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Introduktion i Nyttorealisering
GR erbjuder Ekonomistyrningsverkets (ESV)
tvådagarskurs i Göteborg

O

ffentlig sektor investerar årligen miljardbelopp i verksamhetsförändring och verksamhetsutveckling i allmänhet och i it-utveckling i synnerhet. Kraven från omvärlden ökar på att myndigheterna och kommunerna ska digitalisera verksamheten,
och samverka över organisationsgränserna för att utveckla förvaltningsgemensamma
digitala tjänster. Det ställer högre krav på de beslutsunderlag vi använder vid investeringsbeslut samt på processer som ska möjliggöra att den förväntade nyttan realiseras
i verkligheten. ESV:s årliga mognadsundersökning visar dessutom på en stor utvecklingspotential inom området för så gott som alla aktörer inom den offentliga sektorn.
Nyttorealiseringsprocessen börjar med att ta fram ett bra beslutsunderlag och avslutas
med hemtagning av de förväntade nyttor som legat till grund för investeringsbeslutet.
Principerna är desamma för alla typer av investeringar, men blir extra påtagliga när
offentliga sektorn ska möta kraven på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter med
medborgaren i centrum. Att uppfylla kraven på att ha en förvaltning som är öppnare,
enklare och effektivare förutsätter mogna organisationer inom nyttorealisering.

Måndag–tisdag 16–17 april 2018. Info på baksidan.
Ale l Alingsås l Göteborg l Härryda l Kungsbacka l Kungälv l Lerum l Lilla Edet
Mölndal l Partille l Stenungsund l Tjörn l Öckerö

Introduktion i Nyttorealisering
MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som på något sätt arbetar
med verksamhetsanalys, verksamhetsutveckling,
planering och uppföljning inom den offentliga
sektorn. Du kan ingå i verksamhetsledningen,
vara chef, verksamhetsutvecklare, m
 etodansvarig,
controller, projektbeställare, projektledare,
projekt-controller eller jobba med portföljstyrning.

KURSENS MÅL
Kursens mål är att du och din organisation ska få
kunskap att förstå och tillämpa principerna för
nyttorealisering i er vardag. Det kan i sin tur leda till
att ni får ett säkrare beslutsunderlag och effektivare
processer för era förändringsinsatser, vilket är en
förutsättning för myndighetens hemtagning av
nyttor i framtiden.

KURSPROGRAM
Under kursen får du teoretiska kunskaper och en
bredare kompetens inom flera områden som är
relevanta i ditt arbete med nyttorealisering. Fokus
kommer att ligga på nyttorealiseringens olika
komponenter och beslutsunderlag.
Kursen består både av teoretiska och praktiska pass
med ett antal diskussionstillfällen i rummet där
utbyte med kursledarna och andra kursdeltagare är
viktiga i inlärningen.
Våra övningsexempel på kursen utgår huvudsakligen
från statsförvaltningen och myndighetsvärlden,
men det påverkar inte förståelsen och principerna
för att kunna användas även av andra aktörer inom
offentliga sektorn.
Kursen har tidigare varit en tredagarskurs och
även inkluderat pass om försändringsledning och
portföljstyrning. Då kursen nu är en tvådagarskurs
har dessa pass utgått.

Medverkande
Daniel Jafari (med kollega) från ESV.
Tid och plats
Måndag–tisdag 16–17 april 2018.
Dag 1: 09.30–16.30. Dag 2: 09.00–16.00.
Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga
bekräftelsen som skickas cirka 10 dagar innan
kursstarten.
Ta gärna med dig egen dator under kursdagarna.
Avgift
6 200 kr exkl. moms.
I priset ingår kaffe, lunch och kursdokumentation.
Anmälan
Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag: 26 mars 2018.
OBS! Begränsat deltagarantal!
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats
kan alltid överlåtas till annan person inom förvaltningen.
Upplysningar
Björn Wallermark, 031-335 53 64
bjorn.wallermark@grkom.se
Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa system,
enligt personuppgiftslagen.
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

