Seminar

Det offentliges erstatningsansvar
11.-12. februar 2020
Clarion Airport Hotel, Gardermoen

Kursavgift hele kurset kr 6.350,Kursavgift en dag kr 3.700,+ valgfritt tillegg
Trykk her for påmelding

I samarbeid med

KONTAKT OSS		
+47 23 35 88 10

POSTADRESSE
Postboks 1360 Vika, 0113 Oslo

Fagprogram, Seminaret om det offentliges erstatningsansvar 2020
Dag 1 (11.02.20)
09.30 – 10.00: Registrering og velkomst
10.00 – 10.45: Erstatningskrav mot barnevernet v/ advokat Terje Marthinsen,
Kogstad Lunde & Co
10.45 – 11.00: Pause
11.00 – 11.45: Norsk barnevernspraksis og EMD v/ advokat Henrik Vaaler, Regjeringsadvokaten
11.45 – 12.00: Pause
12.00 – 13.00: Alvorlig omsorgssvikt helt fra fødsel – hvilke skader kan oppstå, når oppstår de og
når er det «for sent» å forhindre skaden ved å overta omsorgen? v/ psykiater Trond
Heir, Oslo Universitetssykehus.
13.00 – 14.00: Lunsj
14.00 – 14.45: IKT-sikkerhet; Usynlig, ubegripelig og uhåndterlig…?
v/ seniorrådgiver Jørgen Dyrhaug, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
14.45 – 15.00: Pause
15.00 – 15.45: Erstatningsansvar for ugyldige forvaltningsvedtak
v/ advokat Johannes Hygen Meyer, Kommuneadvokaten Oslo
15.45 – 16.00: Pause
16.00 – 16.45: Høyesteretts dom om eiendomsskatt i Oslo v/ advokat Trine Riiber,
Kommuneadvokaten Oslo
Dag 2 (12.02.20)
09.00 – 09.30: «Ekstremvær og overvannsskade – to sider av samme plansak v/ seniorrådgiver Rune
Bratlie, Norges vassdrags- og energidirektorat og klimaforsker Hanne Heiberg,
Meteorologisk institutt
09.30 – 09.45: Pause
09.45 – 10.45: Overvannsproblematikk: Ansvar for skade knyttet til vassdragstiltak, skade fra
avløpsanlegg - grensen mellom manglende kapasitet og vedlikehold i henhold til
forurensningsloven § 24 a, overvann og sanitærreglement,
bevisbyrdeproblematikk, force majeure i et fremtidig klima, tapsbegrensningsplikt,
kommunens plikter og praktiske utfordringer - når må kommunen foreta seg noe
og hva kan man kreve av bygningseier? v/ advokat Jan Aubert og advokat Erik
Fjeldstad, Kogstad Lunde & Co
10.45 – 11.00: Pause
11.00 – 11.45: Overvannsproblematikk fortsetter
11.45 – 12.45: Lunsj
12.45 – 13.15: Overvannsproblematikk og samfunnsansvar
v/ administrerende direktør Turid Grotmoll, Fremtind Forsikring
13.15 – 13.30: Pause
13.30 – 14.30: Bolig og bygg i områder utsatt for ras og flom - kommunens ansvar for regulerings
plan og byggesaksbehandling v/ advokat Merete Utgård, Gjensidige Forsikring
14.30 – 14.45: Pause
14.45 – 15.45: Siste års rettspraksis v/ advokat Karoline Stenberg og advokatfullmektig
Kristine Bjerke, Kogstad Lunde & Co
Overnatting med frokost, lunsj begge dager, pausemat og 3-retters middag betales til hotellet – enkeltrom kr 2.690,- (dobbeltrom kr
2.490 per pers.). Deltakere som ikke overnatter betaler for en dagpakke på kr 745,- pr dag, og har muligheten til å delta på 3-retters
festmiddag for kr 415,- pr person.
Påmeldingsfristen er 12.01.20. Hotellet har imidlertid begrenset kapasitet, og påmelding skjer etter «først til mølla-prinsippet». Det
anbefales derfor å være tidlig ute med påmeldingen.
Betingelser: Påmelding til seminaret er bindende og eventuell avmelding må skje via link man får tilsendt ved påmelding. Ved
avmelding mer enn 30 dager før seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes full deltakeravgift og full hotellkostnad. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma /kommune.

