HÅLLBAR OFFENTLIG
EKONOMI
BLI EN VINNANDE OFFENTLIG EKONOM

DET NYA GLOBALA LANDSKAPET

LEDARSKAP OCH EKONOMISK
STYRNING FÖR FRAMTIDEN

2018

17 - 18 januari
Uppsala konsert & kongress

INNEHÅLL

Välkommen			3
Höjdpunkter & måsten		
4-5
Program				6-9

ARRANGÖR

Unconference		 10
Partners			11
Priser & information 12-13
Bankett			14

MEDIAPARTNER

PARTNERS & MEDVERKANDE ORGANISATIONER:

VÄLKOMMEN TILL OFFENTLIG EKONOMI
Mötesplatsen för ekonomer med
ledarskapsambitioner är här
I Uppsala, i Januari och parallellt med
2018 års Offentlig Chef kommer du som
är ekonom med någon form av ledning
och styrningsintresse att hitta din alldeles
egna mötesplats. Vi har lyssnat på dig och
adderat ekonomi och styrning som en egen
väsentlig del av helheten kring Sveriges
största årliga mötesplats för landets
offentliga chefer.

uppgifter något som inte bara gynnar
dig själv, utan även din organisation
och vår välfärd i sin helhet. Inspiration,
glädje och energi får du så att säga,
med på köpet.
Ta chansen att besöka oss den 17-18
januari 2018
Hjärtligt välkommen

Vi kan därför välkomna dig som arbetar i
en ledande roll inom ekonomifunktionen
till en inspirerande , kunskapshöjande och
energigivande konferens särskilt framtagen
för dig och dina behov.
Väl på plats har du stora möjligheter att
möta intressanta kollegor med samma
frågor på sitt bord som du själv har. Därmed
ökar du dina möjligheter att med ännu större
precision och kapacitet utföra dina dagliga

Urban Nilsson

Urban Nilsson, Programansvarig Offentlig Ekonomi

VI VILL TACKA ALLA SOM HAR MEDVERKAT I PROGRAMRÅDET INFÖR OFFENTLIG EKONOMI 2018
Maria Biederbeck, InExchange • Susanne Lång, Upphandlingsmyndigheten • Eva Meyer,
Jurek Bemanning • Urban Nilsson, Hexanova Events • Simon Strandell, InExchange
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HÖJDPUNKTER & MÅSTEN
ÅRETS MODERATORER
Erik Blix
Erik Blix är flitigt anlitad som skicklig moderator och debattledare. Särskilt bra
är han på att hantera tunga och komplicerade ämnen så att de blir intressanta
och till och med underhållande. Eriks signum är att kunna lyssna på deltagarna,
formulera sig i ögonblicket, följa upp med belysande frågor och därefter
sammanfatta kunskapen på ett lättförståeligt sätt. Mångsidigheten är Erik Blix
specialitet, han är bland annat känd från radioprogram som “P4 Extra”, “Public
Service” och har varit programledare för TV-programmet “Fångarna på fortet”.

Anna Bellman
Anna Bellman är en uppskattad moderator, föreläsare och talartränare. Hon
började som journalist inom radio och tv och var under flera år marknadsoch kommunikationschef på Capgemini, ett av världens största it- och
managementkonsultföretag. Annas bakgrund är perfekt när hon anlitas som
moderator. Med sin förståelse för problematiken i stora bolag och i mindre
entreprenörsföretag, kan hon snabbt sätta sig in i kundens frågeställningar så att
de viktiga budskapen som ska komma från scen blir de rätta. Anna jobbar med rätt
frågeställningar, stort engagemang och driv.

FRAMTIDEN FÖR SVENSK OFFENTLIG
EKONOMI
- HUR SER DET UT?
Harry Flam, redogör för hur det ekonomiska
läget ser ut idag och vad som hänt sedan det
nya finanspolitiska ramverket sattes in. Vad borde
regeringen göra? Hur ser prognosen ut för de
kommande fyra åren? Kommer vi nå överskottsmålen
för hela den offentliga sektorn?
Harry Flam, Ordförande, Finanspolitiska rådet

