Alla inspektörer gör tabbar någon gång - lär dig undvika fallgroparna och nå bäst resultat i tillsynen!

Hur når vi bäst resultat i tillsynen?
Att se till att lagstiftningen följs och på köpet uppnå olika mål för tillsynen är basen
för en tillsynsmyndighets verksamhet. Det finns många sätt att jobba på för att nå
avsett resultat men ofta går det slentrian i planering och genomförande.
Syftet med kursdagen i Tillsynsmetodik är att ge kunskap och inspiration för att
utveckla tillsynen genom att belysa frågan ur olika vinklar.
Högni Hansson diskuterar hur förhållandet till verksamhetsutövare och arbetsgivare
påverkar tillsynen medan Jonas Christensen utreder de juridiska möjligheterna och
begränsningarna för inspektören.
Många tillsynsmyndigheter testar egna metoder i tillsynen. Gunilla Bergström
berättar om hur man ser på planering och genomförande av tillsyn i Östersund
medan Lena Lycken från Miljösamverkan Östra Skaraborg ger exempel på metoder
och konkreta tips från bland annat sprintsystem (fokuserad tillsyn i små projekt).
Mångårige inspektören Lasse Lind kommer att vara moderator under dagen och
ställa kluriga frågor till föreläsarna. Här finns möjlighet till dialog som leder vidare
till nya tankar.
På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika fallgroparna
och nå bäst resultat i tillsynen. Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll
när du utövar tillsyn, vare sig du arbetar med miljöbalken eller livsmedelstillsyn.
Välkommen till en inspirerande kursdag! 					
Inbjudan till kurs

Tillsynsmetodik - konsten
att inspektera
14 maj 2014
Sundsvall

Program 14 maj
09.00-09.30

Samling med kaffe/te och smörgås

		

Moderator Lasse Lind hälsar välkommen

Förhållandet till verksamhetsutövare och arbetsgivare
		Högni Hansson, f.d miljöchef Landskrona
		
Formellt, vad förväntas av dig som individ av
		
arbetsgivaren och lagstiftaren?
Vad förväntar sig verksamhetsutövaren?
09.30-11.00

Tillsynsmetodik - konsten att inspektera

Att inspektera är en svår konst att behärska, det vet alla som utövar tillsyn inom
lagstiftning. Man har var för sig fått göra sina egna - ibland dyrköpta erfarenheter.

Vad får jag och vad får jag inte göra som inspektör?		
		Jonas Christensen, jurist Ekolagen
		Tillträde, foto, bevissäkring, sekretess etc.
11.00-12.00

Lunch

Forts Vad får jag och vad får jag inte göra som inspektör?		
		Jonas Christensen, jurist Ekolagen
		Tillträde, foto, bevissäkring, sekretess etc.
13.00-13.45

En praktikers syn på frågan.
		Planering och genomförande av tillsyn
		Ann-Charlottte Johansson, Östersunds kommun
		
		Hur når vi målen i tillsynen?
13.45-15.00

		Tillsynsmetoder
Kaffe/te och kaka

15.00-15.20

Genomförande av tillsyn.
		
Goda exempel och praktiska tips i tillsynen?
		Lena Lycken, Miljösamverkan Östra Skaraborg
		
		Saker att beakta inför inspektion.
		Olika saker beroende på syftet
		
Sprintsystem (fokuserad tillsyn i små projekt)
15.20-16.25

Beställningsvillkor

Målgrupp

Information

Sundsvalls kommunhus, Norrmalmsgatan 4,
http://kartor.eniro.se
query?what=map&mop=yp&advert_
code=14583754

Lämnas av Lars-Eric Sjölander, Forum
Kommunernas miljökontor, länsstyrelsernas
miljöskyddsenheter och djurskyddsenheter, övriga Miljö & Hälsa på telefon: 08-556 00 185.
statliga myndigheter och förtroendevalda i nämnder
och styrelser.

Anmälan

OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig
via e-post; info@fmh.se alternativt skicka
3 495 kronor inklusive kaffe/te, lunch och doku- anmälningskupongen till Forum Miljö &
mentation. Vid fler än 2 anmälda personer från en Hälsa, Götgatan 91 B, 116 62 Stockholm.
För mer information se http://www.fmh.
och samma arbetsplats ges 5 procent rabatt.
se/index.php?id=3340
5 st eller fler utgår 10 procent rabatt.
Priset är exklusive moms. Sista anmälningsdag är
måndagen den 7 april 2014.

Konferensavgift

Logi

Bokning av logi: ring Turistbyrån 060-658 58 00

Jag anmäler mig till kursen Tillsynsmetodtik - konsten att inspektera i Sundsvall den
14 maj 2014

		
		
16.25. - 16.40

		

Anmälan är bindande och
konferensavgiften faktureras 30 dagar
netto. Dröjsmålsränta debiteras med 8 %
utöver gällande referensränta.

Avslutande diskussion
Moderator Lasse Lind håller i diskussionen

Porto
Företag

Namn

ca 16.40		

Kursen avslutas senast		

Adress

Postadress
E-postadress

Forum Miljö & Hälsa

Götgatan 91 B
116 62 STOCKHOLM

Tillsynsmetodik - konsten att inspektera


12.00-13.00

Kurslokal

