
Demokrati i trøbbel -  

hva gjør markedsstyring og New Public Management med 

våre offentlige tjenester – og hva er alternativene? 

 

TID:    15.4. 2021 kl. 12-16. 

STED:  Webinar   

 

Påmelding: Ikke nødvendig – bruk denne lenken og går direkte inn på webinaret: 

https://us02web.zoom.us/j/82069406708?pwd=aHhsMy9sTGxBaUU5S1pSbjhlb1FlUT09 

Det meste av offentlig virksomhet styres i dag etter markedsliberalistiske prinsipper (New 

Public Management- NPM). Denne styringsformen er preget av markedsmekanismer, 

kontrollrutiner og aktivitetsmålinger. Det står oftest i motsetning til velferdsstatens historiske 

mål og verdier, menneskesyn, faglig skjønn i arbeidet og tillit til og mellom innbyggere og 

ansatte i sektorene. Vi ønsker å kaste lys over ulike problemstillinger knyttet til dette og 

inviterer til ideer og diskusjon om andre og bedre måter å organisere velferdsstatens tilbud 

på. 

 

Dette er temadag 2 i en seminarserie. 

 

Kl. 12 – Velkommen ved arrangørene. 

Del 1. 

Tid: 12.05. – 13.20. 

Demokratiets mulighet i et sentraliserende samfunn. Halvard Vike, professor, Universitet i 

Sørøst-Norge (USN). 

 

NPM og transformasjons-HR: trangere kår for faglig skjønn og ytringsfrihet. Bitten Nordrik 

/Tereza Kuldov Arbeidsforskningsinstituttet AFI. 

 

Skottland avvecklade vårdmarknaden - erfarenheter och jämförelser. Lars Taxén, tidligere 

Docent ved Linköping Universitet, Sverige. 

 

Tillitsreform – hva må til? Linn Herning. For velferdsstaten. 

 

Diskusjon 

 

Pause – 15 minutter 

 

https://us02web.zoom.us/j/82069406708?pwd=aHhsMy9sTGxBaUU5S1pSbjhlb1FlUT09


Del 2. 

Tid 13.35. – 14.50. 

«Syke og uføre utelates fra folketrygden, vi trenger endringer nå». Elisabeth Thoresen, Leder 

i AAP-aksjonen.  

Fra alle sidene av bordet - måles det som bør måles? Thomas Johansen Landsforeningen for 

barnevernsbarn. 

Pårørendemedvirkning, er det viktig for demokratiet? Anne-Grethe Terjesen, Fagsjef  

Pårørendealliansen. 

 

Brukermedvirkning i helsetjenestene  Kenneth Arctander, leder i Rusbrukenes 

interesseorganisasjon (RIO). 

 

Diskusjon 

 

Pause – 15 minutter. 

 

Del 3. 

Tid: 15.05. - 16.00. 

Panel med politikere. 

 

Arrangementskomiteen består av personer med ulike fag-, forsknings- og 

erfaringsforankringer innenfor helse-, sosial- og velferdssektorene i Norge. Fra akademia, 

praksis i førstelinjene, bruker- og fagorganisasjoner. Vi ønsker å løfte fram ulike 

problemstillinger knyttet markedsstyringen i det offentlige. Vi tenker at behovet og 

viktigheten av å gjøre dette har vist seg med tydelighet gjennom tiden vi har opplevd 

koronapandemien. Vi som arrangerer er: Marit Borg, Professor eremita, USN – 1. amanuensis 

Heidi Haukelien, USN og styremedlem i Helsetjenesteaksjonen, Kenneth Arctander, leder 

Rusbrukenes interesseorganisasjon (RIO), Dagny Adriaenssen Johannessen, styremedlem i 

Foreningen for sosialpolitisk arbeid, Gro Beate Odinsen, psykisk helsearbeider, Helene Bank 

fungerende daglig leder i For Velferdsstaten, Bengt Karlsson, professor, USN. 


