Inbjudan till

Icke-ekonomer
En kurs i kommunal ekonomi för icke-ekonomer

TID
Fredag 14 mars 2014
Kl 09.00–16.00
Samlingskaffe från kl 08.30

PLATS
Hotell Gustaf Frödings
Karlstad

OBS!
SISTA ANMÄLNINGSDAG
28 februari 2014

KURSNUMMER
14-1-21

MÅLGRUPP
Alla icke-ekonomer som är intresserade att öka sin kunskap kring
grundläggande kommunala ekonomiska begrepp och resonemang.
AVGIFT
Avgiften för kursen är 2450 SEK kronor per deltagare och inkluderar kaffe och lunch. Avgiften faktureras i efterhand och moms
tillkommer.
ANMÄLAN
Gör din anmälan via Region Värmlands hemsida
www.regionvarmland.se
Klicka på Kurser & Konferenser. Under rubriken Förvaltning
hittar du aktuell kurs. Du kan också använda anmälningslänken i
mejlet.
AVANMÄLAN
Om avanmälan inkommer till Region Värmland efter 28 februari
och ersättare ej deltar debiteras hela avgiften.
INFORMATION
Närmare upplysningar lämnas av Sofia Nibblén Berndtsson
tfn 054-701 10 04, sofia.nibblen-berndtsson@regionvarmland.se

Varmt välkommen!

Region Värmland
Kurs & Konferens

Du har i och med din anmälan
godkänt att Region Värmland noterar dig i sitt kursadministrativa
program, enligt Personuppgiftslagen.

BAKGRUND

Debet, kredit, avskrivningar, kapitalkostnader, investeringar budgetregleringsposter är några av alla de fackuttryck som ekonomer använder sig av när de skall
kommunicera ekonomi. Tillhör du dem som har tänkt tanken ”vad säger han/hon
egentligen”? Då tillhör du målgruppen för den här utbildningen. Här får du möjlighet att förstå ett antal grundläggande ekonomiska begrepp och resonemang som
används i kommuner och landsting.

PROGRAMPUNKTER

1. Den kommunala sektorns finansiering och verksamhet
 Vad skiljer en kommun från ett företag?
 Skatteutjämningssystemet – hur fungerar det?
2. Ekonomistyrning
 Varför ser den ekonomiska processen olika ut i kommuner?
 Budgeteringstekniker. – hur tas en budget fram?
 Budgetprocessen – mer än bara siffror!
 Balanserad styrning – vad är det?
3. Redovisningen
 Varför är redovisning viktigt?
 Hur läser jag en resultat- och balansräkning?
 Vad är en investering?
 Vad är balanskravet och god ekonomisk hushållning?

MEDVERKANDE

Föreläsningen leds av Hans Petersson som är verksam vid Kommunforskning i
Västsverige och Förvaltningshögskolan. Till vardags arbetar han som koncernredovisningschef i Göteborgs Stad. Hans är väl förtrogen med den kommunala
verksamheten. Han under 24 års tid arbetat i fem olika kommuner på olika nivåer.
Han har också en lång erfarenhet av utbildning inom området och har skrivit ett
antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi.
REGION VÄRMLANDS MILJÖARBETE

Transporter är ett av de områden som påverkar miljön mest.
Till dig som inte har möjlighet att cykla eller gå, tänk på att resa kollektivt eller
samåka.

