Inbjudan till seminarium den 13 juni 2011

Sysselsättning för invandrare
Ett seminarium om arbetsmarknadsintegration
Sysselsättningen bland utrikes födda är avsevärt lägre än bland inrikes
födda. Sysselsättningsgraden varierar också mellan olika grupper av invandrare --- flyktingar och deras anhöriga är t.ex. arbetslösa i högre grad
än andra utrikes födda.
Att stärka invandrarnas ställning på arbetsmarknaden är en viktig samhällsekonomisk fråga. Ett problem i sammanhanget är att den integrationspolitiska debatten ofta präglas mer av värderingar än av kunskapsbaserade slutsatser om problem och möjligheter.
• Hur fungerar dagens integrationspolitik?
• Finns ett fungerande samspel mellan riktade insatser för invandrare
och den generella politiken?
• Vilka åtgärder behövs för att förbättra situationen för utrikes födda på
arbetsmarknaden?
Dessa frågor diskuteras på ett ESO-seminarium där Åsa Olli Segendorf
och Tommi Teljosuo presenterar sin rapport Sysselsättning för invandrare --- en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration.
Utöver författarna medverkar bl.a.:
Dilsa Demirbag-Sten
Hanne Kjöller
Oskar Nordström Skans
Nima Sanandaji
Lena Schröder

Författare och frilansjournalist
Ledarskribent DN
Docent i nationalekonomi, IFAU
VD för tankesmedjan Captus
Associerad forskare, Stockholms universitet

Seminariet leds av ESO:s ordförande Lars Heikensten,

Välkomna!

Program
09.15 Inledning

Expertgruppen för Studier
i Offentlig ekonomi

09.20 Arbetsmarknadsintegration

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.

Åsa Olli Segendorf, Tommi Teljosuo

Expertgruppen består av

09.45 Kommentarer

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

Lars Heikensten

Lena Schröder
Oskar Nordström Skans
10.15 Kaffe
10.30 Paneldiskussion
- behov och val av åtgärder
Dilsa Demirbag-Sten
Hanne Kjöller
Nima Sanandaji
11.30 Slut

Tid:

Måndagen den 13 juni 2011
kl. 09.15 --- 11.30

Plats: Rosenbads konferenscenter
Drottninggatan 1

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 9 juni 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

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
och dekan 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

