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.
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 och går igenom några praktiska fall. Jonas Christensen utreder de juridiska möjligheterna och begränsningarna för inspektören.
Jonas lär dig också skriva vitesförelägganden som håller för en granskning i
domstol.
På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika fallgroparna och nå bättre 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! 					

Program

Inbjudan till kurs

Tillsynsmetodik - Kvalitetssäkra
dina inspektioner och beslut
15 maj 2019
Hotell Kusten
Kustgatan 10
Göteborg

08.30-09.20

Samling med kaffe/te och smörgås

09.20-09.30

Intro till dagen. Moderator Lars-Eric Sjölander

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?
		
Förhållningssätt, värderingar, dilemman etik och moral?
		Genomgång av några tillsynsexempel				
09.30-11.30

Tillsynsmetodik - kvalitetsäkra ditt arbete

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.


12.00-13.00

Lunch

Forts Vad får jag och vad får jag inte göra som inspektör?		
		Jonas Christensen, jurist Ekolagen
		Tillträde, foto, etc
		
Skriva beslut inkl vitesförelägganden
		
4 § Förvaltningslagen – rådgivning – kontra service.
		Sekretess
13.00-14.40

Kaffe/te och kaka

14.40-15.00

Forts Vad får jag och vad får jag inte göra som inspektör?		
		Jonas Christensen, jurist Ekolagen

15.00-16.15

Avslutande diskussion

16.15 - 16.30

		
		

Kursen avslutas

		

Kurslokal

Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg
se länk.
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/
hotell-kusten/vagbeskrivning/!ut/p/
z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LQw8zA0cTQNdfX1NzI0Cgkz0w8EKAgxdHA1NgAoMPAzdDBwDXc38g1xNDAx8TPWjiNFvgAIcDZyCjJyMDQzc_
Y2I049HQRSG8cgW6RfkhoaGOioqAgCsLn5x/
dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Målgrupp

Kommunernas miljökontor, länsstyrelsernas miljöskyddsenheter och
djurskyddsenheter, övriga statliga
myndigheter och förtroendevalda i
nämnder och styrelser.

Konferensavgift

Konferensavgift 3 995 kronor inklusive
kaffe/te, lunch och dokumentation.
Vid fler än 3 anmälda personer från en
och samma arbetsplats ges 5 procent
rabatt.
Fler än 5 st utgår 10 procent rabatt.
Priset är exklusive moms.
Sista anmälningsdag är onsdagen
den 22 mars 2019.

Logi

Bokning av logi: ring Turistbyrån
031-368 40 00

Beställningsvillkor

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

Information

Lämnas av Lars-Eric Sjölander, Forum
Miljö & Hälsa på telefon: 08-556 00 185.

Anmälan

OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig
via e-post; info@fmh.se.
För mer information om kursen se
http://www.fmh.se/index.php?id=3340

Tillsynsmetodik - kvalitetsäkra ditt arbete

Vad får jag och vad får jag inte göra som inspektör?			
		Jonas Christensen, jurist Ekolagen
		Tillträde, foto, etc
		
Skriva beslut inkl vitesförelägganden
		
4 § Förvaltningslagen – rådgivning – kontra service.
		Sekretess
11.30-12.00

