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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Förvaltningsreformerna som kom igång under 1980-talet främst i Storbritannien är startskottet för vad som kom att ske i andra länder under
samma tid och därefter. Offentliga sektorn i Finnland har sedan slutet av andra världskriget vuxit nästan oavbrutet till och med den exceptionella
recessionen i början av 90-talet. Frikommunsförsöket ca 1989 och speciellt statsandelsreformen 1993 innebar en avreglering av kommunal
serviceproduktion men samtidigt ett knapp finansiell situation för de mesta kommuner som inte lättat sedan dess.
Kommunerna har sökt medel att öka effektiviteten i serviceproduktionen genom alternativa arrangemang. Dessa metoder är samlade till ett
paraplybegrepp, New Public Management (NPM). Beställar-utförar-modellen är en av NPM-instrumenten men inkluderar funktioner från andra
instrument, främst resultatenheter och köptjänster.
Uppsatsen har flera syften. För det första försöker jag förklara BU-modellen i relation till andra NPM-instrument samt studera den ur ett
organisationsteoretiskt perspektiv. Ett ytterligare perspektiv är förändringsledarskapet i samband med implementerandet av modellen.
"Organisering" avser dessa två huvudperspektiv och hypotesen är att en god organisering bidrar till förbättrad ekonomisk effektivitet, vilket torde
vara främsta syftet med BU-modellen.
Organiseringen studerades i tre stora finska städer: Jyväskylä, Tammerfors och Uleåborg på en kommunomfattande nivå samt ett
organisationspar i varje kommun. Studien gjordes med hjälp av städernas internetsidor och beslutsprotokoll. För beställar-utförarparen
intervjuades respektive organisations ledare.
BU-modellen visade sig vara övervägande intern, utan konkurrensutsättning av produktionen. Samtidigt fanns det planer på vidareutveckla
modellen till att delvis eller helt inkludera konkurrens. Ekonomisk effektivitet har, i motsats till hypotesen, ökat i två av fallen, vilket kan
förklaras med förbättrad kostnadsmedvetenhet med också hotet av framtida konkurrens.
Uppsatsen avslutas med en diskussion av observationerna kring kontraktsförhållanden och förändringsledarskap. Frågan för framtida forskning
är hur ekonomiska effektiviteten påverkas av konkurrens och vad är att vänta om kommunen väljer att hålla modellen intern på sikt.
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