
Udvid dit politiske 
netværk Styrk din 
faglighed



Vores netværk er kendetegnet ved at have et udpræget 
fagligt fokus. På møderne opkvalifceres medlemmerne 
løbende gennem faglige oplæg, diskussion og interaktion 
med relevante aktører. 

Det faglige indhold er hjørnestenen i vores netværk, men 
lige så vigtig er muligheden for at indgå i personlige 
professionelle relationer til de øvrige medlemmer, der alle 
har samme faglige og politiske felt som ramme for deres 
arbejdsliv. 

Vi mener, at et højt fagligt indhold og god networking 
hænger sammen, da vi tror på, at det er nemmere at  
skabe gode relationer, når man har et stærkt fagligt input 

Samuelsen har siden 
opstarten af de første 

netværk i 2005 udviklet 
en netværksmodel, der 

er unik i sin kombination 
af fagligt indhold og 

networking. 
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Vores netværk har en facilitator tilknyttet, som leder 
diskussionen og erfaringsudvekslingen om dagens 
emne. Facilitatorerne er håndplukket til de enkelte 
netværk, fordi de er eksperter på deres felt og besidder 
en stor portion erfaring på netværkets politikområde. 
De er med til at sikre en faglig ballast i samtalen 
på møderne og en kontinuitet på tværs af emner. 

02FACILITATORER

Energi- og forsyningspolitisk 
netværk

Anders Eldrup

Digitaliseringsnetværk
Carsten Gomard

Transportpolitisk netværk
Magnus Heunicke

Finanssektornetværk
Henrik Bjerre-Nielsen

Sundhedspolitisk netværk
Bent Hansen

Integrationspolitisk netværk
Jakob Sheikh

Miljøpolitisk netværk
Ida Auken

Public Affairs
Gitte Lillelund Beck

Mediepolitisk netværk
Christoffer Guldbrandsen

Bygge- og  
boligpolitisk netværk

Jens Kramer Mikkelsen

Det nære sundhedsvæsen 
- Århus

Jonas Dahl

Talentnetværk: Fremtidens 
rådgivning og beslutning

Noa Redington

Kulturpolitisk netværk
Uffe Elbæk

Politisk Kommunikation
Søs Marie Serup

Offentlig Innovation
Stina Vrang Elias

Det nære sundhedsvæsen 
- København

Bente Klarlund

Socialpolitisk netværk
Majbrit Berlau

Uddannelsespolitisk netværk
- København

Christine Antorini

Uddannelsespolitisk netværk 
- Århus

Stefan Møller Christiansen

Beskæftigelsespolitisk netværk 
og Offentlig Styring - København

Bo Smith

Finanspolitisk netværk
Hans Engell

4 5



På de seks årlige møder får vores netværk besøg af 
aktuelle og toneanigivende eksterne oplægsholdere, der 
er en faglig kapacitet på sit område. Ledende politikere, 
embedsmænd, forskere og direktører bidrager med et 
stærkt input, præsenterer netværksgruppen for aktuelle 
trends, nye vinkler og best practice og interagerer med 
netværksdeltagerne i en erfaringsudveksling og diskussion. 

Du kan se programmerne for det enkelte netværk på  
www.samu.dk
Her kan du se, hvad vi mener, er seks af  
de mest relevante temaer for dit politiske område. 
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Den brede medlemsprofil sikrer, at perspektiver på 
tværs af sektoren/fagområdet bliver berørt, og giver 
en mange-facetteret diskussion og et godt udgangs-
punkt for erfaringsudveksling på og mellem møderne. 

Det skaber grobund for professionelle samarbejder og 
udveksling af forskellige erfaringer i et fortroligt forum, 
hvor alle deltagere har samme politiske felt som ramme 
for deres arbejdsliv. 

Vores netværk er tværsektorielle 
i den forstand, at vi samler ledere 

og nøglemedarbejdere fra både 
offentlige institutioner, 

interesseorganisationer og 
private virksomheder. 

04MÅLGRUPPE
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Det årlige medlemskontingent udgør kr. 12.950,-. ekskl. moms.
Medlemskabet betales sædvanligvis af din arbejdsplads som 
led i din efteruddannelse. 

Medlemskabet i en af vores grupper dækker seks årlige møder, 
og udgifter til alle aktiviteter inklusiv morgenmad og løbende 
særarrangementer er ligeledes inkluderet. 

Medlemskabet er personligt, men er du forhindret i at  
deltage i et enkelt møde og ønsker at sende en afløser, så er  
du velkommen til at kontakte os. 

Mister du dit arbejde undervejs i dit medlemskab, kan du gratis 
fortsætte i et år, mens du kan bruge netværket til at finde dit 
næste job. 

Du kan altid skifte netværk, for eksempel hvis dit 
ansvarsområde ændrer sig. Du kan også være medlem af flere 
netværk. 

Møderne i netværkene er fortrolige, og ingen oplysninger 
videregives til tredjepart. 

05MEDLEMSVILKÅR
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Samuelsen
Sjæleboderne 2, 2. th

1122 København K
samu.dk

OM SAMUELSEN 
Samuelsen er landets førende 

udbyder af professionelle politiske 
netværk. Samuelsen har siden 2005 

drevet selvstændige og fortrolige 
netværksgrupper med hver deres 

samfundsfaglige vinkel. 

Læs mere på samu.dk 


