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Inbjudan till kurs: Kommunal verksamhet i ett
samhälls-ekonomiskt perspektiv - lönebildning i
fokus, 5 poäng.
Bakgrund
Lönebildningen på det primärkommunala området - med över 700 000
anställda - har en stor samhällsekonomisk betydelse.
För närvarande har många kommuner underskott i ekonomin samtidigt som
samhället inom olika områden efterlyser såväl volym- som
kvalitetshöjningar. Detta ställer höga krav på både effektivitets- och
produktivitets förbättringar.
Den kommunala sektorn har fått en allt större betydelse för dels den
omedelbara syssel-sättningen och dels för samhällsekonomins utveckling i
stort. Mot bakgrund av detta är det viktigt att se och förstå de kommunala
verksamheterna och den kommunala lönebildning-ens samband med
samhällsekonomin.
Detta är bakgrunden till att Svenska Kommunförbundet tillsammans med
Nationalekono-miska institutionen på Stockholms universitet erbjuder
högskolekursen ”Kommunal verk-samhet i ett samhällsekonomiskt
perspektiv - lönebildning i fokus, 5 poäng”.
Kursens syfte
Med hjälp av teori, empiriska studier och diskussioner ge deltagarna
fördjupade kunskaper och bättre möjligheter att sätta in sin verksamhet i ett
samhällsekonomiskt perspektiv. Innehållet i kursen fokuserar på
lönebildning och effektivitet. Kursen arbetar inte bara utifrån teori utan låter
även deltagarna utföra praktiska uppgifter.
Målgrupp

Högskolekursen ”Kommunal verksamhet i ett samhällsekonomiskt
perspektiv - lönebildning i fokus” vänder sig till de som är ansvariga för
kommunala verksamheter och lönebildning i kommuner, t.ex.:
 kommunledningar
 förvaltningschefer
 verksamhetschefer
 fackliga företrädare
Kursens uppläggning och innehåll
Kursen anordnas av Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms
universitet i samarbete med andra institutioner på Stockholms universitet,
forskningsinstitut och offentliga verk under hösten 96. Kursen omfattar 5
dagar fördelat på 2 block.
I examinationen ingår att under block  skriftligt och muntligt (gruppvis)
presentera egna erfarenheter placerade i kursens sammanhang.
Presentationen diskuteras och det skriftliga arbetet skall bearbetas och
justeras och sedan bedömas. För att erhålla 5 poäng krävs godkänt på
presentationen.
Utgångspunkterna för kursinnehållet är:
Block  Dag 1 - 3
1. Inledning Svenska Kommunförbundet
2. Grundläggande ekonomiska begrepp och samband, föreläsningar och
diskussion
3. Svensk lönebildning i ett makroperspektiv
4. Svensk lönebildning i ett mikroperspektiv
5. Kommunala demokratin, förändring och tendenser
6. Konkurrensutsättning och effektivisering, vad har detta lett till för
kommunen som arbetsgivare?
Block  Dag 1 - 2
1. Beskrivning av institutionella förhållanden av betydelse för den
kommunala lönebildningen
2. Presentation och diskussion av grupparbete (em dag 1 samt fm dag 2)
3. Offentliga sektorns möjligheter
4. Avslutning
Litteratur: Klas Eklund ”Vår ekonomi - en introduktion till
samhällsekonomi”, Gunnar Wetterberg ”Det nya samhället - om den
offentliga sektorns möjligheter”

Bland föreläsarna finns förutom medverkande från Nationalekonomiska
institutionen och Svenska Kommunförbundet representanter från
Stockholms universitet - Institutet för social forskning, Statsvetenskapliga
inst., Företagsekonomiska inst. - samt Statskontoret och Konjunkturinstitutet.
De två blocken kommer att genomföras på Kommunförbundets kurs- och
konferens-anläggning Stora Brännbo i Sigtuna under tiden 4/9-6/9 resp
7/11-8/11.
Avgift
Kursavgiften inklusive litteratur för 5 poäng i Kommunal verksamhet i ett
samhälls-ekonomiskt perspektiv - lönebildning i fokus, är 9000 kr exkl.
moms. För kost och logi tillkommer sammanlagt ca 4500 kr exkl. moms.
Kostnaden för kost och logi betalas av kursdeltagarna direkt till kursgården.
Om Du önskar bo på kursgården natten till första kursdagen i respektive
arbetsblock tar Du själv kontakt med kursgården, kostnad ca 900 kr/natt.
Anmälan
Antalet kursdeltagare är begränsat till 30. Deltagarna bereds plats i den
ordning som anmälan inkommer. Anmälan är bindande. Vi vill ha din
anmälan på bifogad blankett senast 10/6 - 1996 under adress Stockholms
universitet, Nationalekonomiska institutionen, Jana Hejzlar, 106 91
STOCKHOLM eller per telefax. 08 - 15 94 82.
Information
Frågor om kursen besvaras av Håkan Brodin på Svenska Kommunförbundet
tel:
08-772 47 41, samt Jana Hejzlar Nationalekonomiska institutionen
Stockholms universitet
tel: 08-16 30 51.
Välkommen med Din anmälan!
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