Forord
Økonomistyring er noe de fleste har interesse for. Boka Økonomistyring er først og fremst ment for såkalte «ikke-økonomer», men er
såpass omfattende at den passer for arbeidsledere, avdelingsledere,
prosjektledere og andre som har økonomistyring som en del av sitt
arbeid. Den bør også være egnet for de som har tanker om å starte
egen virksomhet. I praksis vil det si at kunnskapene du får av denne
opplæringen vil være med på å kvalifisere deg til lederfunksjoner i
privat og offentlig arbeidsliv.
Økonomistyring er en lederoppgave. Temaer som etablering av en virksomhet, budsjettering, kalkulasjon og regnskapsanalyse dreier seg mye
om å sette mål for bedriften, for så å planlegge tiltak for å nå målene.
Underveis må du sjekke at det går som planlagt. Avvik registreres, og
om nødvendig settes det inn nye tiltak slik at målene nås. Dette er
økonomistyring i praksis, og det å sette mål og registrere avvik for så
å korrigere kursen, er grunnlaget for all styring.
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Skuta er på sjøen og du er skipper. Om bord finnes både kart og navigasjonsutstyr, men kan du ikke navigere, hjelper det lite å ha utstyret i
orden. Slik som med styring av skuta er det også med økonomistyringa.
Det hjelper ikke med regnskapstall og analyseverktøy hvis du ikke kan
bruke hjelpemidlene. Kan du derimot faget, er det bare å stikke ut
kursen og sette seil. Husk bare å sjekke underveis slik at du unngår
skjær i sjøen, og ikke går på grunn.
God reise inn i økonomifagets spennende verden!
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