Inbjudan till seminarium den 12 april 2011

Försvarets förutsättningar
Erfarenheter från 20 år av försvarsreformer
Det svenska försvaret har förändrats dramatiskt under de senaste 20
åren. Insatsförbanden inom armén har minskat med drygt 90 procent
och territorialförsvarsförbanden har avvecklats helt. Antalet stridsfartyg och stridsflygplan i insatsorganisationen har minskat med 70 procent eller mer. Hemvärnet har reducerats med 75 procent och värnplikten i fredstid har avskaffats. Reformerna syftar till en professionalisering av organisationen och en förbättrad materiell kvalitet. Försvaret ska bli användbart och tillgängligt.
Hur dessa reformer har genomförts, vad de har inneburit, och vilka
lärdomar som kan dras av dem inför framtiden är viktiga frågor.
Frågorna diskuteras på ett ESO-seminarium där Ola Hedin presenterar sin rapport Försvarets förutsättningar --- en ESO-rapport om erfarenheter från 20 år av försvarsreformer.

Medverkande blir bl.a.:
Ola Hedin
Claes Arvidsson
Ulf Bengtsson
Yvonne Gustafsson
Johan Tunberger
Karl Ydén
Cecilia Widegren

Försvarsdepartementet
Svenska Dagbladet
Försvarsmakten
ESO och Statskontoret
Försvarsdebattör
Handelshögskolan i Göteborg
Riksdagens försvarsutskott (M)

Seminariet leds av Willy Silberstein

Välkomna!

Program
13.00 Inledning

Yvonne Gustafsson

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.

Ola Hedin

Expertgruppen består av
Ordförande
Lars Heikensten, ek.dr. och ledamot av den
Europeiska revisionsrätten

13.30 Kommentarer
Karl Ydén
Johan Tunberger

Vice ordförande
Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet

14.00 Kaffe

Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap och verksam som universitetslektor vid
Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala

13.05 Några lärdomar från 20 år av försvarsreformer

14.15 Paneldiskussion
- förutsättningar för framtidens försvar
Claes Arvidsson
Ulf Bengtsson
Yvonne Gustafsson
Cecilia Widegren

Robert Erikson, professor i sociologi vid
Institutet för social forskning, Stockholms
universitet
Yvonne Gustafsson, generaldirektör för
Statskontoret
Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi
och dekan vid Handelshögskolan vid Örebro
universitet

15.00 Slut

Sylvia Schwaag Serger, Senior Research
Fellow vid Lunds universitet och verksam
vid VINNOVA

Tid:

Annika Sundén, docent i nationalekonomi
från Stockholms universitet och verksam vid
Pensionsmyndigheten

Tisdagen den 12 april 2011
kl. 13.00 --- 15.00

Plats: Rosenbads konferenscenter
Drottninggatan 1

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 8 april 2011
Anmälan till charlotte.nommera@finance.ministry.se
Seminariet är kostnadsfritt
Antalet platser är begränsat

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

