Aktuelle konferanser for kontrollutvalget i 2021
NKRF - Kontrollutvalgskonferanse 2021 21. – 22.04.2021 (digital)
https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2021
Påmeldingsfrist 8. april
FKT - Fagkonferanse og årsmøte 01. - 02.06.2021 Ålesund (kan bli digital)
https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/
Påmeldingsfrist 6. april
Konsek Trøndelag - Samling for kontrollutvalg 28.10.2021

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021
Fra/til

21.4—22.4

Påmeldingsfrist 8.4
Pris

Kr 2 900 (kr 3 300 for ikke-medlemmer) Kr 1 900 pr. dag (kr 2 300 for
ikke-medlemmer) Deltakere fra kommuner/fylkeskommuner hvor
sekretariatstjenesten for kontrollutvalget ivaretas av virksomheter som
er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris. Deltakerne får tilsendt
lenke for pålogging til konferansen.

Sted

Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.

Varighet

21.4.: 09.00 - 12.00 22.4.: 09.00 - 12.00

Årets konferanse skiller seg ut – for den vil foregå i en helt spesiell situasjon – og den vil
være digital. Hele landet er berørt av en pandemi. Selv om smitten varierer fra område til
område, har alle på en eller annen måte erfaringer fra virkningene den har på samfunnet og
enkeltmenneskene. Hvordan er det å være kontrollutvalg i en pandemi?
Få med deg foredrag fra direktør Camilla Stolenberg, assisterende helsedirektør Espen
Rostrup Nakstad og KS-leder Bjørn Arild Gram. Kontrollutvalgslederne i Bergen og
Stavanger - Henning Warloe og Aleksander Stokkebø - vil fortelle om grep de har gjort i en
helt spesiell situasjon.
Noen/mange har også opplevd kriser på andre områder. Hvordan er egentlig beredskapen
rundt om i Norge, men viktigst av alt: Hvordan oppleves det når livet snus på hodet på et
øyeblikk?
Det vil blant andre Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap, og Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum, fortelle mer om.
Til å lede og summere opp konferansen har vi engasjert journalist og forfatter Mah-Rukh Ali,
som også er medlem av Kommunesektorens etikkutvalg.
Målgruppe
Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere,
kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal
sektor.

Velkommen til fagkonferansen 2021, 1.-2. juni
FKT planlegger med at den årlige fagkonferansen og årsmøtet arrangeres som en fysisk
samling. Alternativet er å lage en digital produksjon som strømmes/sendes direkte til
deltakerne. Deltakeravgiften vil da blir betraktelig redusert. Opplysninger om eventuelle
endringer legges ut fortløpende.
Scandic Parken, Ålesund
Om programmet:
•
•

•
•
•

Statsforvalteren i Møre og Romsdal åpner konferansen og det er naturlig at hun
vil komme inn på samordning av statlige tilsyn og forvaltningsrevisjon
Vi satser på noe gjenbruk fra programmet fra juni 2020, blant annet om roller og
rolleforståelse i den kommunale egenkontrollen. Innlederne er fra fylket: ordfører,
kommunedirektør og kontrollutvalgsleder.
Kommunalt barnevern i et internasjonalt søkelys
Habilitet i kommuner – kan vi snakke om rollekarusell? Saker som har vært
omtalt i media
Eierskapskontroll og kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning

(Hele programmet blir lagt ut her når det er klart)
Om årsmøtet
Kveldsprogrammet
Godt gjemt i en av de få bydelene av Ålesund sentrum som overlevde bybrannen i 1904,
i en oase av byhistoriske bygninger – i en nedlagt tranfabrikk i Molovegen, finner vi

Teaterfabrikken. Du kan glede deg til en utflukt til teaterfabrikken “Fabrikken med kultur
på samlebåndet”. Her skal vi oppleve Serveringsteateret
Konferanseavgift:
•
•
•

Kr 6 900, (Ikke medlem kr 7 300)
Kr 5 500 uten overnatting (Ikke medlem kr 5 900)
Ekstra overnatting fra 31. mai -1. juni 2021: Kr 1 395

Påmelding innen 6. april

https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/

