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Kontrollutvalg

Kommunerevisoren

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020
Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo
Fra/til

29.1—30.1

Påmeldingsfrist 12.12
Pris

Fastsettes
senere

Sted

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Varighet

29.1.:
10.00 - 17.00 30.1.: 09.00 - 13.00

Vi har gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 29. - 30. januar 2020, som vanlig på
Gardermoen. Vi benytter The Qube, som ligger i tilknytning til hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo
Airport og Comfort Hotel RunWay.
Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige arrangementet vokst betydelig
og etablert seg som det viktigste og største treffpunktet for kontrollutvalgene i kommunal sektor. I 2019
samlet konferansen rundt 650 deltakere.
Målgruppe
Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, rådmenn og
ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal sektor.

Program | #ku20nkrf
Programmet begynner å bli klart, og det åpnes snart for påmelding.
Foreløpig informasjon
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har takket ja til å åpne konferansen i forbundets
jubileumsår.
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Monica Mæland (foto: Hans Jørgen Brun)
Og vi gjentar suksessen fra forrige Kontrollutvalgskonferanse med Anne Grosvold som konferansier.

Anne Grosvold (foto: Trine Hisdal)
Dessuten er følgende innslag bekreftet (og det kommer mer):
• Riksrevisor Per-Kristian Foss
• Demokratiets kår | Øystein Djupedal, tidl. politiker og fylkesmann m.m., nå regiondirektør i
Husbanken sør
• Hets av politikere - en fare for demokratiet?
◦ Ole Ueland (H), ordfører i Sola kommune
◦ Kamzy Gunaratnam (A), varaordfører i Oslo kommune
◦ Carina Riborg Holter, senior research executive, Ipsos
• Om arbeidet i kontrollutvalget | Bård Hoksrud (Frp), leder av kontrollutvalget i Bamble kommune
• Rent drikkevann - ingen selvfølgelighet
◦
◾ Bård Espelid (Askøylisten), tidl. varaordfører i Askøy kommune
◾ Kjetil Furuberg, avdelingsleder vanntjenester, Norsk Vann
• Hvordan jobbe lokalt med bærekraftmålene?
◦ Carlo Aall, professor og leder for Norsk senter for berekraftig klimatilpassing ved
Vestlandsforsking
◦ Flere innledere annonseres senere
• Bompengeselskapenes pengebruk | Peter Svaar, journalist i Nrk
• M.m. ...
Parallelt med hovedprogrammet tilbyr vi følgende "minikurs" rettet mot nye ledere og medlemmer av
kontrollutvalg (begrenset antall plasser):
• Kontrollutvalgets formål, rolle og oppgaver | Renate Borgmo og Bjørn Bråthen, seniorrådgivere i
NKRF
• Lederrollen i kontrollutvalget | Alexander Etsy Jensen, rådgiver i Temark og tidl. leder av
kontrollutvalget og tidl. medlem av kommunestyret i Vennesla kommune
• De sentrale momentene for å forstå det kommunale regnskapet | Ann Katharine Gardner og Knut
Tanem, regnskapsrevisorer i Revisjon Midt-Norge SA
Vi tar forbehold om endringer. Sist oppdatert: 28. oktober.
Etterutdanning:
• 11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning
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