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Konferenceaddresse: Hindsgavl alle 7, 5500 Middelfart, telf. 64 41 88 00

Med temaet 'Netværksstyring: lokalt, nationalt og internationalt' lægger Dansk Selskab for
Statskundskab op til  en bred, kritisk og konstruktiv diskussion af nye styringsformer, der
foregår  i  de  såkaldte  governancenetværk.  Interaktiv  styring  i  netværk  af  gensidigt
afhængige,  men  operationelt  set  uafhængige  aktører  forgår  på  både  det  lokale,  det
nationale og  internationale niveau.  Vi håber derfor,  at  forskere og  praktikere fra alle de
samfundsvidenskablige discipliner og alle politiske styringsniveauer vil komme og tage del i
diskussionerne.

Vi har tre ambitioner med årets tema:

1) Vi vil søge at give et indblik i den nye governanceforskning, som for alvor har fået vind i
sejlene i løbet af det sidste tiår.

2)  Vi  vil  søge  at  rejse  diskussionen  om,  hvorvidt  governancebegrebet  empirisk  og
forskningsmæssigt rummer noget nyt i forhold til mere traditionelle paradigmer.

3) Vi vil søge at indkredse nogle af de nye problemstillinger, som governanceforskningen
peger på.

Sigtet med diskussionerne på årsmødet er at udfordre såvel de mest hårdnakkede 'der-er-
intet-nyt-under-solen'  positioner  som  de  jubeloptimistiske  'governance-er-det-
nye-columbusæg'  positioner.  Tesen  er,  at  der  i  dag  er  et  valg  mellem  forskellige
styringsformer  (stat,  marked,  civilsamfund,  og  governancenetværk),  der  hver  i  sær  har
deres fordele og ulemper.

Vi har tilstræbt en form, hvor forskere, der arbejder med nogenlunde det samme område,
men  som  fagligt  befinder  sig  henholdsvis  indenfor  og  udenfor  governanceparadigmet,
præsenterer  deres  forskning  og  diskuterer  governancebegrebets  relevans  og
anvendelighed.

Vel mødt - vi ses til årsmødet!!

Med venlig hilsen

Jacob Torfing
formand for Dansk Selskab for Statskundskab
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Program:

Mandag d. 9. oktober

11.00 Ankomst og indkvartering

12.00 Frokost

13.15 Introduktionsforelæsninger og plenumdiskussion
Professor Gerry Stoker, University of Strathclyde
Professor Walter Kickert, Erasmusuniversitetet i Rotterdam

Hvad er governance? Og hvad er baggrunden for den nye debat om governance?

Er governance noget nyt i en empirisk og/eller en analytisk forstand?

Hvilke hovedretninger er der i governancedebatten, og hvilke udfordringer til  politologien
rummer de?

Opponent: Jørgen Grønnegård Christensen, Århus Universitet

15.15 Kaffepause

15.30 Governance på det nationale niveau?
Professor Peter Munk Christiansen, Aalborg Universitet
Lektor Dorthe Pedersen, Handelshøjskolen i København

Er  der  forskellige  bud  på,  hvordan  vi  analyserer  koblingen  mellem  organisationer,
embedsmænd og politikere?

Opponent: Jens Blom-Hansen, Århus Universitet

17.00 Pause

17.15 Governance på det lokale niveau?

Professor Peter Bogason, Roskilde Universitetscenter
Forskningsadjunkt Roger Buch Jensen, Syddansk Universitet - Odense Universitet

Er  der  forskellige  analysemåder,  når  det  drejer  sig  om  politiske  beslutninger  og
implementeringer på det lokale niveau?

Opponent: Carsten Ronith, Københavns Universitet

18.45 Afslutning på første dag

19.15 Festmiddag

Tirsdag d. 10 oktober
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9.30  Ph.d.-wokshops:  3  parallelle  workshops,  hvori  fire  ph.d.-ere  præsenterer  og  får
diskuteret deres projekt

11.30 Generalforsamling i Dansk Selskab for Statskundskab: dagsorden i følge vedtægter

12.15 Frokost

13.15 Governance på det internationale niveau?
Lektor Thomas Petersen, Aarhus Universitet
Adjunkt Martin Marcussen, Københavns Universitet

Er  der  forskellige  måder,  hvorpå  man  kan  analysere  interaktion  på  det  internationale
niveau?

Opponent: Susana Borras, Roskilde Universitetscenter

14.45 Afslutning

15.00 Afrejse

Til forsiden
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