SEMINARIER HÖST 2017

Fullmäktige och revisorerna
- ett gemensamt utvecklingsseminarium
Seminariet vänder sig till fullmäktiges presidium och ledamöter i revisionen som
tillsammans vill utveckla dialogen och samspelet.
Revisionen är fullmäktiges instrument för granskning och prövning. Hur skapar
revisorerna och fullmäktige tillsammans en revision som stärker fullmäktiges styrning och
ansvarsprövning och bidrar till utveckling av verksamheten i kommunen, landstinget eller
regionen?
Under dagen förmedlas inspiration och idéer som kan användas för lokal utveckling.
Målet är att under seminariet starta/utveckla en process kring samverkan mellan
fullmäktige och revisionen som kan fortsätta på hemmaplan.
OBS! För att delta i seminariet förutsätts att såväl fullmäktiges presidium som revisorer i
samma kommun, landsting eller region anmäler sig. Det innebär att ni behöver prata ihop
innan ni anmäler er.

Höstens tillfällen
17 okt

21 nov

Stockholm, Lundqvist & Lindqvist, webbsida adress Klara Strand,
Klarabergsviadukten 90
Sista anmälningsdag: 15 september
Borlänge, Scandic Borlänge webbsida adress Stationsgatan 21-23
Sista anmälningsdag: 20 oktober

Målgrupper
Fullmäktiges presidier och förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner.

Tider
Samling med kaffe kl. 9.30, start 10.00, lunch 12.00 och avslutning 15.30.
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Seminarieledare
Lotta Ricklander, Karin Tengdelius och Anna Eklöf, Sveriges Kommuner och Landsting.

Anmälan
Anmäl dig via denna länk eller via SKL:s webbsida www.skl.se/kalender, sök på aktuellt
datum.
Sista anmälningsdag är ca en månad innan respektive seminarietillfälle.
Bekräftelse med information skickas ut ca 2 veckor före seminarietillfället.
Observera förutsättningen att såväl fullmäktiges presidium som revisorerna i samma
kommun, landsting eller region måste anmäla sig för att få delta.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in seminariet vid för få anmälda deltagare. Antalet
platser är begränsat.

Avgift
Avgiften är 1900 SEK. Den inkluderar lunch, kaffe och dokumentation.
Lagstadgad moms tillkommer. Vi fakturerar efter att seminariet har genomförts.

Avanmälan
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Avanmälan/namnändring ska
ske skriftligt till Konstella, e-post konferens@konstella.se

Information
Frågor om anmälan mm:

Konstella, 08-452 72 86, konferens@konstella.se
Frågor om seminariets innehåll:

Anna Eklöf, 08-452 73 55, anna.eklof@skl.se
Lotta Ricklander, 08-452 74 61, lotta.ricklander@skl.se
Karin Tengdelius, 08-452 76 46, karin.tengdelius@skl.se
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