Inbjudan till seminarium den 13 oktober 2010

Kan vi få bättre ordning i kommunerna?
Ansvaret för stora delar av den offentliga verksamheten
ligger på kommunal nivå. En väl fungerande granskning
och kontroll av kommunerna får därför central betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen, för förtroendet för de offentliga verksamheterna och ytterst för
demokratin.
Det viktigaste organet för att granska den kommunala
verksamheten är den kommunala revisionen.
Revisionens centrala ställning berättigar ett antal
frågor:
- Hur fungerar revisionen?
- Varför ser systemet ut som det gör?
- Kan revisionen bli bättre?
- Eller, bör granskning, kontroll och ansvarsutkrävande
i kommunerna förbättras på annat sätt?
Dessa frågor behandlar docent Olle Lundin i en ny
rapport till ESO.
Rapporten kommenteras bl.a. av:
Eva Lindström
f.d. Riksrevisor
Britt-Marie Citron Journalist; fick Stora journalistpriset för
avslöjanden om korruption i Motala kommun
Helena Bargholtz f.d. riksdagsledamot (fp)
Staffan Werme
Kommunstyrelsens ordf. Örebro kommun

Seminariet leds av Lars Heikensten, ledamot av Europeiska
Revisionsrätten och ordförande i ESO, och Shirin Ahlbäck Öberg,
docent i statsvetenskap och ledamot i ESO:s styrelse.

Välkomna!

Preliminärt program
09.00---09.15 Registrering och kaffe
09.15 Inledning av Lars Heikensten
09.20 Presentation av rapporten, Olle Lundin
09.50 Kommentarer
10.50 Allmän diskussion
11.25 Summering
11.30 Seminariet slut

Tid: Onsdagen den 13 oktober 2010 kl. 09.00 --- 11.30
Plats: Rosenbads konferenscenter,
Drottninggatan 1, Stockholm

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 11 oktober
Anmälan görs till charlotte.nommera@finance.ministry.se
Seminariet är kostnadsfritt
Antalet platser är begränsat

Expertgruppen för
Studier i Offentlig
ekonomi
Expertgruppen för Studier i Offentlig
ekonomi är en kommitté vars uppdrag
är att självständigt bidra till att bredda
underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska
avgöranden.
Expertgruppen består av
Ordförande
Lars Heikensten, ek.dr. och ledamot av
den Europeiska revisionsrätten.
Vice ordförande
Harry Flam, professor i internationell
ekonomi vid Institutet för internationell
ekonomi på Stockholms universitet.
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i
statsvetenskap och verksam som
universitetslektor vid
Statsvetenskapliga institutionen i
Uppsala.
Robert Erikson, professor i sociologi vid
Institutet för social forskning,
Stockholms universitet
Yvonne Gustafsson, generaldirektör för
Statskontoret
Lars Hultkrantz, professor i
nationalekonomi vid Handelshögskolan
vid Örebro universitet
Sylvia Schwaag Serger, Senior
Research Fellow vid Lunds universitet
och verksam vid VINNOVA
Annika Sundén, docent i
nationalekonomi från Stockholms
universitet och verksam vid
Pensionsmyndigheten

Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi
på vår hemsida www.eso.expertgrupp.se

