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TVERSKOV KOMMUNIKATION & UDVIKLING

GENERELT OM PRISER OG UDREGNING AF TILBUD

Tverskov Kommunikation arbejder 
som udgangspunkt ud fra en timeløn 
på 900 kr. i timen (ekskl. moms). Der 
afregnes ikke moms på journalistiske 
artikler, foredrag og undervisning. 
Længerevarende projekter med 
mange konsulenttimer kan reducere 
timeprisen.

Kurser i Københavnsområdet og på 
Sjælland er normalt billigere end i 
Jylland, da der ikke beregnes tid til 
transport m.v. Ofte betaler en kunde 
i Jylland et tillæg til transport.   

Der er ingen standard-varer - opgaver designes til den enkelte kundes behov
En opgave vil ofte blive opdelt i flere 
dele. F.eks. 1. En pris på facilitering 
af en temadag.  2. En pris på en 
skriftlig opsamling af temadagen. 
Et idékatalog fra  en temadag er bil-
ligere end et strategisk dokument 
med beskrivelse af mål m.v. 

En beboerundersøgelse og en rap-
port er een opgave og har een pris. 
Men kunden kan vælge at bestille en 
ekstra ydelse i form af et mundtligt 
oplæg og en powerpoint på en kon-
ference om undersøgelsens resultat.

De endelige priser kan også afhænge 
af deltagerantallet. Der vil være pris-
forskel på et kursus eller en temadag 
for 10 personer, 30 personer og 100 
personer. 

Der er ofte et forskelligt tidsforløb i 
forhold til de enkelte opgaver. Der 
skal faktureres for tid før, under og 
efter en temadag/konference. Den 
samlede pris vil afspejle, hvad kun-
den selv ønsker at løse af opgaver, 
og hvad kunden ønsker at konsulen-
ten leverer.    



VEJLEDENDE PRISER (2018)

FACILITERING AF TEMADAG  
OG WORKSHOPS 

Fra 5.000 kr. - 12.000 kr.

De nævnte priser er vejledende for at give 
et indtryk af prisniveauer. Der er tale om 
minimumspriser, der ofte får et tillæg i form 
af forskellige tillægsydelser, som aftales fra 
opgave til opgave. Ofte vil en samlet opgave 
indeholder flere af nedenstående ydelser. 

EKSEMPEL PÅ TILBUDSGIVNING

1. Der gennemføres en dialog med udgangspunkt i kundens ønsker og behov.

2. Konsulenten fremsender en projektskitse med formulering af formål, opgavens
     art, processen og et pristilbud.

3. Projektskitsen rettes til på baggrund af dialogen, og der aftales en pris.

4. Ved større opgaver udarbejdes en kontrakt.

Forberedelsen af en temadag kan kræve flere 
konsulent-timer end selve temadagen, da 
forberedelsen ofte kræver strategiske diskus-
sioner, design af møde- og workshop-pro-
gram, dialog med oplægsholdere, bestilling af 
lokaler og koordinering m.v. 

UDVIKLINGSKURSUS FOR 
AFDELINGSBESTYRELSER

Fra 10.000 - 20.000 kr.

FYRAFTENSKURSER PÅ 
SJÆLLAND OG I JYLLAND 

Fra 5.000 kr - 7.500 kr.

NETVÆRKSMØDER I KOM-
MUNER/BOLIGSELSKABER

Fra 4.000 kr - 8.000 kr.

STRATEGISKE PROJEKTER 
VISION, VÆRDIER OG MÅL

Fra 50.000  - 150.000 kr.

BEBOERUNDERSØGELSER I 
BOLIGOMRÅDER

Fra 20.000 - 30.000 kr.

HJEMMESIDE I WORDPRESS 
MED REDIGERINGSKURSUS

Fra 20.000 - 30.000 kr.

FACILITERING AF OPGAVE-
UDVALG MED BORGERE

Fra 50.000 - 75.000 kr. 

ARTIKEL/INTERVIEWS/
PRESSEMEDDELELSE

Fra 4.000 - 6.000 kr.

BEDRE IMAGE, PR OG UD-
LEJNINGSKAMPAGNE

Fra 20.000 - 60.000 kr.

PROFILAVISER OG PRÆSEN-
TATION (BROCHURER)

Fra 10.000 - 100.000 kr.

FOREDRAG-UNDERVISNING  
DEMOKRATI/MØDEKULTUR

Fra 5.000 kr. -7.500 kr.
(ekskl. moms) (ekskl. moms)

(ekskl. moms) (ekskl. moms)

(ekskl. moms)(ekskl. moms)

(ekskl. moms) (ekskl. moms)
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(ingen moms)

(ingen moms)
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FACILITATOR MED 
RØDDER  I 

CIVILSAMFUNDET

Kim Tverskov er selvstændig og ud-
dannet journalist. Han har igennem 
20 år arbejdet i lokalsamfund og 
i almene boligområder med pro-
jektudvikling, frivilliginddragelse og 
udvikling af beboerdemokrati. 

Kim Tverskov har igennem mange 
år arbejdet i krydsfeltet imellem 
borgere, boligselskaber og kommu-
ner og har arbejdet som projektle-
der i utallige boligsociale tiltag og i 
byforbyelsesprojekter, hvor borge-
re og kommuner samarbejder 

Kim Tverskov arbejder for en lang 
række kommuner og boligselskaber 
og underviser frivillige, projektan-
satte og projektledere i projektle-
delse, frivilligt arbejde og kommu-
nikation. 

Kim Tverskov samarbejder med 
andre private aktører, der arbejder 
med borgerinddragelse og samska-
belse og har i de senste år været 
optaget af, hvordan civilsamfundet 
kan bidrage til udvikling af velfærd. 

Kim Tverskov arbejder med udvik-
ling af nye politiske arbejdsformer 
og har bl.a. som borger og frivillig, 
i den kommue hvor han bor, været 
med i udvikling af opgaveudvalg, 
hvor borgere og politikere udvikler 
politik sammen.  

Kim Tverskov  har oprettet Beboer-
højskolen,der arbejder ud fra tesen 
om ”læring i lokale fællesskaber”. 
Det betyder, at deltagernes læring 
forbindes direkte med opbygning 
af lokale netværk og lokal handling. 
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