SÅ BLIR DU EN VINNANDE OFFENTLIG
CHEFSEKONOM
Annika Wallenskog är utsedd till Årets Kommunalekonom
2017 av Kommunalekonomernas förening och är
chefsekonom på SKL. Hon delar med sig av sina
erfarenheter och hur man lyckas att bli en framgångsrik
ekonom inom den offentliga verksamheten. Hur
skapar man förtroende för ekonomiprocessen?
Hur kommunicerar man ekonomi?
Annika Wallenskog, Chefsekonom, SKL
Sveriges kommuner och landsting
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DET NYA GLOBALA LANDSKAPET
- EN FÖRELÄSNING OM DET INTERNATIONELLA LÄGET, LEDARSKAP,
VÄRDERINGAR OCH FÖRHANDLING
Jan Eliasson, en av Sveriges mest kända och internationellt uppskattade diplomater,
har medlat i flera av världens allvarligaste konflikter. Jans gedigna erfarenhet inom
utrikespolitik, internationella relationer, förhandling, ledarskap, miljö och mänskliga
rättigheter gör honom till en högaktuell föreläsare med erfarenheter du inte vill
missa att ta del av.
Jan Eliasson, diplomat och fd vice generalsekreterare för FN (2012-2016)

VILKA MÖJLIGHETER FINNS DET ATT FÖRBÄTTRA STYRNINGEN AV
OFFENTLIG VERKSAMHET?
Sverige har genomfört en mängd privatiseringar av offentlig verksamhet. Det har också
funnits en strävan i offentlig verksamhet att effektivisera med näringslivsinspirerade
styrningsidéer, så kallad new public management (NPM). Vad har dessa förändringar
inneburit i praktiken? Vad har effekterna blivit av privatiseringarna? Utifrån rapporten
”Dags för omprövning” som Per Molander skrivit och Expertgruppen för studier i
Offentlig ekonomi (ESO) publicerat diskuterar han erfarenheterna av de senaste
decenniernas förändringar av offentlig verksamhet.
Per Molander, Tekn. dr. Tidigare generaldirektör

INTERAKTIV DEBATT: LEDARSKAP OCH EKONOMISK STYRNING FÖR FRAMTIDEN
- SÅ BLIR DET NÄR VÄLJARNA HAR SAGT SITT
Delta i en högaktuell och interaktiv debatt med utgångspunkt i det kommande valet. Vad vill egentligen
regering och opposition se för förändringar i styrningen av det offentliga, både ur en effektivisering och
ekonomiskt perspektiv? Hur skall vi hantera utmaningarna och vilka möjligheter erbjuds ledarna i sitt
arbete? Ställ dina frågor direkt till de ansvariga politikerna.
Ardalan Shekarabi, Civilminister; Anders W Jonsson, Vice partiordförande, Centerpartiet, Ulla Andersson,
Ekonomisk politisk talesperson, Vänsterpartiet; Jessica Polfjärd, Riksdagsledamot och fd. gruppledare,
Moderaterna

5

ONSDAG 17 JANUARI FÖRMIDDAG
08.10 – 09.10

Registrering och fika i utställningen

09.10 - 09.30

Erik Blix och Anna Bellman öppnar Offentlig Ekonomi 2018
Kommundirektör Joachim Danielsson välkomnar till Uppsala och Offentlig Ekonomi 2018

09.30 – 10.00

Hur kan det offentliga ledarskapet bidra till att lösa morgondagens samhällsutmaningar?
Det svenska samhället och dess välfärdsstrukturer står inför stora utmaningar, men också möjligheter inför
framtiden. Hur kan du som offentlig ledare och chef påverka utvecklingen och bidra till att skapa trygghet och
möjligheter för din organisation och de människor som berörs? Vilket ledarskap krävs för framtiden och vilka är de
största möjligheterna vi har?
Vesna Jovic, VD Sveriges kommuner och landsting

10.00 – 10.40

Kompetensförsörjning
– Den största utmaningen för dagens offentliga chefer
Det svenska samhället och dess välfärdsstrukturer står inför stora utmaningar, men också möjligheter inför
framtiden. Hur kan du som offentlig chef påverka utvecklingen? Hur bidrar du till att skapa trygghet och möjligheter
för din organisation samt de människor som berörs och attrahera rätt ekonomisk kompetens? Vilket ledarskap krävs
för framtiden och vilka är de största möjligheterna vi har?
Vesna Jovic, VD, Sveriges kommuner och landsting, Maria Högberg, VD, Framtidsverket; Anna Bittner, HR-direktör,
Uppsala kommun; Daniel Wägerth, VD, Shortcut

10.40 – 11.10

11.10 – 12.10

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika i utställningen

Det nya globala landskapet
- En föreläsning om det internationella läget, ledarskap, värderingar och förhandling
Jan Eliasson, en av Sveriges mest kända och internationellt uppskattade diplomater, har medlat i flera av världens
allvarligaste konflikter. Jans gedigna erfarenhet inom utrikespolitik och internationella relationer, förhandling, ledarskap,
miljö och mänskliga rättigheter gör honom till en högaktuell föreläsare med erfarenheter du inte vill missa att ta del av.
Jan Eliasson, diplomat och fd vice generalsekreterare för FN (2012-2016)

