I SAMARBEID MELLOM:

FAKULTET FOR ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP

«grunnleggende
øKonoMiforståelse»
Kurs eller modulbasert praktisk rettet mellomlederutdanning på universitets-/høyskolenivå

Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitets-/høyskolesystemet
NB! Alle som ikke har ordinær studiekompetanse vil kunne taes opp på bakgrunn av
realkompetanse, hvis de har fylt 25 år.
Se side 2 og 3

Mandag 25. og tirsdag 26. august 2014
Norges Røde Kors konferansesenter,
Hausmanns gate 7, 0186 Oslo

Mål / læringsutbytte
Etter gjennomført kurs skal studentene ha tilegnet seg generell økonomikunnskap.
Det innebærer at studentene skal ha kunnskap om viktige økonomibegreper og sentrale
problemstillinger knyttet til økonomistyring på avdelingsnivå i en organisasjon.
Studentene skal også ha utviklet ferdigheter til å lese og forstå et enkelt årsregnskap.
De skal ha utviklet tilstrekkelige ferdigheter til å føre en meningsfylt dialog
med fageksperter i økonomiavdelingen.

Målgruppe:

ledere, medarbeidere og tillitsvalgte i privat og offentlig sektor.
fokuset i undervisningen vil i hovedsak være knyttet til mellomleders økonomiansvar.

foredragsholdere:
Høyskolelektor geir lahnstein, Handelshøyskolen BI og KLM-Lahnstein AS.
økonomisjef Ayub tughra, Oslo kommune, Plan og Bygningsetaten.

p r o g r A M

MAndAg
MAndAg 25.
25. August
August 2014
2014

kl. 09.00 – 10.00 Registrering og kaffe/te

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

Kl. 10.00 – 12.00
generelt oM øKonoMistyring

Kl. 13.00 – 17.00
leder og MedArbeiderperspeKtiv

• Hovedproblemstilling i økonomifaget
• Definisjon av sentrale økonomibegreper
• Økonomistyring i forhold til gjeldende lovog regelverk
• Særskilte utfordringer i økonomistyring

• Lederansvar og samarbeid med økonomiavdelingen
• Budsjettering og budsjettprinsipper
• Planlegging og budsjettering samt
involvering av ansatte i prosessen
• Målstyring og balansert målstyring

økonomisjef
Ayub tughra,
Oslo kommune, Plan og
Bygningsetaten.
Ayub Tughra har master
grad i økonomi og
administrasjon fra universitetet i Agder. Han
jobber fortiden som leder for økonomi og
regnskap i Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Han har arbeidserfaring i administrasjon,
økonomi- og regnskap og ledelse fra en rekke
kommunale virksomheter og internasjonale
hjelpeorganisasjoner.
Han er gift, har tre barn og er bosatt i Bærum.

Høyskolelektor
geir lahnstein,
Handelshøyskolen BI
og KLM-Lahnstein AS.
Høyskolelektor ved
Handelshøyskolen BI fra
1980-tallet, og har undervist i ledelsesfaget i en
årrekke. Utdannet diplomøkonom og har vært
høyskolelektor og linjeleder ved lederutdanning
på Diakonhjemmet høyskole.
Har også drevet en utstrakt konsulent- og
undervisningsvirksomhet i privat regi blant annet
gjennom KLM-Lahnstein og har utviklet en rekke
undervisningsopplegg i organisasjons- og ledelsesfaget. Tidligere vært programmerer og systemutvikler ved Universitetet i Oslo og regnskapssjef i
Universitetsforlaget.

Kurset går over to dager. Alle som ønsker å gå mer i dybden i dette spennende fagfeltet, kan vi nå tilby
et to-dagers oppfølgingskurs med mulighet til å gå opp til eksamen. Eksamen gjennomføres i regi av vår
samarbeidspartner, Universitetet i Agder. Krav for å gå opp til eksamen er studiekompetanse, eller
realkompetanse. Alle som har fyllt 25 år vil få godkjent realkompetanse i disse kursene. Etter å ha
gjennomført 4 undervisningsdager, samt en evnt. innleveringsoppgave, vil bestått eksamen gi 5
studiepoeng i universitets-/høyskolesystemet. Det vil videre bli satt opp en rekke tilsvarende kurs
innenfor relevante tema i organisasjons- og ledelsesfaget, som kompetanseutvikling,
konflikthåndtering, endringsledelse, personalforvaltning, jus osv. Kursene kan ved fullført eksamen
settes sammen til en samlet mellomlederutdanning. De som ønsker kurshefte/modulbeskrivelse, kan
finne dette på vår hjemmeside www.klm-lahnstein.com. For ytterlige opplysninger, kontakt oss på:

kjaerre@online.no, tlf. 90 09 84 60 (Jan Harald Kjærre).

