Kursinbjudan
Statens Controllerutbildning 2019

Statens Controllerutbildning
– för dig som arbetar som
controller i staten och vill
utvecklas i din roll
Statens Controllerutbildning är Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) programutbildning i verksamhetsstyrning och är till för dig som arbetar med controlleruppgifter i statsförvaltningen. Genom att gå den
får du möjlighet att ta del av verktyg som utvecklar
både dig och verksamheten du arbetar i.
Innehåll
Under programutbildningens fem sammankomster
får du fördjupad kunskap om hur förutsättningarna
att styra i staten ser ut.
Utgångspunkten är styrkedjan och budgetprocessen samt regelverken som är kopplade till dem,
exempelvis myndighetsförordningen och budgetlagen. Vi möter representanter från Regeringskansliet,
myndigheter och forskningsvärlden. Utifrån deras

Praktisk information

kunskap och erfarenheter fördjupar vi oss i hur styrning och uppföljning av verksamheten i staten kan se
ut. Utifrån detta belyser vi controllerarbetets karaktär, nödvändiga förutsättningar och vanliga problem.
Du får ta del av metoder för att planera och
analysera verksamheten och du får möjlighet att til�lämpa metoderna i praktiken. Du får också öva på att
anpassa och kommunicera information utifrån olika
målgruppers behov.
Arbetsformer
Föreläsare från både statsförvaltningen och privata
sektorn delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter under utbildningen. Föreläsningarna varvas
med diskussioner, hemuppgifter, gruppövningar,
egna presentationer och ett projektarbete som ger
tillfälle till fördjupning inom ett specifikt område.
En viktig del av utbildningen är att deltagarna
delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det
förutsätter att alla är aktiva under föreläsningar och
gruppövningar.
Utbildningen kräver ett stort engagemang både
från dig och från din organisation.

4:e sammankomsten / 3–5 september 2019
Att analysera och redovisa verksamhetens resultat
ESV-dagen 15 oktober 2019 (frivilligt)
5:e sammankomsten / 5–7 november 2019
Se helheten och att driva förändring

Tid
Du får information om tider för start och avslutning samt
detaljerat kursprogram i god tid före varje sammankomst.
1:a sammankomsten / 12–14 mars 2019
Se sammanhanget – den gemensamma grunden
och din roll som controller
2:a sammankomsten / 9–11 april 2019
Externa krav och hur de konkretiseras i myndigheten
3:e sammankomsten / 21–23 maj 2019
Intern styrning som stödjer verksamhetsmål

Plats
Samtliga sammankomster genomförs på konferensanläggningar i Stockholms närhet. ESV ordnar transport från och
till Cityterminalen.
Kursvgift
Kursavgiften är 65 000 kronor. Därtill kommer kostnader
för kost, logi, resor och eventuell studieresa.
Boende
Kursen bedrivs i internatform för att tempot ska kunna

Kursmål
Efter kursen ska du ha:
–– uppnått en djupare förståelse för din roll som
controller i staten och det sammanhang du
verkar inom
–– fått en ökad förmåga att analysera och kommunicera information samt kunskap om hur du kan
använda den i ditt arbete
–– fått ett eget nätverk av controllers på andra
myndigheter
–– ha genomfört en fördjupningsuppgift i form av
ett projektarbete inom ett valt intresseområde.
För att nå kursmålen behöver du delta aktivt vid
sammankomsterna. Mellan sammankomsterna
behöver du läsa kurslitteratur samt lägga tid på
hemuppgifter och projektarbete.
Vem vänder vi oss till
Statens Controllerutbildning riktar sig till dig som
arbetar med controlleruppgifter i statsförvaltningen
och har erfarenhet av controllerarbete i staten eller
motsvarande.

vara högt, arbetet fokuserat och för att deltagarna ska
lära känna varandra och på så sätt få större möjligheter att
bygga personliga nätverk.
ESV-dagen
I utbildningen ingår deltagande på ESV-dagen som äger
rum den 15 oktober 2019.
Studieresa
Kursen avslutas med en frivillig studieresa till ett land inom
Europa. Vart vi kommer att åka återkommer vi till längre
fram. Under våren 2018 gick studieresan till Bryssel där vi
besökte EU:s institutioner.
Anmälan
Anmäl dig via ESV:s webbplats esv.se/utbildning senast den
11 januari 2019. Vi lämnar besked om antagning senast
den 18 januari 2019. Om anmälningarna överstiger antalet

För dig som har behov av mer grundläggande
kunskaper om specifikt statliga bestämmelser och
rutiner, går det bra att komplettera Statens Controllerutbildning med någon av ESV:s övriga kurser.
Anmäl dig på esv.se/utbildning
senast den 11 januari 2019

Vill du veta mer?
Du är välkommen att kontakta programledningen om
du vill ha mer information:
Ami Keita Jansson, telefon 08-690 43 31
ami.keitajansson@esv.se
Annica Sjögren, telefon 08-690 45 01
annica.sjogren@esv.se
Programadministratör
Lena Lengmo, telefon 08-690 44 92
lena.lengmo@esv.se
Läs mer på webben
Läs mer på esv.se/utbildning om ESV:s
olika utbildningar.

tillgängliga platser gör vi ett urval utifrån dina arbetsuppgifter och erfarenheter.
Din anmälan ska innehålla en motivering till varför
du vill gå utbildningen och ett förslag på ett ämne för
projektarbete. Projektarbetet bör vara något som din
myndighet har behov av att få utfört, som exempelvis
en begränsad förstudie, utvärdering eller kartläggning. 
Ämnet ska rymmas inom ramen för controllerarbetet och
vara intressant för deltagare från andra myndigheter.
Projektet ska ha en uppdragsgivare på din myndighet.
Projektarbetet genomförs i grupp och programledningen väljer ut några projektförslag som kursdeltagarna
arbetar med under året. Vi kan inte garantera att just ditt
föreslagna projekt blir ett av de som någon av grupperna
arbetar med. Gruppindelning sker vid den första sammankomsten.
Projektarbetet kan innebära extra kostnader (för eventuella extra resor och andra utlägg).

”Det har varit en mycket givande och lärorik
utbildning och att träffa andra controllers
inom statlig verksamhet har varit både nyttigt
och trevligt och det blev många intressanta
diskussioner och erfarenhetsutbyten.
Föreläsarna har över lag hållit hög
kvalitet. Projektarbetet var periodvis relativt
tidskrävande. Jag är mycket nöjd med
Controllerutbildningen som helhet och pricken
över i var studieresan till Bryssel i april.”
Annette Fritzell, Polismyndigheten

”Utbildningen gav insikt, kunskap och nätverk
som hjälper mig zooma ut när det behövs
och titta närmare när detaljerna spelar roll.
Dessutom hade vi väldigt skoj på vägen!”
Emelie Holmlund, Mittuniversitetet

”Jag tycker att utbildningen hade en tydlig
röd tråd där man belyste alla perspektiven av
ekonomistyrning i staten. Den insikten gjorde
att jag bättre förstår min roll och betydelsen
av den.”
Jon Wik, Stockholms universitet

ESV gör Sverige rikare
– Vi har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen
och granskar Sveriges EU-medel.
– Vi arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna.
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