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Vejen til indflydelse
går	gennem	økonomisk	politisk	forståelse	uanset	om	du	
arbejder	i	sundheds-,	energi-,	transport-	el.	finanssektoren,	for	børn,	
unge	el.	ældre	eller	for	den	store	el.	lille	erhvervsvirksomhed.		

Kurset har en kæmpe styrke 
i at være meget konkret

Klaus	Mosekjær	Madsen
Økonom Finansforbundet

Vi fik slået fast med syvtom-
mersøm, at “smart i en fart” 
er no-go. Det handler om 
solidt baggrundsarbejde i f.t. 
data, økonomi og integritet

Susanne	Bonfils
Effektivitetsbutikken

Få	størst	mulig	succes	
med	dit	politiske	arbejde
for at komme i mål med dit 
politiske arbejde skal du huske 
at økonomi og politik går hånd i 
hånd. Du lærer at forstå det øko- 
nomiske set-up i ministerierne, 
mestre den skarpe analyse og 
kende hele den samfundsøkono-
miske ramme, så du rammer 
plet med din analyse og 
dokumentation. I den succesrige 
interessevaretagelse er omdrej- 
ningspunktet den gode og faglige 
økonomiske analyse.

Forstå	det	
politiske	maskinrum
Politisk arbejde kræver dyb 
forståelse af økonomien, 
institutionernes rolle og af det 
skiftende politiske set-up. 
Du lærer at analysere og forudse 
det politiske billede, du kommer 
med ind i det politiske maskinrum 
bag de økonomiske politiske 
beslutninger, og du får føling 
med, hvordan politikerne tænker 
og agerer. Kurset igennem vil du 
få højaktuelle analyser af det 
politiske spil på Christiansborg.



Hvad	sker	der?

Hvem	møder	du?
Du vil på kurset bl.a. møde: 
 

Finansministerens særlige,
rådgiver Christopher Arzrouni
Formand for Folketingets Finansudvalg, 
Joachim B. Olsen
Vicedirektør i Ældre Sagen, 
Michael Teit Nielsen
Chefredaktør for Euroinvestor,
Lars Christensen
Director of Economic Affairs, 
Mikael Bonde-Nielsen, Coca-Cola
Kontorchef, Claus Ørum Mogensen, KL.

 
Det hele styres af Lars L. Nielsen,
der i sin lange karriere i dansk 
politik har rådgivet ministre, MF’ere, 
borgmestre, CEO’s og mange 
andre på tværs af de politiske skel.

Hvad opnår du? 
Du vil blive skarp på finansloven og opøve færdighederne i den økonomiske 
dokumentation og dens betydning for de politiske resultater. Du vil få en dyb 
forståelse af de politiske maskinrum og opnå et indgående kendskab til den 
politiske tankegang på Christiansborg.

Gav både energi og 
et godt all-round blik 
på PA-arbejdet med 
de mange forskellige 
eksperter, og så er 
netværksdelen vigtig

Steen	Pihl	Sørensen,
direktør, LOBPA

De forskellige indgangs-
vinkler gav en overordnet 
forståelse af det centrale i 
Public Affairs-arbejdet
Jan	Christensen,
chefanalytiker, Akademikerne



24.	april
8:30-15:00

Finansministerens særlige rådgiver Christopher Arzrouni.
Besøg på Christiansborg, Folketingets Finansudvalg.

15.	maj
8:30-11:00

“Den målrettede Public Affairs indsats” v. Lars Nielsen.
Kommunernes Landsforenings rolle v. Claus Ørum Mogensen, KL.

22.	maj
8:30-11:00

Cases med sundhedspolitik & energipolitik.
Den skarpe økonomiske analyse.
v. økonom og chefredaktør Lars Christensen, Euroinvestor.

6.	juni
8:30-11:00

Sæt dagsordenen - identificer fællesinteresser.
“Politik og presse” 
v. vicedirektør Michael Teit Nielsen, Ældre Sagen.

25.	juni
8:30-11:00

International interessevaretagelse.
Director of Economic Affairs,
Mikael Bonde-Nielsen, Coca-Cola.

Program:

Udvidet Public Affairs kursus:
Vejen	til	indflydelse

Mindre ændringer i programmet kan forekomme.
Pris: 7.875	kr. ex moms for medlemmer
Pris: 8.750	kr. ex moms for ikke-medlemmer
Tilmelding på www.conferencemanager.dk/PA-kursusapril2019	
eller oekpol.net under “Netværk”
Hvis du vil høre mere om kurset, så skriv til lgh@oekpol.net eller ring til: 
Lars Nielsen 23 24 37 26 eller Lisbeth Grænge Hansen: 30	16	10	97

Bliv medlem af Økonomisk Politisk Netværk og få rabat
Som medlem får du:

 - Fortrinsret til deltagelse i samtlige morgenmøder (ca. 8-10 stk årligt)
 - 10 pct. rabat på større konferencer
 - 10 pct. rabat på diverse kurser

Personligt organisations- eller firmamedlemskab: 600 kr. pr. halvår.
Privat medlemskab: 300 kr. pr. halvår.
Studerende og pensionister: 100 pr. halvår.
Med et personligt organisations- eller firmamedlemskab vil du kunne med-
tage en kollega (også med rabat til kurser og konferencer).
Skriv til lgh@oekpol.net, hvis du ønsker medlemskab.


