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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 offent-

lige sektor.

Målgruppe

Økonomidirektører og -chefer, regnskabschefer, controllere, konsulenter

og andre, der deltager i udviklingen af den offentlige virksomheds

økonomistyring og ledelsesrapportering. Derudover økonomimedarbej-

dere, der fungerer på frivillig basis eller delvis under politisk regulering.
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Offentlig Økonomistyring
- få inspiration og svar

“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-

styring er der tale om et praktisk og betryggende 

koncept, som sikrer, at indholdet til enhver tid er tidssvaren-

de…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.”
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