Torsdag 14. februar 2019, studiested Rena

Status for demokratiet i dag – forutsetninger og utfordringer

Vinterkonferansen 2019

Konferansen er en del av studiet studiet Master i
offentlig ledelse og styring (MPA) ved Handelshøgskolen
Innlandet, Fakultet for økonomiog samfunnsvitenskap.
For mer informasjon om studiet se www.inn.no/mpa

Velkommen til årets vinterkonferanse!
I flere år har Høgskolen i Innlandet arrangert årlige konferanser
om aktuelle politiske og administrative tema og problemstillinger.
Temaet for konferansen i 2019 er «Status for demokratiet i dag –
forutsetninger og utfordringer». Til å belyse dette høyaktuelle
temaet har vi invitert fire fremtredende forskere og to ordførere. De
skal hjelpe oss med å løfte blikket og diskutere dagens utfordringer.

Stein Ringen er statsviter og sosiolog, professor emeritus ved University
of Oxford. Han har en omfattende faglig produksjon som spenner fra
utviklingstrekk ved velferdsstaten til mangel på demokrati i Kina. Ringen
har arbeidet mye med demokratispørsmål og bidrar jevnlig i den
offentlige debatten både i norsk og internasjonal presse.
Anders Ravik Jupskås er forsker ved Senter for ekstremismeforskning,
Universitetet i Oslo. Hans faglige spesialområder er høyreekstremisme,
populisme og grønne politiske partier. Han har vært faglig leder for
Demokratiprogrammet, et tverrfaglig forskernettverk. Jupskås er mye brukt
i mediene som ekspertkommentator til norsk og skandinavisk politikk.
Einar Øverenget er filosof, forfatter, anerkjent foredragsholder og
professor ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og
samfunnsvitenskap. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier,
kulturutvikling og anti-korrupsjon i både norske og internasjonale forhold.
Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo,
der han jobber med etikk og sosialfilosofi. Han har satt sitt preg på den
offentlige debatten gjennom hyppige innslag i både avis- og etermediene, bl.a. som spaltist i Klassekampen siden 2004. Vetlesen er en
ettertraktet foredragsholder i inn- og utland.
Anita Ihle Steen er ordfører i Ringsaker og leder av Hedmark Arbeiderparti. Hun har en lang lokalpolitisk karriere bak seg som kommunestyrerepresentant siden 1999 og ordfører fra 2007. Ihle Steen er blant innlandets mest markante politikere. Hun er opprinnelige utdannet førskolelærer
og har vært barnehagestyrer.
Lise Berger Svenkerud er ordfører i Våler og leder av Innlandet Høyre.
Hun har i flere år vært aktiv i lokalpolitikken, og har vært ordfører siden
2015. Hun er tidligere leder av Hedmark Høyre. Svenkerud er ved siden
av sin politiske virksomhet gårdbruker.

Program - torsdag 14. februar
0900-0930 – Registrering
0930-0945 – Åpning av konferansen ved dekan Peer Jacob Svenkerud
og velkommen ved studieansvarlig, professor Bent Sofus
Tranøy, Handelshøgskolen Innlandet, Fakultet for økonomi
og samfunnsvitenskap
0945-1035 – «Demokrati, normativt grunnlag og dagens utfordringer»
ved Stein Ringen
1035 - 1125 – «Sårende ytringer – hva skal vi tåle (i demokratiets navn)?»
ved Einar Øverenget
1125 - 1215 – Lunsj
1215 - 1305 – «Høyrepopulismen – en trussel eller et korrektiv til demokratiet?»
ved Anders Ravik Jupskås
1305 – 1355 – «Demokrati og miljø - Kan demokratiet håndtere miljøog klimautfordringene?» ved Arne Johan Vetlesen
1355-1410 – Beinstrekk, kaffe og bite’ti
1410-1500 – «Nytt fylke i Innlandet – demokratiske utfordringer og
mulighetene» ved Anita Ihle Steen (ordfører i Ringsaker
kommune) og Lise Berger Svenkerud (ordfører i Våler
kommune). Etter innleggene samtale som ledes av
Bent Sofus Tranøy
1500-1520 – Oppsummering ved Mona Strand og Marianne Riddervold,
Handelshøgskolen Innlandet, Fakultet for økonomi og
samfunnsvitenskap
1520-1530 – Takk for i dag og vel hjem

‘

PRAKTISK INFORMASJON
Ingen konferanseavgift. På grunn av servering er det
bindende påmelding innen 9. februar 2019 via våre nettsider:
www.inn.no/vinterkonferansen

