Kontollutvalgsleder-skolen 21.-22 april 2020
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Program 21. april
19.00
20.00

Åpning og gjennomgang av opplegg/program
Styreleder/generalsekretær, FKT
Fellesmiddag på hotellet

Program 22. april
08.30

Forventninger til kontrollutvalget
Statssekretær Aase Marthe Horrigmo, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Rolle og ansvar som kontrollutvalgselder

08.50

Seniorrådgjevar Roald Breistein, sekretariatet for kontrollutvalet i Vestland
fylkeskommune

09.35

Pause
Hvordan kan kontrollutvalgslederen bidra til gode møter?

09.45
Aud Kvalvik, KU-leder Melhus kommune
10.10

Møteoffentlighet og habilitet

innlagt
pause

Seniorrådgiver Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS

11.30

Lunsj

12.30

«20 spørsmål»

13.00
innlagt
pause

Gruppeoppgave:
Henvendelser til kontrollutvalget

14.00

Presentasjon av gruppearbeid

14.45

Pause
Hvilke typer saker kommer til kontrollutvalget – og hvordan skal de håndteres?

15.00
Manager Birthe Bjørkelo, Deloitte
15.45

Avslutning
Styreleder/generalsekretær, FKT

Praktisk informasjon
Tidspunkt

21. – 21. april 2020
Kl. 19.00 – 20.00 (inkl. registrering)
Kl. 08.30 – 16.00

Hotell

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Fra Oslo Lufthavn Gardermoen til hotellet:
Shuttlebuss S44 - rett utenfor ankomsthallen (8 minutter). Vi gjør
oppmerksom på at bussen koster 70,- per vei/per person.
Se shuttlebuss-tidene her

Deltakeravgift

medlemmer: kr 5 100 (uten overnatting og middag: kr. 3 800)
ikke-medlemmer: kr 5 500 (uten overnatting og middag: kr. 4 200)

Påmeldingsfrist

Mandag 9. mars
Bindende påmelding via FKTs nettside
For å få gjennomført det faglige opplegget på en best mulig pedagogisk
måte, har vi satt et tak på antall deltakere på 50 personer.
Kontrollutvalgsmedlemmer (fortrinnsvis nestledere) kan melde seg på,
men lederne vil bli prioritert. Påmeldinger mottas inntil konferansen
ev. blir fullbooket.
Vi vil vurdere å arrangere kontrollutvalgslederskolen andre steder i
landet hvis vi ser at pågangen er stor.

Ev. avbud

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et
administrasjonsgebyr på kr 500 + FKTs eventuelle kostnader til hotellet.
Avbud siste 14 dager før konferansen gir full deltakeravgift.
Det tas forbehold om endringer i programmet. Timeplanen er
veiledende.
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