Inspirationsdag
Praktisk indgangsvinkel til effektiv
institutionsdrift og håndtering af
EU’s persondataforordning

Deloitte inviterer

Vi rådgiver hver dag en lang række uddannelsesinstitutioner lige
fra gymnasier over erhvervsskoler til universiteter. Vi har derfor
en masse viden, som vi gerne vil dele ud af. Med fokus på reglerne
for de institutioner, der hører under Undervisningsministeriet, vil vi
give jer inspiration til, hvordan I får mere effektiv drift af institutionen
på kort og lang sigt.
• EUD-reformen, reduktion i taxametre, besparelser, digitalisering
og en lang række andre tiltag fra ministerierne giver de danske
uddannelsesinstitutioner mange udfordringer både på kort og
længere sigt.
• EU’s persondataforordning og hva’ så?
Vores fokus for inspirationsdagen vil være en praktisk
indgangsvinkel til begge emner krydret med en generel opdatering.

Aarhus, den 11. januar november 2017
kl. 13.00 – 16.00 Comwell
København, den 12. januar 2017
kl. 13.00 – 16.00 Deloitte
Praktiske oplysninger og tilmelding
Tilmelding sker via mail på apoulsen@deloitte.dk
senest den 4. januar 2017
Gratis deltagelse.
Dagen indledes med frokost fra kl. 12.00 - 13.00.

Vi gennemgår følgende:
• Hvordan ser uddannelsesinstitutionernes økonomi- og administrationsfunktioner ud om 5 år? Hvilke kompetencer har medarbejderne i dag, og hvilke skal de have? Hvordan sikres yderligere
fokus på en enhed, der er forretningsunderstøttende og ser
fremad i stedet for bagud?
• Effektivisering og besparelser står fortsat centralt på den politiske
dagsorden. Vi kommer med konkrete input til større og mindre
tiltag, som I kan tage med hjem og arbejde videre med.
• Vi gennemgår den endelige version af EU persondataforordningen, som træder i kraft i 2018, og drøfter, hvilken betydning den
får for danske uddannelsesinstitutioner. Vi arbejder med forordningen i praksis i mindre work-shops og gennemgår, hvordan I
bedst kommer i gang med arbejdet.
• Generel opdatering i forhold til ændrede/opdaterede regler,
herunder nye revisionsbekendtgørelser, nye vejledninger om
repræsentation, gaver mv., ministeriernes fokus vedrørende løn,
herunder kørselsbemyndigelser og meget mere.

Aarhus: 11. januar 2017, kl. 13.00 - 16.00
Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Aahus C.
København: 12. januar 2017, kl. 13.00 - 16.00
Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København

