommunernes budgetter. Samtidig stiller 
forventninger om øget kvalitet og tydelig værdi for 
borgerne krav til kommunernes økonomiske styring.
Udviklingen medfører bl.a. et stærkere fokus på den 
analytiske og strategiske styring og på de konsulent-
kompetencer, der skal til for at realisere nye styrings-
teknikker på tværs i kommunen. Det kan kun lykkes, 
hvis den økonomiske drift i maskinrummet udgør det 
solide fundament for udviklingen. 

I denne oversigt kan du se de forløb, Komponent 
udbyder i 2022. Du kan læse mere om de enkelte 
forløb, se flere datoer og tilmelde dig her. Du kan 
også tilmelde dig Komponents nyhedsbrev. Så får du 
nye aktiviteter, aktuelle forløb og artikler direkte i din 
indbakke. 

Husk, at alle vores forløb kan hentes hjem i egen 
organisation som et lokalt forløb, der er tilpasset 
netop den kontekst, I arbejder i. Kontakt os for at høre 
hvordan.

Se alle vores kurser og uddannelser her >>
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TM

Komponent er kommunernes fælles udviklingscenter. Vi tilbyder rådgivning, praksisnær 
kompetenceudvikling og efteruddannelse til ledere og medarbejdere på alle niveauer. Vi 
deler vores viden og faglighed og bistår kommunerne med at finde nye veje til sammen-
hængende indsatser inden for ledelse, administration, økonomi og styring og velfærd.

HOLD DIG OPDATERET

Tilmeld dig nyhedsbrevet 
og få info, artikler og 
inspiration direkte i din 
indbakke. Tilmeld dig på:
 

KONTAKT

Rikke G. Steffensen 
Konsulent
T: 8779 6382
E: rgs@komponent.dk

Lena Judith Buckflash 
Koordinator
T: 8779 6318
E: ljb@komponent.dk

komponent.dk/nyhedsbrev
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