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Dato

Tema

Litteratur

3. september
9.30-15.00

Teoretisk og empirisk introduktion
til faget med fokus på blandt andet
begreberne økonomisk centralisering og decentralisering.

Blom-Hansen et al (2014) kap. 3 og 11,
s.52-77 og 265-292

På timerne vil vi have fokus på
samspillet imellem de forskellige
dele af den offentlige økonomi og
de forskellige styringsredsaber, der
anvendes.

Heeager og Olesen (2018) kap. 1, 2, 3 og
10, s. 15-108 og 279-297

Når vi diskuterer hvilke fordele og
ulemper, der kan være forbundet
med forskellige styringsredskaber
bliver synet på den offentlige ansatte interessant.
23. september
9.30-15.00

Boadway og Shah (2009), s. 61-110.

Højgaard, Kjelberg og Bech (2018) kap. 1,
2, 3, 6 og 7, s. 7-35 og 69-93

264 sider

Budgetter, budgetlægningsmetoder
og budgettildelingsmodeller. Hvordan fordeler vi pengene og hvilke
variationsmuligheder er der?

Boetti, Piacenza og Turati (2012), s. 269302.

I forbindelse med vores fokus på
budgetter vil vi være særligt opmærksomme på, hvor den økonomiske beslutningskompetence placeres, og hvilke konsekvenser dette
kan have for kvaliteten, effektivitet
og graden af brugerorientering i
den offentlige sektor.

Heeager og Olesen (2018) kap. 6 og 7, s.
165-230

Heeager og Holm (2019), s. 211-230

Højgaard, Kjelberg og Bech (2018) kap.
10, 11 og 12, s. 129-165
Kjeldsen og Jakobsen (2016), s. 14-21
Sørensen og Bureau (2016), s. 64-66
163 Sider
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21. oktober
9.30-15.00

Vi diskuterer det hele tiden: Besparelser, produktivitetsforbedringer
og effektiviseringer. Men hvordan
skal vi egentlig forstå disse begreber, og hvordan organiserer vi økonomien bedst for at imødekomme
de tilsyneladende fortsatte krav om
en bedre udnyttelse af de offentlige
ressourcer?

Blom-Hansen et al (2014) kap. 9, s. 218237
Heeager og Olesen (2018) kap. 4, 8 og 9, s.
109-130; 231-278
Hjelmar, Petersen og Vrangbæk (2013),
s.60-79
Hjortskov, Morten (2018), s. 326-344

På timerne vil vi diskutere, i hvilket
omfang og hvordan økonomistyring Højgaard, Kjelberg og Bech (2018) kap. 4,
og brugen af ledelsesinformation
5 og 13, s. 36-68 og 167-176
kan understøtte ønsket om øget
kvalitet og effektivitet lokalt.
167 sider
5. november
9.30-15.00

Offentlige organisationer virker
ikke i isolation. Vi har derfor behov
for at sætte fokus på samarbejde såvel inden for som på tværs af myndigheder og sektorer.
Spørgsmålet er, hvordan organiseringen af økonomien kan hjælpe
konkrete samarbejder på vej. Og
målet er naturligvis en højere grad
af helhedstænkning i vores opgaveløsning, der sætter borgeren i centrum og hermed sikrer en høj grad
af brugerorientering – og i sidste
ende også mere kvalitet og effektivitet.

25. november
9.30-15.00

Blom-Hansen et al (2014) genlæs uddrag
af kap. 3, s. 65-77
Holm-Petersen og Buch (2014), s. 1-16
Kjærgaard, Dalsgaard, Panduro og Lemvigh (2018), s. 5-58
KORA (2014). Ledelse over grænser s. 136
Verhoest, Bouckaert & Guy Peters (2007),
s. 325-348
150 sider

Nu stilles der skarpt på samarbejdet
med borgere og brugere: Hvordan
har samarbejdet udviklet sig over
tid, og hvilke særlige forhold skal
vi være opmærksomme på i vores
fortsatte bestræbelser på at sikre
den rette borger/brugerorientering?

Blom-Hansen et al (2014) kap. 13, s. 325351

Er øget borger/brugerorientering altid lig med mere kvalitet? Og er der

Andersen, Nielsen og Thomsen (2015) s.
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Højgaard, Kjelberg og Bech (2018) kap. 8,
s. 94-111
Jakobsen (2013) s. 27-54

mon egentlig ekstra-udgifter forbundet med at inddrage mere?

125-143
Jakobsen og Thomsen (2015), s. 164-184

På timerne vil vi også diskutere,
hvilke muligheder og begrænsninSørensen og Torfing (2012), s. 1-27
ger økonomien giver – og hvilke interesser, der mon kan være på spil i
135 sider
forbindelse med inddragelse af borgere og brugere.
10. december
9.30-15.00

På denne sidste undervisningsgang
arbejder vi med synopser i grupper.
De konkrete mødetidspunkter for
den enkelte studerende udmeldes
senere, ligesom datoen for første
synopsaflevering (til brug for undervisningsgangen) bliver det.
EKSAMEN

I alt 879 sider:

*Uploades på Blackboard.
**Grundbøger – kan købes gennem Studenterboghandelen på SDU.
***Skal downloades fra elektronisk tidsskrift/hjemmeside.

Ud over materialet anført i læseplanen vil der i nogle af ugerne blive uploadet materiale til brug
for undervisningen, som forventes læst. Dette materiale udleveres senest en uge før hver undervisningsgang.
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