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professionelles faglighed samt tværprofessionelt samarbejde. 
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Procesbevillingsnævnet og Bo Smith-udvalget. Forfatter til 10 bøger og ca. 80 
artikler om forvaltningsret, EU-ret og procesret. Tidligere ansat i Justitsmi-
nisteriet, Indenrigsministeriet, EU-Domstolen og EFTA-tilsynsmyndigheden 
samt medlem af Skattesagskommissionen. Medlem af Bo Smith-udvalget. 
E-mail: niels.fenger@jur.ku.dk

Tine Fuglsang, cand.soc. i socialt arbejde, fuldmægtig i Justitsministeriets 
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Gorm Harste, lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 
E-mail: gha@ps.au.dk

Kurt Houlberg, professor mso i VIVE. Forsker i strukturelle og økonomiske 
faktorers betydning for kommunernes økonomiske styring, udgiftspolitiske 
prioriteringer og resultater, herunder kommunalreformens konsekvenser for 
lokaldemokrati og økonomi. E-mail: kuho@vive.dk

Marius Ibsen, cand.scient.pol. med en lang administrativ karriere i stat og kom-
mune bag sig. Har bidraget til forskellige bøger af faglig karakter, herunder 
Politik og forvaltning (med Jørgen Grønnegaard Christensen og Peter Munk 
Christiansen). Er nu pensionist og ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet. 
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Torbjørn L. Knutsen, professor i Statsvitenskap ved Norges Teknisk-Naturvi-
tenskapelige Universitet (NTNU), i Trondheim. Opponent ved Gorm Harstes 
disputatsforsvar.

Emil Bargmann Madsen, cand.scient.pol, videnskabelig assistent ved Dansk 
Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 
Interesserer sig især for komparativ politisk økonomi, statslige investeringer i 
uddannelse og forskning, og økonomisk ulighed. E-mail: ebm@ps.au.dk

Merete Monrad, sociolog og PhD, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt 
Arbejde på Aalborg Universitet. Har i samarbejde med Morten Ejrnæs skrevet 
bogen Vignetmetoden: Sociologisk metode og redskab til faglig udvikling. Hendes 
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E-mail: monrad@socsci.aau.dk

Ditte Shamshiri-Petersen, adjunkt, Institut for Statskundskab, Aalborg Univer-
sitet. Forsker i vælgeradfærd og holdningsdannelse og har med kapitler om par-
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E-mail: dittep@dps.aau.dk

Bo Smith, cand.scient.pol. med en lang embedsmandskarriere bag sig. Depar-
tementschef i Beskæftigelsesministeriet 1998-2013. Var formand for Bo Smith-
udvalget. E-mail: bosm.47@gmail.com

David Vestergård Ulrichsen, cand.scient.pol., fuldmægtig i Skatteministeriet. 
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ker, og har skrevet speciale om økonomisk ulighed, globaliseringsrisici og til-
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