Inbjudan till seminarium den 24 oktober 2014
Konkurrens och kvalitet i välfärdssektorn
Ett seminarium om förutsättningar för effektiv kontroll
Under de senaste decennierna har andelen offentligt finansierade
välfärdstjänster som utförs i privat regi ökat markant. Den ekonomiska forskningen talar för privatisering och konkurrensutsättning
av enklare tjänster, men manar till större försiktighet när det är
svårt att mäta och kontrollera verksamhetens resultat.
- Hur påverkar institutionella förhållanden och specifika välfärdstjänsters egenskaper förutsättningarna för olika driftsformer?
- Vilka faktorer blir särskilt viktiga vid privatisering och konkurrensutsättning när det är svårt att mäta och kontrollera verksamhetens resultat?
- Hur kan förutsättningarna för effektiv kontroll av privata utförare
stärkas?
Dessa och flera frågor diskuteras på ett seminarium som arrangeras
av ESO. På seminariet presenteras rapporterna:

Institutionsvård, incitament och information --- en ESO-rapport om
placering av ungdomar med sociala problem av Erik Lindqvist
Konkurrens, kontrakt och kvalitet --- hälso- och sjukvård i privat regi
av Fredrik Andersson, Nils Janlöv och Clas Rehnberg.
På seminariet medverkar
Erik Lindqvist
Fredrik Andersson
Nils Janlöv
Clas Rehnberg
Paula Blomqvist
Ali Esbati
Emma Henriksson
Henrik Jordahl
Mårten Lewander
Lena Svensson

Ek.dr, Handelshögskolan
Professor, Ekonomihögskolan i Lund
Fil.dr, Vårdanalys
Professor, Karolinska institutet
Docent, Uppsala universitet
Riksdagsledamot (V)
Ordförande i socialutskottet (KD)
Docent, IFN
Kommunikationschef, Attendo
Handläggare, SKL

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad

Välkomna!

Program

Expertgruppen för Studier i
Offentlig ekonomi

12.45 Kaffe

ESO är en kommitté med uppdrag att
självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden.

13.00 Inledning
Hans Lindblad

Expertgruppen består av

13.05 Institutionsvård, incitament och information
Erik Lindqvist

Ordförande
Hans Lindblad, fil.dr i nationalekonomi
och riksgäldsdirektör

13.20 Konkurrens, kontrakt och kvalitet
Fredrik Andersson, Nils Janlöv och Clas Rehnberg

Vice ordförande
Villy Bergström, docent i nationalekonomi och tidigare vice riksbankschef

13.35 Kommentarer
Ali Esbati
Emma Henriksson
Henrik Jordahl

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

14.20 Paneldiskussion
Paula Blomqvist
Emma Henriksson
Mårten Lewander
Lena Svensson
m.fl.

Yvonne Gustafsson, tidigare bl.a. generaldirektör för Statskontoret
Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Örebro
universitet
Ann-Sofie Kolm, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Ca 15.15 Seminariet slut

Sylvia Schwaag Serger, adj. professor i
forskningspolitik vid Lunds universitet
och verksam vid VINNOVA

Tid: Fredagen den 24 oktober 2014
kl. 13.00 – 15.15

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

Plats: Rosenbads konferenscenter,
Drottninggatan 5, Stockholm
Sista anmälningsdag är den 22 oktober
Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se
Seminariet är kostnadsfritt
Läs mer om ESO på www.eso.expertgrupp.se

