Sekretariatskonferansen 22.-23 mars 2022
Scandic Lillestrøm
Program 22. mars

10.30

Litt mat, prat og registrering

11.00

Risikovurdering og risikohåndtering i sekretariatene
I 2020 utarbeidet FKT en mal for internkontrolldokumentasjon i
sekretariatene.
I høringsrunden var det flere som ytret ønske om en veileder for hvordan
sekretariatene kan basere internkontrollen på egne risikovurderinger.
Høsten 2020 besluttet derfor FKT og NKRF å utarbeide felles veileder
som viser hvordan internkontrollen kan tilpasses sekretariatets egne
risikovurderinger og behov for kontrolltiltak.
Vetaks IKS har vært pilotsekretariat og testet veilederen og vil dele noen
erfaringer.
Konsek Trøndelag IKS har utarbeidet et eget risiko- og internkontrollsystem
som vi får høre om.
Sveinung Talberg, rådgiver | Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Pause

12.20

Ny veileder - Hva er internkontroll etter
kommuneloven? (og annet nytt fra departementet)
Veilederen tar for seg de rettslige rammene for internkontroll med
kommuneplikter. Internkontrollreglene gjelder også for interkommunale
samarbeid, her iblant sekretariat som er organisert som kommunalt
oppgavefellesskap. Målgruppen for veilederen er «kommuner og
fylkeskommuner, statsforvaltere og andre tilsynsorganer, og andre aktører
som er opptatt av internkontroll i kommunesektoren».
Susanne Rynning Moshuus, | Kommunal- og distriktsdepartementet

13.00

Lunsj
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14.00

Økonomisk internkontroll i praksis
Funn og erfaringer fra revisors arbeid.
KomRev NORD har gjennomført kontroller i flere kommuner som har
avdekket svikt i grunnleggende internkontroll.
Tone Jæger Karlstad | forvaltningsrevisor| KomRev NORD IKS

Pause
15.00

Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget
I mai 2021 opprettet FKT en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide en
veileder for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget.
Arbeidsgruppen presenterer anbefalingene

Solveig Kvamme, rådgivar | Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS
Pause
16.00

Forenklet etterlevelseskontroll og kontrollutvalgets påse-ansvar
Hva bør etterlevelseskontrollen inneholde for å være dekkende for
kontrollutvalget sitt påseansvar med tanke på kontrollutvalgets rolle i
prosessen, risikovurderinger, nivå på sikkerhet, etc.?
Kjartan Haugsnes og Roald Breistein, seniorrådgjevarar |
Sekretariat for kontrollutvalet Vestland fk.

Ca. 17.00

Slutt dag 1

19.00

Middag
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Program 23. mars
09.00

Åpenhetsindeks for kommuner
Hvordan står det til med åpenheten i kommunene? Hvilke praktiske tiltak
kan forbedre åpenheten?
Tor Dølvik, spesialrådgiver | Transparancy International Norge
Pause

10.00

Normering av sekretariatets oppgaver
På NKRFs årsmøtet i 2021 ble det vedtatt å utarbeide kvalitetsnormer for
hvordan sekretariatet skal utføre sine oppgaver. Det ble samtidig vedtatt at
oppdraget skal utføres i samarbeid med FKT. Hva er satus for prosjektet?
Pål Ringnes, Seniorrådgiver | Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
Pause

11.00

Diverse problemstillinger til diskusjon:
•
•

Bør vi ha uavhengighetserklæring for kontrollutvalgssekretærer?
Hvor går grensen for revisors habilitet når revisor utfører oppdrag
på bestilling fra kommunestyret og kommunedirektøren?

•

Er kommuneadvokaten habil til å gjøre habilitetsvurderinger av
kontrollutvalgsmedlemmer?
Er det klagerett på vedtak i kontrollutvalget?
Kan vedtak i kontrollutvalget lovlighetskontrolleres?
Kommunelovens § 23-5 gir kommunedirektøren rett til å uttale seg
om saker som skal til kommunestyret før kontrollutvalget behandle
saken. Omfatter denne retten også saksfremlegget til sekretariatet?
Er utvalgene litt for snille når de slår seg til ro med kommunedirektørens
muntlige redegjørelse?

•
•
•

•

Pause
12.00

Samordning mellom statlig tilsyn og kommunal egenkontroll i praksis.
Samordningsmøter og tilsynskalenderen er hjelpemidler for å få til god
samordning mellom tilsyn og forvaltningsrevisjon. Hvordan kan vi få
samordningen til å fungere godt i praksis?
Fakra Butt, seniorrådgiver | Statsforvalteren i Oslo og Viken

12.50

Avslutning

13.00

Lunsj
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Praktisk informasjon
Tidspunkt

22. – 23. mars 2022
Dag 1 kl. 11.00- ca. 17.00
Dag 2 kl. 09.00-13.00

Hotell

Scandic Lillestrøm

Deltakeravgift
Medlemmer: kr 6 900 | andre: kr 7 300
Tilslutningsdøgn fra 21. – 22. mars (m/frokost): Kr 1 390

Påmelding

Frist for påmelding: 24. februar
Ta kontakt med FKT hvis du vil melde deg på etter fristen:
anne-karin@fkt.no

Ev. avbud

Avbud siste 14 dager før konferansen gir full deltakeravgift.

Annet

Det tas forbehold om endringer i
programmet. Timeplanen er veiledende.
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