12.10 – 13.30

13.30 – 14.00

LUNCH - Kaffe i utställningen

Ökad tillit och bättre styrning
- Hur går vi vidare?
Tillitsreformen är en prioriterad process för det offentliga Sverige. Regeringen vill utveckla en mer tillitsbaserad
styrning i offentlig sektor och låta proffsen vara proffs. Med mindre detaljstyrning, ökad tillit och enklare
administrativa processer vill regeringen göra det lättare för offentlig sektor att fokusera på kärnverksamheten,
något som inte minst påverkar ditt ledarskap. Var i processen står vi idag? Hur har det tagits emot av offentliga
Sverige? Vart är vi på väg?
Ardalan Shekarabi, Civilminister
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Joachim Danielsson

Jan Eliasson

Maria Högberg

Niklas Myhr

Jessica Polfjärd

ONSDAG 17 JANUARI EFTERMIDDAG
14.00 – 14.40

Interaktiv Debatt: Ledarskap och ekonomisk styrning för framtiden
- Så blir det när väljarna har sagt sitt
Delta i en högaktuell och interaktiv debatt med utgångspunkt i det kommande valet. Vad vill egentligen regering och
opposition se för förändringar i styrningen av det offentliga, både ur en effektivisering och ekonomiskt perspektiv?
Hur skall vi hantera utmaningarna och vilka möjligheter erbjuds ledarna i sitt arbete? Ställ dina frågor direkt till de
ansvariga politikerna.
Ardalan Shekarabi, Civilminister; Anders W Jonsson, Vice partiordförande, Centerpartiet, Ulla Andersson, Ekonomisk
politisk talesperson, Vänsterpartiet; Jessica Polfjärd, Riksdagsledamot och fd. gruppledare, Moderaterna

14.50 – 15.20

Sveriges ekonomiska läge och penningpolitiska utmaningar
Konjunkturen är stark och inflationen är nära målet på 2 procent. Henry Ohlsson berättar om vilka utmaningar
Riksbanken och Sverige står inför med en expansiv penningpolitik och möjliga konjunkturförändringar.
Henry Ohlsson, Vice riksbankschef, Riksbanken

15.20 – 15.50

15.50 – 16.20

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika i utställningen

E-handel - nyttan med digital inköpsprocess
En digital inköpsprocess är en möjlighet att öka effektiviteten, öka avtalstrohet och säkra att avtalade villkor följs.
E-handel ger möjlighet till förbättrad uppföljning och intern kontroll. Maria Lilja från Upphandlingsmyndigheten
presenterar e-handel och vad det kan innebära för verksamheten.
Maria Lilja, Strateg, Upphandlingsmyndigheten

16.30 – 17.20

OPEN HEARING: De nominerade till Årets Offentliga Chef 2017 och Årets offentliga chefsekonom

17.20 – 17.30

Moderatorn avslutar dagen

17.30 – 18.00

Mingel och erfarenhetsutbyte i utställningen

19.00 – 01.00

Bankett och prisutdelning

Ulla Andersson

Anders W Jonsson

Ta del av de främsta ledarförmågornas absolut bästa tips direkt från scenen. Ställ dina frågor direkt till panelen
och dra nytta av deras erfarenheter i ditt arbete.
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Ardalan Shekarabi

Henry Ohlsson

Harry Flam

Magdalena Gerger
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TORSDAG 18 JANUARI FÖRMIDDAG
08.30 – 08.50

Registrering och fika i utställningen

08.50 - 09.00

Moderatorerna öppnar dag två

09.00 – 09.40

Radikalt nytänkande ledarskap

För en engagerad och produktiv verksamhet behöver fokus ligga på att förstå vad man faktiskt gör snarare än vad man borde
göra. Vi tittar på vad organisationer faktiskt är och skärskådar några ”myter” omkring chefs- och ledarskap. Här presenteras
nya insikter inom chefs- och ledarutveckling utifrån forskning inom komplexitet.
Åsa Lundquist Coey, Komplexitetsdoktor

09.50 – 10.30

10.30 – 11.00

Hur ska man hantera att den enda karriärstegen är att bli chef när man egentligen ”bara” vill vara sitt yrke? Ett panelsamtal
om konflikten mellan att ta karriären till nästa steg eller utveckla sig inom sin profession.
Henrik Ericsson, Universitetsdjursjukhusdirektör, Universitetsdjursjukhuset; Christophe Pedroletti, Verksamhetschef,
Akademiska barnsjukhuset, Åsa Lundquist Coey, Komplexitetsdoktor & Annika Elias, Förbundsordförande, Ledarna

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika i utställningen

11.00 – 11.40

Så blir du en vinnande offentlig ekonom

11.50 – 12.30

Vilka möjligheter finns det att förbättra styrningen av offentlig verksamhet?

