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Tillitsbaserad styrning – hur gör man?
Den förvaltningspolitiska dagen är ett tillfälle för dig som har en
ledande position i staten eller i den förvaltningspolitiska forskningen att träffa kolleger och att lära och diskutera frågor kring
styrning, ledning och utveckling av offentlig förvaltning.
I år ställer vi frågan: kan tillit ligga till grund för en utvecklad statlig
styrning? Vad ställer det i så fall för krav på Regeringskansliet, myndighetsledningar och medarbetare?
Regeringens tillitsreform syftar till att utveckla och effektivisera förvaltningen med tillit som grund. Statskontoret har under 2016 i flera
rapporter lämnat förslag på hur styrningen kan utvecklas och bli mer
sammanhållen och effektiv. Under den förvaltningspolitiska dagen
2017 fördjupar vi oss i frågorna om, hur och när ökad tillit kan bidra till
en mer effektiv statlig styrning.
Välkomna!

Ingvar Mattson
Generaldirektör
Statskontoret

Program
12.30

Registrering och kaffe, tillfälle att träffa kollegor
Moderator: Ann-Christin Nykvist
Inledning
Mot en tillitsbaserad styrning
Ardalan Shekarabi, civilminister, Finansdepartementet
A Government that Worked Better and Cost Less?
Christopher Hood, professor emeritus, University of Oxford
Kommentar av Ulrica Schenström, f.d. statssekreterare och
Jan Larsson, f.d. statssekreterare

14.45 – 15.15 Paus med kaffe
Paneldiskussion: Att styra en myndighet
Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde
Chris Heister, landshövding, Stockholms län
Paneldiskussion: Tillit på jobbet
Christina Forsberg, generaldirektör, CSN
Britta Lejon, ordförande, ST
Johan Quist, forskare, Karlstads universitet
Vägen framåt
Laura Hartman, ordförande, Tillitsdelegationen
Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare, Finansdepartementet
Avslutning
17.00 – 19.00 Mingel och nätverkande
Mer information om programmet finns på www.statskontoret.se/seminarium

Information
Förvaltningspolitisk dag 2017 arrangeras av Statskontoret.
Inbjudna är myndighetschefer 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 2017 genomförs den 26 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 2017 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.
Anmäl dig på Statskontorets webbplats, www.statskontoret.se/seminarium
senast den 27 mars 2017.
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Katarina Hjälmheden, tfn. 08-454 46 02
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