p r o g r A M

tirsdAg
tirsdAg 26.
26. August
August 2014
2014

Kl. 09.00 – 12.00
oppsuMMering Av Kursets første dAg

øKonoMistyring

• Grunnleggende kostnadsteori og
regnskapsteori
• Budsjett vs. regnskap
• Budsjettanalyse og prognosesetting for året
• Ansvarliggjøring av medarbeidere for
økonomisk resultat
• Lønnskostnader

Besøk vår hjemmeside:

www.uia.no
Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj
Kl. 13.00 – 16.00
regnsKApsforståelse

• Bilagsføring – belasting av kostnader
• Bokføring – kontering av regnskapsbilag
• Kalkulasjonsprinsipper
• Avstemming
• Årsoppgjør med fokus på resultatregnskap
og balansekonto
• Likviditetsstyring og kapitalbehov
• Investering og finansiering

Med forbehold om endringer i programmet

for de soM ønsKer å tA eKsAMen:
undervisning
Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som
kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner.
Gruppearbeid inngår også som en sentral del av
læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete
case foretatt i organisasjoner i offentlig og privat
sektor.
Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer).
Kursets del 2 koster kr. 1.900,- i kursavgift, pluss
en obligatorisk dagpakke kr. 540,- pr. dag, (som
inkluderer konferanselokaler, kaffe/te,
rundstykker ved ankomst første dag, lunsj begge
dager m.v.) Del 2 blir arrangert så snart det er
minst 16 studenter som ønsker å gå videre med
del 2 og eksamen. Dersom det ikke er nok
studenter etter første kurs, arrangerer vi en ny
del 1 og samler opp og arrangerer så del 2 og
eksamen.
ArbeidsMåter
Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved
deltagelse i klasseplenum, frivillige
kollokviegrupper, selvstudium og ved
nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at
studentene ut fra eget behov kontakter
nettveileder på internett.

eKsAMen
Evaluering av læringseffekt og modning av
fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen,
med oppgitt oppgave bestående av en teoridel og
et mini-case.
Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på to
eller tre studenter. Karakterer fastsettes etter
gjeldende normer i høyskolesystemet. Ved bestått
eksamen tildeles kandidaten 5 studiepoeng.
Eksamensavgift til Universitetet er kr. 3.020,- og
medlemsskap i Studentsamskipnaden kr. 585,- i
semesteret eksamen arrangeres. Dersom man
betaler semesteravgift ved annen høyskole/
universitet, slipper man å betale den to ganger.
Avgiften gir status som student, med de fordeler
det innebærer.
obligAtorisK litterAtur (fås kjøpt på kurset)
• Tor Busch, Erik Johnsen og Jan Ole Vanebo:
Økonomistyring i det offentlige, 4. Utgave.
Universitetsforlaget. Oslo 2009.

Returadresse:
KLM-Lahnstein a.s.
v/ Jan Harald Kjærre
Storgt. 13A
4550 Farsund

b
«grunnleggende øKonoMiforståelse»
25.-26. August
Norges Røde Kors konferansesenter,
Hausmanns gate 7, 0186 Oslo

påmeldingsfrist: 1. august 2014
etteranmeldte vil få plass så langt det er mulig.
Vennligst bruk blokkbokstaVer. skriV tydelig!

PÅMELDINGSSKJEMA SENDES TIL:
KlM-lAHnstein As
storgt. 13A, 4550 farsund
Tlf. 900 98 460
Kontaktperson: Jan Harald Kjærre
du kan også melde deg på via e-post:
kjaerre@online.no

etternavn:

fornavn:

Arbeidssted:

Tlf. arb.sted:

Postadresse arb.sted:
Postnr./-sted, arb.:

Tittel:

E-post:
Påmeldingen er bindende, og du vil motta faktura og bekreftelse fra KLM-Lahnstein AS

jeg melder meg på konferansen:
grunnleggende økonomiforståelse

Konferanseavgift ............................................................kr 2.400,dagpakkepris

i tillegg til konferanseavgift pr. dag ....................................................kr
(inkl. bl.a. kaffepauser, lunch, møtefasiliteter)

540,-

Avbestillingsregler
Ved avbestilling frem til 8. august
refunderes faktura med et fradrag av kr
300,-. Ved avbestilling i tiden 9. - 16.
august refunderes kr 1000,-.
Ved avbestilling etter 16. august gis
ingen refusjon.

besøK vår HJeMMeside:

www.klm-lahnstein.com
LES OGSÅ HER OM VÅRT SENTER I SPANIA

SnArTryKK, Farsund, tlf.: 38 39 02 27

jeg bekrefter min påmelding _____________________________________________________________________________________________________

