FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN
Gardermoen | 29 – 30. mai 2018
Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 29. mai 2018

#fkt2018

Dag 1

Tirsdag 29. mai 2018

09.00 – 10.00

Registrering med mat

10.00 – 10.05

Velkommen til fagkonferansen
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

10:05 – 10.25

Åpning
Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), første nestleder Stortingets Kontroll- og
konstitusjonskomite

10.25 – 10.50

Arbeidslivskriminalitet
•

NHOs hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom Næringslivets Hovedorganisasjon

10.50 – 11.20

•

Hvordan kan vi unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter?

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for
forvaltning og ikt
11.20 -11.30
Spørsmål og kommentarer fra salen

11.30 -11.50
11.50 – 12.20

Pause
Hvordan står det til med barnevernet i kommunene?
•

Behovet for et kompetanseløft

Foredragsholder ikke avklart
12.20 – 12.50
•

Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder

Revisor Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Opland

13.00 – 14.00
14.00 – 14.25

Lunsj
•

Hvorfor sviktet det i Land?

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun Grefsrud, Innlandet revisjon
14.25 – 14.35

Spørsmål og kommentarer fra salen

www.fkt.no

ÅRSMØTE 2017 I FKT
14.45/15.00 – 15.15/15.30

Registrering til årsmøte 2018

15.15/15.30 – 16.15/16.30

Årsmøte 2018

18.30 – 19.30

«Født til omstilling» med Anders M Tangen

20:00

Felles middag på hotellet

Dag 2

Onsdag 30. mai 2018

09.00 – 09.45

Veileder – kontrollutvalgets sekretariat
Seniorrådgiver Roald Breistein, sekretariat for kontrollutvalget Hordaland
fylkeskommune

09.45 – 10.00

Spørsmål og kommentarer fra salen, evt. kort pause

10.00 – 11.00

Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt?
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg kommune

11.00 – 11.10

Spørsmål og kommentarer fra salen

11.10 – 11.30

Pause og utsjekking

11.30 – 12.00

Lovproposisjonen om ny kommunelov
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal og Moderniseringsdepartementet

12.00 – 12.10

Spørsmål og kommentarer fra salen

12.10 – 12.50

Etikk
Henrik Syse

12.50 – 13.00

Avslutning
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

13.00 – 14.00

Lunsj

www.fkt.no

Forelesere I 29.-30. mai 2018
Stortingsrepresentant
Svein Harberg (H)
første nestleder Stortingets
Kontroll- og konstitusjonskomite

Svein Harberg har også er faring fra
fylkesting (Aust-Agder), kommunestyre og
kontrollutvalg (Grimstad). Han er nå inne i sin
tredje stortingsperiode

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom
Næringslivets Hovedorganisasjon

Nina Melsom er jurist. Hun har blant annet
vært medlem i Personvernnemnda og
medforfatter av Arbeidstvistloven for å nevne
noe. Hun har ellers omfattende
foredragserfaring

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne
Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for
forvaltning og ikt

Anne Cathrine Jacobsen er prosjektleder for
arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i offentlige
kontrakter i Difi. Arbeider nå med
samarbeidsprosjekt mellom departementet,
KS og Arbeidstilsynet

Seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen,
Fylkesmannen i Opland

Jorunn Ødegårdstuen har gjennomført
undersøkelsen av Land barnevernstjeneste
på vegne av fylkesmannen. Rapporten
omhandler avvik knyttet til meldinger,
undersøkelser og hjelpetiltak

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun
Grefsrud, Innlandet revisjon

Reidun Grefsrud har gjennomført
undersøkelsene av Land barnevernstjeneste
på vegne av kontrollutvalget i Nordre Land
kommune. Rapporten har fokus på
rådmannens oppfølging og interkontroll

Seniorrådgiver Roald Breistein,
sekretariat for kontrollutvalget Hordaland
fylkeskommune

Roald Breistein har ledet FKTs
arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder for
kontrollutvalgets sekretariat

Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland
fylkeskommune

Rune Haugsdal går for å ha et «korrekt» og
positivt syn på kontrollutvalget.

Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg
kommune

Unni Skaar er en rådmann som gjerne kan
ha et mer «utfordrende» syn på utvalget

Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal
og Moderniseringsdepartementet

Erland Aamot

Filosof Henrik Syse

Henrik Syse jobber ved Institutt for
fredsforskning
Faglig har Syse arbeidet med politisk filosofi,
rettsfilosofi og moralfilosofi. Medlem av den
norske Nobelkomite siden 2015

www.fkt.no

PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET
Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har
tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017.
Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017.
Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med
stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017.
Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune |
frank.willy.djuvik@sfj.no | Mobil: 926 26 976
Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt
sekretariatet.

FØR MIDDAG
I år inviterer vi til en aperitiff før middag med et morsomt og tankevekkende foredrag om det litt
skremmende «omstillings»-begrepet
Marius Tangen: «Født til omstilling». Gjennom merkelige assosiasjoner, gjenkjennelige typer og
betraktninger gir han deg nye perspektiver. Lokale: Mulitarena 1, Clarion

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT
Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166
E- postadresse: fkt@fkt.no

INFORMASJON OM HOTELLET

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Med bil til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport: Fra E6 – ta av mot flyplassen, deretter tar du av E16
mot Hønefoss/Nannestad. Ta til høyre i tredje rundkjøring
Med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen: egen direkte shuttlebuss mellom hotellet og Oslo Airport
(buss S44). Holdeplass for bussen finner du rett utenfor ankomst på flyplassen, kr 70,- pr. pers. pr. vei.
Rutetabell finner du her
Fri parkering (særskilt parkeringsbevis ikke påkrevet) på hotellets oppmerkede parkeringsplasser

www.fkt.no

PÅMELDING
Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no
Bindende påmelding innen onsdag 28. mars 2018. Det tas forbehold om endringer i programmet.
Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen
gir full deltakeravgift.

DELTAKERAVGIFT
•
•
•
•

Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 500 (Ikke medlem kr 7 000)
Deltakelse uten overnatting og uten middag (dagpakke): Kr 5 000
(Ikke medlem kr 5 500)
FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
Ekstra overnatting fra 28–29. mai 2018: Kr 1 195,-

www.fkt.no