12.30 – 13.30
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PANELSAMTAL: Hur kan vi kombinera vår profession med chefskapet?

Per Molander

Annika Wallenskog är utsedd till Årets Kommunalekonom 2017 av Kommunalekonomernas förening och är
chefsekonom på SKL. Hon delar med sig av sina erfarenheter och hur man lyckas att bli en framgångsrik
ekonom inom den offentliga verksamheten. Hur skapar man förtroende för ekonomiprocessen? Hur
kommunicerar man ekonomi?
Annika Wallenskog, Chefsekonom, SKL Sveriges kommuner och landsting

Sverige har genomfört en mängd privatiseringar av offentlig verksamhet. Det har också funnits en
strävan i offentlig verksamhet att effektivisera med näringslivsinspirerade styrningsidéer, så kallad new
public management (NPM). Vad har dessa förändringar inneburit i praktiken? Vad har effekterna blivit av
privatiseringarna? Utifrån rapporten ”Dags för omprövning” som Per Molander skrivit och Expertgruppen
för studier i Offentlig ekonomi (ESO) publicerat diskuterar han erfarenheterna av de senaste decenniernas
förändringar av offentlig verksamhet.
Per Molander, Tekn. dr. Tidigare generaldirektör

LUNCH - Kaffe i utställningen

Annika Wallenskog

Johannes Schiölde

Inger Ek

Sabina Johansen
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TORSDAG 18 JANUARI EFTERMIDDAG
13.40 – 14.10

Hur får vi bort fördomarna mot offentlig sektor?
Det har länge talats om ett stort rekryteringsbehov inom offentlig sektor, inte minst av ekonomer. De som är
offentligt anställda trivs oftast med sitt arbete. Trots det är det svårt att nyrekrytera. Vilka värden kan vi lyfta som
nyutexade och privatanställda ekonomer ser som motivationsfaktorer?
Johannes Schiölde, Affärsutvecklingschef, Jurek Rekrytering & Bemanning

14.20 – 14.50

Bättre beslutsstöd genom att nyttja e-fakturans dolda potential
Snabb, kostnadseffektiv, säker, miljövänlig och så vidare. Ni känner säkert igen de sedvanliga
argumenten när det gäller e-fakturans positiva sidor, men den äger oändligt fler egenskaper.
Det finns mängder med information att dra nytta av. Men hur använder jag och får fram
datan som finns i e-fakturan? Du får under den här seminariepunkten konkreta tips hur du
kan kombinera data med hjälp av Business Intelligence och om elektronisk fakturahantering.
Med e-faktura öppnas möjligheterna för nya beslutsstöd inom hela
inköp-till-betalningsprocessen.
Malin Larson, Strategisk rådgivare, Inexchange & Sabina Johansen, Strategisk rådgivare,
Inexchange

14.50 – 15.20

15.20 – 15.50

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER - Fika i utställningen

Framtiden för svensk offentlig ekonomi
- Hur ser det ut?
Harry Flam, redogör för hur det ekonomiska läget ser ut idag och vad som hänt sedan det nya finanspolitiska ramverket
sattes in. Vad borde regeringen göra? Hur ser prognosen ut för de kommande fyra åren? Kommer vi nå överskottsmålen
för hela den offentliga sektorn?
Harry Flam, Ordförande, Finanspolitiska rådet

16.00 – 16.50

Panelsamtal: Kvinnligt ledarskap i fokus
Möt fem framgångsrika kvinnliga ledare och följ deras väg till toppen i tre helt olika typer av organisationer.
Oavsett kön har vi något att lära. Vad har de gemensamt? Vilka utmaningar finns det för andra kvinnor som vill
följa deras exempel? Vilket budskap och vilka rekommendationer vill de ge andra kvinnor såväl som män med
chefsambitioner?
Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten; Parisa Liljestrand, Kommunstyrelsens ordförande, Vallentuna
kommun; Sofia Gerstenfeld, VD, Visma Enterprises & Magdalena Gerger, VD, Systembolaget

16.50 – 17.00

Moderatorn avslutar Offentlig Ekonomi 2018

David Loid

Maria Lilja

Parisa Liljestrand

Malin Larson
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Sofia Gerstenfeld
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PARTNERS

Offentliga Affärer
Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är
Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt
våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är
ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya
för många beslutsfattare i den offentliga sektorn.

