Seminarium 21 februari 2011

Att styra offentlig verksamhet
Det finns tydliga styrningsproblem i offentlig sektor.
Under de senaste decennierna har vi sett flera stora utredningar om
styrningen av de offentliga verksamheterna. Har de behandlat rätt
problem? Varför genomförs inte fler av förslagen? Hur kan styrningen
vidareutvecklas?
Detta diskuteras på ett heldagsseminarium som ESO anordnar i
Stockholm den 21 februari 2011.
Seminariet samlar ledande experter och beslutsfattare för att
diskutera vilka styrningsfrågor som är särskilt viktiga för den
närmaste framtiden.
• Vilka är de grundläggande problemen i styrningen av offentlig
verksamhet?
• Vilka problem är universella och vilka är specifikt svenska?
• Kan förutsättningarna för styrning av den statliga verksamheten
förbättras?
• Fungerar ansvarsutkrävandet i styrningen?
• Har vi en ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan stat och
kommun?
• Hur hanteras nationella intressen på lokal nivå?
Seminariet leds av Willy Silberstein

Varmt välkomna!

Program
9.00

Inledning
Lars Heikensten, ESO:s ordförande

9.10

Att styra offentlig verksamhet
Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala universitet

9.35

The Audit Society
Michael Power,
London School of Economics and Political Science

10.30

Kaffepaus

10.45

Det senaste decenniets erfarenheter –
systemfel eller skönhetsfläckar?

Expertgruppen för Studier i Offentlig
ekonomi (ESO)
ESO är en kommitté vars uppdrag är att
självständigt bidra till att bredda underlaget
för framtida samhällsekonomiska och
finanspolitiska avgöranden.
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

Styra och ställa
Yvonne Gustafsson, Statskontoret

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

Ansvarskommittén och Regionutredningen
Mats Svegfors, SR AB, fd. ordf. Ansvarskommittén
Mats Sjöstrand, Regionutredningen

Robert Erikson, professor i sociologi vid
Institutet för social forskning, Stockholms
universitet

12.00

Lunchpaus

Yvonne Gustafsson, generaldirektör för
Statskontoret

13.00

Några punkter till en dagordning för de
närmaste åren
Nationella angelägenheter på lokal nivå
Eva Lindström, fd. Riksrevisor och Budgetchef
Offentlig sektor på marknaden
Urban Strandberg, Göteborgs universitet
Ansvarsutkrävande i förvaltningen
Helena Wockelberg, Uppsala universitet

14.40
15.00

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

Kaffepaus
Kan framtiden styras?
Stig-Björn Ljunggren

15.30

Paneldiskussion
Per Unckel, Länsstyrelsen i Stockholms län
Bettina Kashefi, Arbetsmarknadsdepartementet
Shirin Ahlbäck Öberg
Lars Heikensten

Tid:
Plats:
Anmälan:

Måndagen den 21 februari 2011
9.00 - 16.30
Rosenbads konferenscenter,
Drottninggatan 1, Stockholm
Senast den 17 februari till
charlotte.nommera@finance.ministry.se

Läs mer om ESO på
www.eso.expertgrupp.se

