Offentlig Økonomistyring

Indhold
Økonomistyring generelt
• Økonomistyring i staten
• Intern kontraktstyring
• Økonomistyring i kommunerne
Ledelsesmodeller og -systemer
• Århus Amts virksomhedsmodel
• Større frihed og mere ansvar
• CAF-modellen (the Common
Assessment Framework)
• Citizen relationship management
Budgettering og planlægning
• Resultatløn
• Evaluering – et redskab til ledelse og
forandring i offentlige organisationer
• Personaleøkonomi
Ledelsesrapportering og intern
kommunikation
• Mål- og resultatstyring

Offentlig Økonomistyring
- få inspiration og svar
Formål
Med Ledelseshåndbogen Offentlig Økonomistyring kommer du på forkant
med udviklingen inden for økonomistyring og ledelsesrapportering i den
offentlige sektor. Du bliver i stand til at leve op til de krav, der i dag stilles
til en moderne økonomifunktion – og til at udvikle funktionen. Offentlig
Økonomistyring holder dig opdateret om de nyeste metoder, koncepter
og teknikker samt nye tendenser og styringsbehov inden for den offentlige sektor.

Målgruppe
Balanced scorecard
• Balanced scorecard på et sygehus
• Balanceret målstyring i den offentlige
sektor
• Balanced scorecard, et styringsværktøj

Økonomidirektører og -chefer, regnskabschefer, controllere, konsulenter
og andre, der deltager i udviklingen af den offentlige virksomheds
økonomistyring og ledelsesrapportering. Derudover økonomimedarbejdere, der fungerer på frivillig basis eller delvis under politisk regulering.

Eksterne rapporteringer
• Videnregnskab og videnledelse
• Et godt omdømme

Redaktion

Omkostningsregnskaber og -kalkuler
• Activity based costing i den
offentlige sektor?
• ABC i Post Danmark
– de første erfaringer
• Økonomistyring i sygehusvæsenet

Steen Hildebrandt er professor på Institut for Organisation og Ledelse,
Handelshøjskolen i Århus og konsulent i udviklings- og ledelsesspørgsmål
inden for det private og det offentlige. Per Nikolaj Bukh er BDO-professor
på Institut for Regnskab, Handelshøjskolen i Århus, og er en ofte benyttet foredragsholder og rådgiver for offentlige og private virksomheder.

Forandringsprocesser og
implementering
• ERP-implementering og
forandringsledelse
• Økonomisk styring af projekter
• Projekterne og organisationen
Steen Hildebrandt

Benchmarking
• Det handler stadig om mennesker
• Benchmarking i offentlige
organisationer
• Arbejdsdirektoratet

Per Nikolaj Bukh

“Der er ingen tvivl om, at håndbogen med dette miks mellem
styring og ledelse rammer et tomrum, som der er behov for
at stille skarpt på i dag. Med den nye håndbog i økonomi-

Databehandling og it-systemer
• It-sikkerhed
• It og ledelse

styring er der tale om et praktisk og betryggende
koncept, som sikrer, at indholdet til enhver tid er tidssvarende…håndbogen er bygget op på en måde, som understøtter,
at den bliver en egentlig opslagsbog. Konceptet er med andre ord rigtigt
tænkt, og grundstenen til en ny “bibel” på linie med Indenrigs- og
Sundhedsministeriets Kontoplan og KL’s Budgetvejledning m.v. er lagt.”
Solvejg Jakobsen,
KL’s Konsulentvirksomhed for Økonomi og Ledelse

www.borsenhandboger.dk

