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Förändringar i svensk statsförvaltning
och framtida utmaningar
Den förvaltningspolitiska dagen är ett tillfälle för dig som har en
ledande position i staten eller i den förvaltningspolitiska forskningen
att träffa kollegor och att lära och diskutera frågor kring styrning,
ledning och utveckling av offentlig förvaltning.
Sedan finanskrisen bröt ut för sju år sedan har Europas stater tvingats
genomföra nedskärningar och omfattande reformer i sina offentliga
förvaltningar. I Sverige har konsekvenserna av finanskrisen hitintills
varit begränsade. Däremot kommer framtida reformutrymme att vara
begränsat och myndigheterna kommer att tvingas använda tillgängliga
resurser mer effektivt.
Statskontoret har i en aktuell studie undersökt vilka förändringar som
genomförts i svensk statsförvaltning sedan finanskrisen bröt ut och hur
dessa förändringar påverkat effektivitet och kvalitet i svensk statsförvaltning.
Vilka är erfarenheterna av de senaste årens reformarbete, hur skiljer sig förändringarna i svensk förvaltning från de reformer som präglat andra europeiska
länder och vilka är de framtida utmaningarna för svensk statsförvaltning?
Välkomna!

Ingvar Mattson
Generaldirektör
Statskontoret

Program
12.30 Registrering och kaffe, tillfälle att träffa kollegor
Moderator: Anna Stellinger, generaldirektör, Kommerskollegium
13.00 Inledning
Ingvar Mattson, generaldirektör, Statskontoret
13.10 Regeringens förvaltningspolitik
Ardalan Shekarabi, civilminister, Finansdepartementet
13.40 Hur skiljer sig svensk förvaltning mot övriga Europa?
Steven van de Walle, professor, Erasmus University Rotterdam
Kommentar av: Jens Henriksson, verkställande direktör, Folksam och
Helena Wockelberg, forskare, Uppsala universitet
14.45 Paus med kaffe
15.15 Att leda statlig verksamhet – förutsättningar, möjligheter och utmaningar
Lars Haikola, utredare, Regeringskansliet
Kommentar av: Dan Eliasson, rikspolischef och
Stina Westerberg, generaldirektör, Statens musikverk
16.10 Paneldiskussion: Vilka är förvaltningspolitikens utmaningar?
Ulf Kristersson, riksdagsledamot
Helena Lindberg, generaldirektör, MSB
Olof Petersson, statsvetare
Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare, Finansdepartementet
16.45 Sammanfattning av dagen
Ingvar Mattson och Anna Stellinger
17.00 Avslutning
– 19.00 Mingel och nätverkande
Mer information om programmet finns på www.statskontoret.se/seminarium

Information
Förvaltningspolitisk dag 2015 arrangeras av Statskontoret.
Inbjudna är myndighetscheferna samt myndigheters ledningsgrupper, chefer
i Regeringskansliet, ordföranden i myndigheternas styrelser, kanslichefer i
riksdagens utskott samt forskare inom det förvaltningspolitiska området.
Antalet platser är begränsat.

Tid och plats
Förvaltningspolitisk dag 2015 genomförs den 22 april i Hörsalen, plan 3,
Kulturhuset, Stockholm.
Konferensen börjar kl. 13.00. Registreringen öppnar kl. 12.30, då vi serverar kaffe,
kom gärna i god tid då det är många som kommer samtidigt. Dagen avslutas
med mingel och enklare förtäring cirka kl. 17.00.

Anmälan
Förvaltningspolitisk dag 2015 är avgiftsfri. Men om du avbokar efter anmälningstidens slut eller uteblir från konferensen fakturerar vi 500 kronor. Du kan överlåta
din plats till en kollega inom målgruppen.

Kontakt
Katarina Hjälmheden, tfn. 08-454 46 02
e-post: katarina.hjalmheden@statskontoret.se

Foton: Lars Hallström, Petra Hellberg

Anmäl dig på Statskontorets webbplats, www.statskontoret.se/seminarium
senast den 17 mars 2015.

