Inbjudan till ESO-seminarium den 26 september 2016

Att lära av de bästa för högre kommunal effektivitet
Sveriges kommuner har olika förutsättningar för att tillhandahålla
skola, vård och omsorg till sina medborgare. Därför är det inte
konstigt att kommuner har olika kostnader för att leverera en och
samma välfärdstjänst --- äldreomsorg i glesbygd är till exempel ofta
dyrare än i storstäder. Men olika förutsättningar kan inte förklara
hela skillnaden i kommuners effektivitet.
I en ny rapport till ESO, Mer än tur i struktur, granskar Magnus
Arnek, Tore Melin och Anders Norrlid den kommunala
effektiviteten i grund- och gymnasieskola och äldreomsorg. Frågor
som diskuteras i rapporten och vid seminariet är bland annat:
 Hur stora är effektivitetskillnaderna mellan olika kommuner?
 Vilka skillnader kvarstår om vi justerar för kommunspecifika
förutsättningar?
 Kan kommuner bli effektivare genom att jämföra sig med andra?
Vid seminariet presenteras rapporten. Därefter följer en diskussion
om möjliga vägar för att öka effektiviteten i det kommunala
uppdraget.
På seminariet medverkar:
Lars-Erik Borge
Boel Godner
Tore Melin
Anders Norrlid
Olle Reichenberg
Annika Wallenskog

Professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU)
Ordförande i kommunstyrelsen, Södertälje (S)
Senior rådgivare, Riksbanken
Kanslichef, Rådet för främjande av kommunala
analyser
Ordförande i kommunstyrelsen, Danderyd (M)
Chefsekonom, SKL

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Välkomna!

Program

Expertgruppen för Studier i
Offentlig ekonomi

13.00 Kaffe

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

13.15 Inledning

Hans Lindblad
Expertgruppen består av

13.20 Presentation av rapporten

Anders Norrlid
13.50 Kommentar

Annika Wallenskog
Lars-Erik Borge
14.10 Paneldiskussion och frågor

Lars-Erik Borge
Boel Godner
Tore Melin
Anders Norrlid
Olle Reichenberg
Annika Wallenskog
15.00 Seminariet slut
Tid: Måndagen den 26 september 2016 kl. 13.00---15.00
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5,
Stockholm

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 23 september
Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se
Seminariet är kostnadsfritt
Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi
på www.eso.expertgrupp.se

Ordförande
Hans Lindblad, fil. dr i nationalekonomi och riksgäldsdirektör
Vice ordförande
Villy Bergström, docent i nationalekonomi och tidigare vice riksbankschef
Robert Erikson, professor i sociologi vid
Institutet för social forskning, Stockholms universitet
Yvonne Gustafsson, tidigare bl.a. generaldirektör för Statskontoret
Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi, Örebro universitet
Ann-Sofie Kolm, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
Sylvia Schwaag Serger, adj. professor i
forskningspolitik vid Lunds universitet
och verksam vid VINNOVA
Annika Sundén, docent i nationalekonomi och analysdirektör vid Arbetsförmedlingen

