Modulbeskrivelse
Modul 16: Økonomistyring i den offentlige sektor
5 ECTS
STADS kode: SBO700123C
Placering
3. semester
Modulansvarlig
Per Nikolaj Bukh
Type og sprog
Modulet er et valgfag.
Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppediskussioner
og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum, ligesom
der forudsættes aktiv deltagelse i løsningen af semestrets undervisningscases.
Undervisningen foregår på dansk.
Mål
Målet med modulet er, at den studerende opnår viden om de forhold og udfordringer, som er
særlige ved den offentlige sektor.
Modulet fokuserer på de seneste års udvikling og tilpasning af økonomistyringsværktøjer til
den offentlige sektor.
Det er målet, at den studerende efter modul 16 har tilegnet sig følgende viden, færdigheder
og kompetencer:
Viden:
-

har kendskab til evalueringer og styring af evalueringer
har kendskab til brugerindflydelse og konsekvenserne af dette for styringen,
har viden om kontraktstyring og bestiller-udfører modeller

Færdigheder:
-

kunne gennemskue relevansen af at indføre målstyring i organisationen

-

applicere best practice benchmarking i en offentlig organisation
udvælge de meste relevante modeller i forhold til den problemstilling den enkelte offentlige organisation står over for
kunne analysere sig frem til baggrunden for en offentlig organisations styringsmæssige
problemer
være i stand til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar med henblik på opkvalificeringen af controllere
og ledere i den offentlige sektor

Kompetencer:
-

kunne redegøre for problematikkerne omkring styring i administrative fællesskaber
kunne forklare hvordan lean accounting kan tilrettes til den offentlige sektor

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
Modulet behandler centrale emner som udviklingstendenser og perspektiver for ledelse og
styring i den offentlige sektor, styringsparadigmer i den offentlige sektor. Endvidere beskæftiger modulet sig med styring af ressourceanvendelse og effektivitet, samt performance management, herunder mål- og resultatstyring og implementering af styringsmodeller i offentligt
regi.
Faget vil fokusere på nye måder at arbejde med økonomistyring i den offentlige sektor således, at den budgetbaserede styring suppleres af andre styringselementer som for eksempel
resultatstyring, effektstyring, målstyring, ratinger, evaluering, kontraktstyring, pay-forperformance samt styring ved nye former for bevillingsmodeller og takstbaserede budgetmodeller.
Omfang og forventet arbejdsindsats
Fagets estimerede tidsforbrug:
Forelæsning og øvelser = 21 timer
Forberedelse til undervisning og selvstudier = 89 timer
Eksamensforberedelse og eksamen = 25 timer
I alt 135 timer.
Deltagerforudsætninger
Økonomistyring på bachelor niveau.

Modulaktiviteter (kursusgange med videre)
Modulet gennemføres som 4 seminarer (3 x 5 timer + 1 x 6 timer):
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Styringens udfordringer og muligheder i den offentlige sektor
Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor
Design af budget- og tildelingsmodeller
Styring af resultat og indsats

Yderligere informationer samt litteraturliste kan tilgås i Moodle.

Eksamen
Der afholdes mundtlig, individuel eksamen i modul 16, med ekstern censur.
Det tilstræbes at lægge eksamen umiddelbart efter endt undervisning, således at den studerende kan udnytte viden herfra i projektarbejdet.

Evalueringskriterier:
For karakteren 12: Gives den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets
målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
For karakteren 02: Gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående
kompetence- og læringsmål.
Evaluering foregår i henhold til studieordning.

Side 3
Udarbejdet august 2017
Niels Sandalgaard

