Resultatstyring i den offentlige sektor
Forlag:

Jurist- og økonomforbundet

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Mads Kristiansen

Kategori:

Erhverv

ISBN:

9788757432770

Udgivet:

22. oktober 2014

Resultatstyring i den offentlige sektor.pdf
Resultatstyring i den offentlige sektor.epub

Resultatstyring er blevet særdeles udbredt i den offentlige sektor i løbet af de seneste par årtier. Det er
imidlertid også et ganske omdiskuteret styringsredskab. På den ene side fremhæves resultatstyring til
stadighed som løsningen på en række styringsproblemer i den offentlige sektor. På den anden side fremføres
en række eksempler på, at implementeringen og anvendelsen af resultatstyring langt fra er problemfri.Det er
overordnet ikke muligt entydigt at afgøre, om effekterne af styringsredskabet er positive eller negative.
Resultatstyring kan være et nyttigt styringsværktøj, men det er ikke altid tilfældet fx i den offentlige sektor,
hvor det er et fænomen fyldt med paradokser, og god anvendelse af resultatstyring vil oftest være et
pragmatisk anliggende.Denne bog skaber et fundament for en bedre forståelse af styringsredskabets
potentialer, begrænsninger, udfordringer og paradokser, og der opstilles en række anbefalinger relateret til
adopteringen, designet og implementeringen af resultatstyring med henblik på at fremme de funktionelle
effekter og hæmme de dysfunktionelle. Indholdsoversigt Forord DEL IKapitel 1. Introduktion til
resultatstyring – af Mads Bøge KristiansenKapitel 2. Resultatmåling: Opbygning, modeller og udfordringer –
af Mads Bøge KristiansenKapitel 3. Resultatstyring: Inkorporering og anvendelsesformer – af Mads Bøge
KristiansenKapitel 4. Resultatstyring: anvendelsesgraden af resultatinformation – af Mads Bøge Kristiansen &
Kasper Teglgaard KochKapitel 5. Effekter af resultatstyring – af Mads Bøge Kristiansen DEL IIKapitel 6.
Resultatmåling i den danske offentlige forvaltning - af Hanne Foss Hansen, Mads Bøge Kristiansen & Eva
Moll SørensenKapitel 7. Mål- og resultatstyring i staten: Udvikling over tid – kontinuitet og forandring – af

Mads Bøge KristiansenKapitel 8. Implementeringsgraden af mål- og resultatstyring i danske styrelser: Et
spørgsmål om ledelsesopmærksomhed – af Andreas Bjerreskov & Rasmus TolstrupKapitel 9. Mål- og
resultatstyring i praksis – En komparativ analyse af mål- og resultatstyring i Danmark, Norge og Sverige – af
Mads Bøge KristiansenKapitel 10. Statslig resultatmåling af kommunerne – af Eva Moll SørensenKapitel 11.
Organisationskultur og resultatstyring – af Kasper Teglgaard KochEpilogKapitel 12. Opsamling og
anbefalinger – af Mads Bøge KristiansenKapitel 13. Er målstyring i staten målstyring? En analyse av
styringspraksis i den norske statsforvaltning – af Åge JohnsenForfatterne
I Statens Administration arbejder vi med fornyelse og effektivisering af den offentlige sektor. Mål- og
resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten.
I økonomisk henseende er NPM baseret på liberalistisk markedsøkonomi. I økonomisk henseende er NPM
baseret på liberalistisk markedsøkonomi. Det er Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som legger til rette
for at statlige virksomheter kan ivareta sitt ansvar for god styring på best mulig måte.
Formålet er såvel at analysere NPM som koncept for (styringen) af den offentlige sektor som at skabe debat
om dette gennem en kritik.
Moderniseringsstyrelsen står til rådighed for besvarelse af statslige institutioners ansættelsesretlige
spørgsmål. Indledning I den følgende artikel analyseres New Public Management (NPM). Formålet er såvel
at analysere NPM som koncept for (styringen) af den offentlige sektor som at skabe debat om dette gennem en
kritik. Telefon +45 2540 9723 … Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om
gevinster som skal realiseres etter at prosjektet er avsluttet. Moderniseringsstyrelsen står til rådighed for
besvarelse af statslige institutioners ansættelsesretlige spørgsmål. Considium er i dag eiet og ledet av 22
partnere med allsidig ledererfaring fra norsk næringsliv. Skatteankestyrelsen er blandt pionererne i den
offentlige sektor, der har taget kunstig intelligens i anvendelse.
Effektiviseringen af den offentlige sektor ønskes foretaget gennem udlicitering, privatisering og fri
konkurrence mellem udbydere af offentlige tjenester. Det er Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som
legger til rette for at statlige virksomheter kan ivareta sitt ansvar for god styring på best mulig måte. Det er
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som legger til rette for at statlige virksomheter kan ivareta sitt ansvar
for god styring på best mulig måte. Målet er at reducere sagsbehandlingstiden markant og øge kvalitet og
ensartethed i arbejdet. Skatteankestyrelsen er blandt pionererne i den offentlige sektor, der har taget kunstig
intelligens i anvendelse. Målet er at reducere sagsbehandlingstiden markant og øge kvalitet og ensartethed i
arbejdet.

