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Denne boka analyserer og diskuterer om vi har en strategisk offentlig sektor i Norge i dag. Offentlig sektor er
et stort og viktig anvendelsesområde for strategifaget. Strategisk styring og ledelse har vært viktig i mange
reformer i offentlig sektor siden slutten av 1970-tallet. Strategisk tenkning og verktøy skal bidra til en mer
omstillingsdyktig offentlig sektor og en bedre iverksetting av offentlig politikk enn før. Strategibegrepet
brukes nå av alle, i en rekke forskjellige sammenhenger og gjerne for å fremheve at noe er særlig viktig. Det er
likevel ofte uklart hva som menes med strategi og hvilken virkning den har, særlig i offentlig sektor.
Denne antologien drøfter hvordan det faktisk har gått med den strategiske planleggingen og styringen i
offentlig sektor. Boka videreutvikler og formidler teorien og forskningen om strategi i offentlig sektor med
særlig vekt på empiriske studier fra Norge. Boka retter seg til alle som er interessert i strategisk styring og
ledelse i offentlig sektor, og er særlig relevant for forskere, ledere og konsulenter i strategi og offentlig
politikk og administrasjon. Studenter innenfor relevante studier vil også kunne ha nytte av boka. Åge Johnsen
er dr.oecon. fra Norges handelshøyskole i 2000. Han er for tiden professor i offentlig politikk.ved Institutt for
offentlig administrasjon og velferdsfag, Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Strategisk tenkning i norsk offentlig sektor Slagstad (1998): «De nasjonale strateger» Hva er strategitenkning i
norsk offentlig sektor 2008–2011? (N=35) 19. 0.

Kjøp 'En strategisk offentlig sektor' av Åge Johnsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende
formater tilgjengelige: Heftet 9788245015560 Mål- og resultatstyring innebærer strategisk styring mot
virksomhetens langsiktige mål. En grunnleggende forutsetning for mål- og resultatstyring er at. MSLV4400
Strategisk ledelse i offentlig virksomhet Innledning. Helhetstenkning, samordning og iverksettingsevne er
viktig i offentlig virksomhet. Statsvitenskap og offentlig administrasjon; Geografi og sosialantropologi; Språk
og litteratur Ordbøker; Lesing og skriving; Litteratur- og språkvitenskap;. Denne boka analyserer og diskuterer
om vi har en strategisk offentlig sektor i Norge i dag. Offentlig sektor er et stort og viktig anvendelsesområde
for strategifaget. Strategisk styring og ledelse er høyeste organisasjonsteoretiske mote i både privat næringsliv
og offentlig sektor. Men hvor strategisk styres egentlig norske. Denne artikkelen er skrevet av Kåre Slåtten
som kommer på HR-konferansen for offentlig sektor med foredraget: Jakten på den strategiske HR-funksjonen
i offentlig. (Oslo, 11. april 20111) EDB ErgoGroup ASA og UNIT4 Agresso AS inngår strategisk
samarbeidsavtale om satsing på administrative støttesystemer (ERP) mot offentlig. Kjøp 'En strategisk
offentlig sektor' av Åge Johnsen fra Fagbokforlaget.

