Samling for kontrollutvalg i Fjellregionen
Fra/til
Sted
Varighet

8.september 2021
Røros, Bergstadens Hotel
09:30 – 16:00

Målsetting
Gi kursdeltakerne større innsikt i arbeidet med kontroll og tilsyn. En liten lokal
konferanse gir bedre muligheter til gode diskusjoner.

Målgruppe
Samlingen er for kontrollutvalgene i våre kommuner.

Foredragsholdere:
Marit Gilleberg:

Kommunedirektør i Os kommune, tre perioder i Tolga
kontrollutvalg som leder og nestleder, Ordfører i Tolga kommune
i to valgperioder.

Tor Arne Stubbe:

Faglig leder og koordinator for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll i Revisjon Midt-Norge SA.

Ole Bjørn Moen:

Kommunedirektør i Oppdal kommune. Kommunen var vinner av
kommunebarometeret i 2015 og 2019, og har skåret høyt på
mange områder. Moen har lang erfaring som kommunedirektør.

Sigrid Hynne:

Ansvarlig for samordning av tilsyn hos Statsforvalteren i
Trøndelag. Statsforvalteren i Trøndelag startet tidlig med å
koordinere statlig og kommunalt tilsyn.

Per Kristian Foss: Som stortingsrepresentant har han bekledd flere sentrale
politiske verv. Foss har vært heltidspolitiker det meste av sitt
voksne liv. Han har også vært journalist, tidsskriftredaktør og
konsulent. Han har siden 2014 vært Riksrevisor.
Bjørn Bråthen:

Seniorrådgiver i Norges Kommunerevisorforbund. Bjørn Bråthen
har gjennom mange år i NKRF lang erfaring i å rådgi og drive
opplæring for kontrollutvalg.

8.september 2021 – på Røros

09:30 til 10:00

Registrering med kaffe og rundstykke

10:00 til 10:10

Velkommen

10:10 til 10:50

Samarbeid kontrollutvalg/administrasjon/kommunestyre
Marit Gilleberg, Kommunedirektør Os kommune

10:55 til 11:30

Forvaltningsrevisjon – et verktøy
- hvordan skape interesse for forvaltningsrevisjoner
- hvordan bestille gode forvaltningsrevisjoner
Tor Arne Stubbe, faglig leder forvaltningsrevisjon i Revisjon Midt-Norge
SA

11:30 til 11:45

Pause

11:45 til 12:30

Kommunedirektørens internkontroll
Ole Bjørn Moen, kommunedirektør Oppdal kommune

12:30 til 13:20

Lunsj

13:20 til 14:05

Arbeidet i kontrollutvalget – Er e´ så vikti me kontroll a?
Per-Kristian Foss, Riksrevisor

14:10 til 14:30

14:35 til 15:30

15:30 til 16:00

Samordning av tilsyn mellom kommuner og Statsforvalteren
Sigrid Hynne, seniorrådgiver i kommunal og justisavdelingen hos
Statsforvalteren i Trøndelag

Hvordan lykkes med arbeidet i kontrollutvalget?
Erfaringsutveksling og gode råd til arbeidet med kjerneoppgavene for
kontrollutvalget
- NAV en statlig og kommunal tjeneste; hvordan kan kontrollutvalget
sjekke de kommunale tjenestene og hvordan gripe det an?
- Varslingssaker inn til kontrollutvalget; hvordan håndtere det?
- Kontroll etter koronaperioden; hva bør kontrollutvalget ha fokus på
etter den ekstrraordinære koronaperioden? Beredskap eller de
kommunale tjenestene?
Bjørn Bråthen, seniorrådgiver i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)
Avslutning og vel hjem

