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Tema:

Ekonomens roll och
kompetens för framtiden
Följande programpunkter ingår bland annat,

Föreningsmöte
& Seminariedagar

13.00
24 aug

MATS LEIFLER
People Consultant, Nordea

13.30
24 aug

LAURA HARTMAN
Tillitsdelegationen

24–25 augusti 2017 på Varbergs kusthotell
Välkommen till intressanta dagar i Varberg den 24-25 augusti. Vi
kommer att få flera intressanta föreläsningar bland annat kring
hur vi möter framtiden, ekonomens roll och kompetens för framtiden.
Varberg är en myllrande kuststad där stadskärnan och landmärket
Varbergs fästning ligger alldeles vid havet. Kombinationen av närhet
till härliga bad, energigivande spa-anläggningar, surfing i toppklass, ett levande centrum med torghandel året om och ett vackert
kuperat inland med sjöar, bokskogar och utmanande golfbanor,
lockar såväl nya invånare och turister som näringsliv till kommunen. Här är det lätt att inspireras till både arbete och en fritid fylld
av livskvalité. Varmt välkommen till Varberg – västkustens kreativa
mittpunkt.

14.50
24 aug

HANS RENMAN
Utbildningsentreprenör

Partners:

10.30
25 aug

AXEL DANIELSSON
Axel Danielsson Konsult AB

Praktiska
upplysningar

Program

Föreningsmötet & seminarierna
Torsdag den 24 augusti

Fredag den 25 augusti

10.00

Registrering & fika

10.45

Välkommen till Varberg; Varbergs kommun hälsar
välkommen och ger er information om kommunen.
Kommunalråd från Varbergs kommun

08.30

11.00

Stadsutvecklingsprojektet och tunnelbygget i Varberg.
Projektledare för stadsutvecklingsprojektet

Region Halland och Region Jönköpings län är landsting
med goda kvalitativa resultat och med god ekonomi.
Hur arbetar de med styrning sin styrning?
Anette Nilsson, Utvecklingsstrateg Region Jönköping
Torbjörn Pettersson, Budgetchef Region Jönköping
Louise Lindstedt, Budgetchef Region Halland

09.30

Kaffe

11.45

Hotellet informerar
Varberg kusthotell

12.00

Lunch

10.00

13.00

Nyckeln till framgång - satsa på kompetensutveckling
- Konkurrenskraft för dig och verksamheten kräver
planerad kompetensutveckling och uppföljning.
Mats Leifler, People Consultant, Nordea

Självadministrerande affärssystem - det är klart det är
möjligt? Digitalisering, automatisering och självlärande
system – hur påverkar detta en ekonom i ett system
där alla delar ingår (ekonomi, budget, ehandel, projektadministration, teknisk förvaltning och naturligtvis
uppföljning). Urban Danielsson, lösningsarkitekt UNIT4

10.30

Ny kommunlag - Äntligen??
Axel Danielsson, Axel Danielsson Konsult AB

12.00

Lunch & avslutning

13.30

Idé- och verksamhetsutveckling för den kommunala
verksamheten -vidareutveckla en rättssäker och effektiv förvaltning. Tillitsdelegationen (Syften och varför
och långt har man kommit i arbetet).
Laura Hartman, Tillitsdelegationen

14.10

Certifieringsprogrammet + Ta Steget
Ola Eriksson, Nils-Hugo Johansson, KEF

14.50

”Framtiden är redan här - nu gäller det att vi kommer
dit” Hans Renman Utbildningsentreprenör

15.40

Kaffe

16.00

”Din egen tjänstepension – en del av kommunens
ekonomi”. Kommunens pensionsutfästelser och kopplingen mellan anställning och kommunens ekonomi.
Fredrik Mandelin, seniorkonsult KPA Pension,
I samband med föreläsningen kommer boken ” Din
trygghet i jobbet” skriven av Annika Creutzer delas ut till
samtliga åhörare.

16.30

FÖRENINGSMÖTE

18.15

Mingel

19.15

Gemensam middag med underhållning

Vem blir Årets
kommunalekonom?
Under föreningsmötet delar vi ut
utmärkelsen Årets kommunalekonom. Vem anser du ska ha
priset i år? Lämna din motivering
till emilia.simons@kef.se senst
den 1 maj. Läs mer på kef.se.mr
på kef.se

Middag med
överraskningar!
Den 24 augusti äter vi gemensam
middag på hotellet. Vi startar kl.
18.15 med mingel och en spännande tävling. kl. 19.15 startar
middagen som bjuder på överraskningar!mer på kef.se

Plats och tid

Föreningsmötet genomförs i Varberg på
Kusthotellet, Nils Kreugers väg 5. Vi startar
dag 1 kl 10.45. Kaffe serveras från kl 10.00.
Föreningsmötet startar kl. 16.30. Middag
och mingel från kl. 18.00. Dag 2 startar kl.
08.30 och avslutas med gemensam lunch
kl. 12.00.

Kostnad
Seminerieavgift
Avgifter

750:-

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla
kostnader fakureras.

Logi

Du bokar och betalar själv logi på Kusthotellet mejla konferens.varbergskusthotell@
comwell.se och ange följande ref nummer;
842153. Kostnad 1275:- ex.moms.

Anmälan

Anmäl dig på föreningens hemsida
www.kef.se. senast den 30/6. Anmälan är
bindande.

Förfrågningar

Kursinnehåll:
Göran Person Lingman
072-060 66 50. goran@kef.se eller
Nils-Hugo Johansson, 0706-26 81 48,
nils-hugo.johansson@kef.se
Kursadministrativafrågor:
Emilia Simons, 026-222 09 19
Anne-Marie Westin, 026-12 81 85
medlem@kef.se

