Input till teman för kommande konferenser
Samverkan mellan myndigheter, utbyte av erfarenheter av
tillsyn med hjälp av ny teknik
Samverkan mellan olika myndigheter
Myndighetssamverkan
Riskbaserad tillsyn
Myndighetssamverkan
AI och lärande tillsyn- harmoniserar det?
Verktyg för digital tillsyn
Erfarenheter och strategier för riskbaserad tillsyn

Utbyte av information mellan myndigheter
Omvärldsbevakning
AI som stöd för dokumentgranskning och urval av
tillsynsobjekt
Goda exempel
Samverkan mellan myndigheter
Hur utvecklar vi AI i tillsyn
Indikatorer - hur hitta rätt
Digital effektivisering utöver resurseffektivisrering
Statstjänstemannarollen
Gemensam tillsyn mellan myndigheter, eller delar riskanalys
inför tillsyn...
Samverkan mellan olika myndigheter
Bjud in polisen
Riskbaserad tillsyn
Tillsynsmetoder
Automatiserad tillsyn
AI som stöd vid tillsyn
AI som stöd i tillsyn
Balans tillsyn/service
Tillsynsverktyg för effektiviserade inspektioner.
Lagstiftning
Hur AI kan implementeras, goda exempel.
Mätbara effekter av tillsynen och lärande urval - ständig
förbättring
Samverkan mellan statliga myndigheter
Brottsförebyggande verksamhet
Samverkan
Samverkan mellan myndigheter
Sekretess mellan myndigheter

Skapande av gemensamma verktyg
Innovation och utveckling av tillsynen
Samverkan mellan myndigheter
Fler internationella utblickar.
Verksamhetsutveckling
Hur visa på effekter med tillsynen?
Analysen - inte endast kvantitativ
Samverkan mellan myndigheter och GDPR
Samverkan
Myndighetssamverkan
Tillsynens betydelse för demokratin
Systemtillsyn
Tillsynsmetodiker
Vad för lagar det är som begränsar möjligheten till effektivt i
datahantering
Statstjänstemanarollen
Samverkan mellan myndigheter
Kvalitetsindikatorer
Till nästa konferens: samverkan mellan myndigheter
Proaktiv tillsyn
Hur använda föreskrifter och allmänna råd för att hjälpa att
göra rätt
Omvärldsbevakning
Dataunderlag från andra statliga myndigheter-hur kan vi
använda det?
Centraliserat eller delegerat
Hur mäta effektivisering i tillsynsprocesser?
Nya former av tillsyn
Hur kan vi öka samverkan kring dessa frågor

Övriga synpunkter på dagen?
En bra dag. En fundering är om det skulle vara ett
mervärde i fler och kortare talarpass.
Mer nätverkande
Väldigt bra mix i programmet!
Digitalt möjliggjorde ju internationell föreläsare!
Toppen
Dåliga exempel
Engagera medarbetare- inte bara konsulter
Bra dag, men en hel del tekniska problem, särskilt i
förmiddags
Bra, viktig input idag om vad digitalisering egentligen
handlar om och står för.
Ge information i förväg om vilka
programvaror/bandbredd som behövs. Ert ljud slogs
ofta på några sekunder in på varje pass (inte min
inställning) så det behöver bli smidigare., kändes som
att en missade mer (än vad en nog gjorde).
Superbra konferens, tack!
Bra föreläsningar
Bra och spännande dag!
Mycket bra att tiderna för programpunkterna har
hållits.
Bra mix på föreläsare
Intressant och tankeväckande dag.
Bra med grupparbete direkt på morgonen/fm!

