
Fagsamling for kontrollutvalg - Timeplan
Dag 1 – 20. april 2022

11.30 – 12.30 LUNSJ

12.30 - 13.15 Kommuneregnskap
Knut Tanem, oppdragsansvarlig revisor i Revisjon Midt-Norge SA og medlem av NKRFs revisjons- og regnskapskomite

13.30 - 14.15 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetninga
Rune Johansen, seniorrådgiver i Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS

14.30 – 15.15 Kontrollutvalget og varsling – erfaringer og dilemmaer
Line Bosnes Hegna, daglig leder i Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS

15.15 – 16.00 Kontrollutvalget og varsling – hva gjør vi?
Birthe Marie Eriksen, ph.d. og advokat, ADI Advokater AS

16.15 – 17.00 Kontrollutvalget og varsling – hva gjør vi? Forts.
Birthe Marie Eriksen, ph.d. og advokat, ADI Advokater AS

19.00 MIDDAG

Dag 2 – 21. april 2022
09.00 – 09.45 Hvordan takle media?

Øystein Moen, daglig leder i Panor Public Affairs AS

10.00 – 10.45 Kontrollutvalget og mediene – strategi
Øystein Moen, daglig leder i Panor Public Affairs AS

11.00 – 11.45 Kontrollutvalget og misligheter – hvordan takle dem?
Tor Ole Holbek, daglig leder i Agder Kommunerevisjon IKS

12.00 - 13.00 IT-sikkerhet i kommunene
Nils Harald Børve, leder for IT Governance, Risk & Compliance i KPMG

13.00 LUNSJ
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