InExchange
Över 80 procent av Sveriges kommuner och landsting är idag en del av InExchange
Network, Nordens största nätverk för affärskommunikation. Vi erbjuder tjänster för
e-handel, inköp, fakturahantering och business intelligence. InExchange är er naturliga
accesspunkt i PEPPOL.

Upphandlingsmyndigheten
Upphandlingsmyndigheten är ett kunskapscentrum för offentlig upphandling och vi ger
stöd inom hela upphandlingsprocessen. Allt från strategiska och organisatoriska frågor till
konkret stöd om hantverket upphandling. Vi vill göra mesta möjliga nytta för våra kunders
organisationer som består av upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer. Vår
vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Har du frågor är du välkommen att
kontakta vår Frågeservice och besöka vår webbplats www.upphandlingsmyndigheten.se

Jurek
Jurek Rekrytering & Bemanning är ett av Sveriges ledande rekryterings- och
bemanningsföretag. Vi jobbar med kandidater över hela Sverige och kan snabbt hitta just
er Perfect Match; Det vill säga - Rätt talang på rätt plats i rätt tid! Jurek har specialister som
arbetar dedikerat mot offentlig sektor där ekonomer är ett av våra stora kärnområden.
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PRISER & INFORMATION

PLATS OCH TID
Offentlig Ekonomi 2018 arrangeras på Uppsala Konsert &
Kongress, Vaksala torg 1, 753 75 Uppsala
Onsdag 17 januari kl. 08.00 – 17.20
Registreringen öppnar 08.00
Torsdag 18 januari kl 08.30 – 17.00
Registreringen öppnar 08.30
Banketten på onsdagen öppnar 19.00 för anmälda
Årets bankett är på Uppsala slott, Slottet, 752 37 Uppsala

TRANSPORT
BOENDE
Rekommenderade hotell i närheten
av Uppsala Konsert & Kongress:
Radisson Blu

Stationsgatan 4, 753 40 Uppsala

Scandic Uplandia

Resecentrum, busshållplatser, parkeringar
och hotell ligger inom gångavstånd från
Uppsala Konsert & Kongress.
Flera tåg- och busslinjer anknyter Uppsala
med resten av landet och regionen,
Arlanda nås på mindre än en halvtimme.
Pendeltågslinjen kör hela sträckan GävleUppsala-Älvsjö. Via E 4:an och andra större
trafikleder tar du dig med bil och buss till
centrala Uppsala.

Dragarbrunnsgatan 32, 753 20 Uppsala

Scandic Uppsala Nord
Gamla Uppsalagatan 50, 754 25 Uppsala, Sweden

Clarion Hotel Gillet
Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala

Park Inn
Storgatan 30, 753 31 Uppsala
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Avstånd
18 minuter till Arlanda
40 minuter till Stockholm
50 minuter till Gävle
2 minuter till parkeringsgarage
4 minuter till Resecentrum i Uppsala

PRISER & INFORMATION

KOM I GOD TID! Köer kan uppstå vid registreringen. Biljetten skickas som ett sms till din mobil och
innehåller en QR-kod som scannas av vid registreringen. Detsamma gäller för dig som bokat banketten på
onsdagen. Skulle du få förhinder ber vi dig meddela detta i god tid.

PRIS
Deltagarbiljetten innefattar hela konferensprogrammet med
seminarier, luncher, fika, mingel och nätverkande. Dessutom
ingår banketten med prisutdelning och underhållning.

BÅDA DAGARNA: 6300 KR / 6900 KR
EN DAG, ONSDAG: 4500 KR

ANMÄLAN
Besök offentligekonomi.se för
anmälan. Vid frågor vänligen kontakta
Sandra Johannesson via telefon på
0761-86 44 09 eller via mail: sandra.
johannesson@hexanova.se. Anmälan
är bindande men kan överlåtas till
någon annan.

EN DAG, TORSDAG: 3900 KR (exklusive bankett)

EARLY BIRD

JUST A BIRD

6300KR

6900KR

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA
FRAM TILL 30/11 2017

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA
EFTER 1/12 2017 FRAM TILL
EVENEMANG
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OFFENTLIG EKONOMI PRESENTS

Cirque de château
Be seduced by a magnificent show and a
delicious dinner at the castle

WEDNESDAY JANUARY 17TH
SEVEN O CLOCK EVENING
UPPSALA SLOTT SWEDEN

