TM 22001 – Udarbejdelse af rottehandleplan

Formål:

Udarbejdelse af rottehandleplan, så den er juridisk
bindende. Kommunerne står overfor, at skulle lave ny
rottehandleplan. Udfordringen er at sikre at den er
juridisk holdbar blandt andet i forhold til opsætning af
rottespærre på private institutioner og hvilke krav det er
muligt at stille til personer med R1 og R2 autorisation.
Advokat Mads Kobberø vil guide os i gennem dagen, med
faglige indlæg og workshop. Håndhævelse og
forvaltningsret vil også være en del af kurset.

Målgruppe:

Kommunale sagsbehandler på rotteområder, der skal
udarbejde rottehandleplan

Sted:

Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Tidspunkt:

Den 9. april 2018 kl. 9.30 – 16.00

Program:

se nedenstående – et detaljeret program eftersendes

Arrangører:

Hanne-Jytte Vejdiksen, Bornholms Regionskommune
Mette Retz Larsen, Glostrup Kommune

Deltagerantal:

Minimum 40 deltagere og maks. 60 deltagere

Pris:

A-medlemmer kr. 1.300,-. B-medlemmer kr. 1.800,-

Tilmelding:

Senest den 9. marts 2018. Tilmeldingen er bindende

TM 22001 – Udarbejdelse af rottehandleplan
Program for mandag den 9. april 2018
Kl. 09.30 – 10.00

Ankomst og kaffe/the med rundstykker

Kl. 10.00 – 10.05

Velkomst
Overskrift

Kl. 10.05 – 12.00

Formiddagen vil bestå af en blanding faglig indlæg
v/Mads Kobberø

Kl. 12.00 – 13.00

Frokost

Kl. 13.00 – 14.45

Faglige indlæg og gruppearbejde forsat v/ Mads Kobberø

Kl. 14.45 – 15.10

Kaffe/the pause med brød

Kl. 15.10 – 16.00

Afrunding V/Mads Kobberø

Detaljeret program opdateres senest 14. dage før kursus
Lidt om Mads Kobberø
Advokat Mads Kobberø er advokat hos Codex Advokater. Mads Kobberø er en
af Danmarks førende specialister indenfor offentlig ret, herunder miljø- og
planret.
Mads Kobberø har de seneste 20 år udelukkende arbejdet med offentligretlige
forhold, herunder miljø- og planret. Mads repræsenterer for det meste
offentlige myndigheder (primært kommuner), men har også sager for private
virksomheder.
Mads er desuden en af landets mest brugte undervisere og foredragsholdere
inden for sine fagområder. Mads har således også været med til at etablere
Kommunernes Landsforenings miljøjurauddannelse, og står fortsat for afvikling
af en række moduler på denne uddannelse.

