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Den offentlige sektors økonomi
Læseplan
Lokale: Se oversigt på Blackboard
Undervisere:
Michael Rosholm
Undervisningsdatoer: 2. september, 23. september, 7. oktober, 4. november og 25.
november
Lærebogen vil være:
Gruber, Jonathan (2019): Public Finance and Public Policy, Worth Publishers, 6th
edition. Kan købes gennem boghandelen på SDU.
Desuden indgår der artikler og rapporter, der er tilgængelige på nettet, og som
derfor skal hentes elektronisk via biblioteket. Vejledning findes på Blackboard.

Introduktion til velfærdsstatens økonomi:
Første sektion af faget vil fokusere på introduktion til området generelt og
gennemgå sammensætningen af velfærdsstatens forbrug.
Tidspunkt: 2. september
Litteratur:
• Gruber (2019): Kapitel 1 og 4 (ca. 60 sider)
• Dansk Økonomi Efteråret 2019, Det Økonomiske Råds Sekretariat. Kapitel I
og kapitel II (ca. 150 sider).
• Evt supplerende aktuelt materiale om Coronakrisen.

Efficiens versus fordeling og forsikringselementet i velfærdsstaten:
Anden sektion af faget vil fokusere på velfærdsstatens finansiering. Herunder vil vi
analysere, hvordan beskatning påvirker individers købs-, arbejdsmarkeds- og
tilbagetrækningsbeslutninger.
Tidspunkt: 23. september
Litteratur:
• Gruber (2019): Kapitel 2, 4, 18 og 21 (ca. 100 sider)

Eksternaliteter, regulering og offentlige goder:
Tredje sektion af faget vil fokusere på den offentlige sektors rolle som afhjælper af
såkaldte markedsfejl. Årsager til markedsfejl og hvordan den offentlige sektor

succesfuldt retter disse fejl vil blive behandlet. Særlig fokus på klimapolitik og regulering
Tidspunkt: 7. oktober
Litteratur:
• Gruber, Jonathan (2019): Kapitel 5-7 (ca. 80 sider).
• Økonomi og Miljø 2018, Det Økonomiske Råds Sekretariat. Kapitel III

Særtemaer – arbejdsmarked og arbejdsmarkedsreformer:
Fjerde sektion vil omhandle det beskæftigelsespolitiske område og inddrage
teoretiske begreber og indsigter fra fagets foregående undervisningsblokke.
Tidspunkt: 4. november
• Gruber, Jonathan (2016): Kapitel 14 (ca. 30 sider)
• Dansk Økonomi, Efterår 2012, Det Økonomiske Råds Sekretariat. Kapitel II
• Ekspertudvalget om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats (2015),
Nye veje mod job. Kapitel 1-4 .

Styringsteknikker i den offentlige sektor:
Femte sektion af faget omhandler styringsværktøjer i den offentlige sektor. Der vil
være en introduktion til evalueringsmetoder og diskussion af, hvorledes evalueringer
tolkes og anvendes. Hvordan måles gevinsterne ved offentlige investeringer og
tiltag? Og i hvilket omfang står disse gevinster mål med omkostningerne?
Tidspunkt: 25. november
Litteratur:
• Gruber, Jonathan (2016): Kapitel 3 og 8 (ca. 40 sider)
• Smith, Jeffrey and Arthur Sweetman (2010): ”Putting the Evidence in
Evidence-Based Policy”. In Productivity Commission (ed.), Strengthening
Evidence-based Policy in the Australian Federation, Vol. 1: Proceedings
Canberra: Productivity Commission (ca. 30 sider).

