
 

 

LEDER UDEN 
PERSONALEANSVAR 
 

Det kan være udfordrende at være leder uden at have det reelle personaleansvar. 

For det er kompliceret at være leder af vigtige strategiske projekter uden selv at 

have det reelle ledelsesansvar for projektdeltagerne - og uden selv at referere til de 

involverede interessenter. Det ved medlemmerne af vores populære 

netværksgrupper: ”Leder Uden Personaleansvar”. 

I disse netværksgrupper kommer medlemmerne fra mange interessante brancher. 

Alle er dog samlet omkring en faglig og professionel stolthed over at have rollen 

som ”Leder uden personaleansvar”. I grupperne diskuterer vi, hvordan du bedst 

sikrer dig indflydelse uden selv at have personaleansvaret. Vi taler om fordelene og 

udfordringerne ved at være leder uden personaleansvar. 

Gennemgående temaer i netværksgrupperne i 2021: 

• Stakeholder Management 

• Kommunikationsflow 

• Forandringsprocesser 

• Projektledelse 

• At opnå gennemslagskraft 

• At lede opad 

• At arbejde med "modstand" 

• Hvordan synliggøres resultater og udfordringer? 

 

Vi kender hinanden i grupperne!  

Hos Rigét har vi faciliteret netværk siden 1983, og med over 35 års erfaring har vi 

i dag omkring 45 netværk for virksomhedsledere på alle niveauer. Med en 

medlemsanciennitet på gennemsnitligt 6 år og en fremmødeprocent til møderne 

på 68% har vi skabt netværksgrupper, hvor det faglige og det menneskelige tæller 

lige meget. 

 

  

 

 

Hvis du vil vide mere, er du 

velkommen til at kontakte 

Chefkonsulent Heidi Nyby: 

Tlf: 2296 3963 

Mail: hn@rigetnet.dk 

 

DET FÅR DU HOS RIGÉT 

 

• 5 årlige, fysiske møder i din 

fortrolige netværksgruppe 

inkl. en årlig 

netværksmiddag. Herudover 

tilbydes virtuelle, 

faciliterede møder i gruppen 

efter behov 

 

• Ekstern inspiration på 

møderne hvor relevant 

 

• 4 årlige seminarer med 

faglige, forretningsmæssige 

emner på tværs af alle 

netværksgrupper i Rigét  

 

• Udover den løbende 

sparring fra din 

netværksgruppe, tilbydes du 

en-til-en coaching sessioner 

med en facilitator efter 

behov 

 

• Professionel 

mødefacilitering af en 

erfaren facilitator, der sikrer 

reel værdi i alle møderne 

 

• Between-job ordning, der 

sikrer, at du stadig kan 

være en del af netværket, 

såfremt du mister dit job  

 

 

Prisen for et medlemskab hos 

Rigét er kr. 15.495,-  excl. 

moms for 12 måneder. (Ved 

indmeldelse opkræves et gebyr 

på kr. 2.500). 

 



 

SCOPE FOR NETVÆRKENE FOR LEDERE UDEN 

PERSONALEANSVAR 
 

Formålet med netværksgruppen  

Formålet med netværket er, at medlemmerne får inspiration til at udvikle sig både fagligt & personligt i fortrolige rammer.  

Målet er ligeledes at etablere værdiskabende relationer til andre personer og virksomheder og endeligt at øge sin personlige 

markedsværdi, til glæde for en selv og den virksomhed man er ansat i.   

 

Deltagerkreds og sammensætning 

Netværksgruppens deltagere er udvalgt og matchet således at deltagernes erfaring, organisatoriske niveau, virksomhedstyper 

og brancher giver bedst muligt udgangspunkt for sparring og videndeling. Der er typisk mellem 14 og 18 deltagere i 

netværksgruppen, for at sikre et højt niveau af fortrolighed.  

 

Møderne er kendetegnet ved: 

• Debat med udgangspunkt i problemstillinger, som er kendetegnende for netværksgruppens ansvarsområder og 

virksomheder  

• Arbejde med konkrete cases fra deltagernes ansvarsområde og virksomhed  

• Erfaringsudveksling og fortrolig sparring  

• Naturlig variation mellem teoretisk og praktisk tilgang til problemstillingerne  

• Lejlighedsvise, relevante indlæg fra udvalgte ressourcepersoner med særlige kompetencer i forhold til emnet  

 

Det får du hos Rigét: 

 

• 5 årlige, fysiske møder i din fortrolige netværksgruppe inkl. en årlig netværksmiddag. Herudover tilbydes virtuelle, 

faciliterede møder i gruppen efter behov 

• Ekstern inspiration på møderne hvor relevant  

• 4 årlige seminarer med faglige, forretningsmæssige/tværfaglige emner på tværs af alle netværksgrupper i Rigét. Her 

får du mulighed for relationsopbygning samt sparring med andre netværk. Du har mulighed for at invitere en kollega 

fra din virksomhed med til seminarerne 

• Udover den løbende sparring fra din netværksgruppe, tilbydes du en-til-en coaching sessioner med facilitatoren efter 

behov 

• Between-job ordning, der sikrer, at du stadig kan være en del af netværket, såfremt du mister dit job – et godt netværk 

er guld værd – både i medgang og modgang! 

• Professionel mødefacilitering af en erfaren facilitator, der er fast tilknyttet gruppen, og som sikrer reel værdi i alle 

møderne. Facilitatoren står for al administration samt planlægning og opfølgning af alle møder.  

 

 

Facilitatorens rolle & ansvar 

Det er facilitatorens ansvar at sætte rammerne og vælge de procesværktøjer, der giver deltagerne det bedst mulige udbytte ud 

fra de skiftende problemstillinger. Rigéts facilitator har ansvaret for tilrettelæggelse og facilitering af møderne samt 

efterfølgende opfølgning. Det er facilitatoren, der efter behov skaber kontakt til relevante, faglige kompetencer med henblik på 

inspiration og undervisning af deltagerne. Det er endvidere facilitatorens opgave at varetage al administration i forbindelse med 

netværket.  

 

Priser 
Prisen for et medlemskab hos Rigét er kr. 15.495,- kr. excl. moms for 12 måneder. Ved optagelsen betales et éngangsbeløb på 

2.500 kr. excl. moms. 

  
 

 


