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Midt-Norge kommunerevisorforening  

inviterer til  
 

Nyttårsmøte og  
70-års jubileum  

 
 

28.-29. januar 2015  
på Scandic Nidelven Hotell i Trondheim 

 
 

 
 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets Nyttårsmøte, årsmøte og feiring av foreningens 70-
årsjubileum. Det vil bli sendt ut egen innkalling til MNKRFs årsmøte. 
 
Årets nyttårsmøte tar for seg temaet misligheter, korrupsjon og gråsoner i kommunal sektor. På 
samme måte som i fjor er det lagt opp til et felles faglig program begge dager.   
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Program  
 

Dag 1  
Kl. 09.30 - 10.00 Registrering, innsjekk, lett servering  
 

Kl. 10.00   Velkommen ved styreleder i MNKRF, Kathrine Moen Bratteng 

 

Kl. 10.05 - 10.50 Antikorrupsjonsarbeid i kommunenorge: Hvordan kan kommunene 
arbeide forebyggende? Hvilke risikosoner finnes, og kan rettsavgjørelser 
lære oss noe? ved Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency 
International Norge. 

 

Kl. 10.50 - 11.00 Pause 

 

Kl. 11.00 - 11.45 Antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren - med utgangspunkt i KS’ 
arbeid mot korrupsjon ved Lise Spikkeland, spesialrådgiver i 
Kommunesektorens organisasjon, KS. 

 

Kl. 11.45 - 12.00 Pause 

 

Kl. 12.00 - 13.00 Risiko - misligheter – korrupsjon: Riksrevisjonens perspektiv på og arbeid 
med korrupsjon i staten ved Per Kristian Foss, riksrevisor. 

 

Kl. 13.00 - 14.00 Lunsj 
 

Kl. 14.00 - 14.45 Misligheter og kommunal revisjon i Oslo, herunder erfaringer fra 
tidligere saker ved Ingunn Mansås Kjærstad, jurist i Oslo 
kommunerevisjon. 

 

Kl. 14.45 - 15.00 Pause 

 

Kl. 15.00 - 15.45  Korrupsjonsforebygging ved hjelp av kommunal revisjon? Et kritisk blikk 
utenfra ved Helge Renå, stipendiat ved Universitetet i Bergen. 
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Kl. 15.45 - 16.00 Pause med en matbit 

Kl. 16.00   MNKRFs Årsmøte 2015 
Kl. 19.00   Jubileumsmiddag med underholdning 

 

Dag 2  
 
Kl. 08.00 - 09.00 Felles frokost på Scandic Nidelven Hotell.  
De som ikke overnatter kan melde seg på frokost. 

 

Kl. 09.00 - 09.30  Nytt fra Norges kommunerevisorforbund ved Per Olav Nilsen, styreleder  

 

Kl. 09.30 - 10.00  Finnes korrupsjon i kommunene? Erfaringer fra Verran ved Jacob Br. 
Almlid, rådmann i Verran kommune.  

 
Kl. 10.00 – 10.15  Pause 

 

Kl. 10.15 - 10.45  Regnskapsavdelingen i Sør-Trøndelag fylkeskommune sitt arbeid for å 
unngå misligheter og korrupsjon og forventninger til revisor ved Per 
Lund, regnskapssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune.  

 

Kl. 10-45 - 11.00 Pause 

 

Kl. 11.00 - 12.00 Hvordan komme på sporet av korrupsjon? ved Mette Sundøen og Geir 
Atle Monsen, spesialetterforskere i Økokrim. 

 

Kl. 12.00 – 13.00  Lunsj 
 

Kl. 13.00 - 13.30  Revisors rolle i arbeidet med misligheter og korrupsjon. Diskusjon blant 
deltakerne. 

 

Kl. 13.30 - 13.45  Pause 

 

Kl. 13.45 - 14.45  Etikk og korrupsjon ved Henrik Syse, filosof ved Universitetet i Oslo. 

 

Kl. 14.45   Oppsummering og avslutning 
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Om foredragsholderne 
 
Guro Slettemark 
Guro Slettemark er generalsekretær i Transparency International Norge (TI), som er en global 
organisasjon som arbeider mot korrupsjon. TI sprer kunnskap om skadevirkningene av 
korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og 
iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. Slettemark er utdannet jurist fra 
Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, og var politisk 
rådgiver for tidligere justisminister Odd Einar Dørum. 

 

Lise Spikkeland 
Lise Spikkeland er spesialrådgiver i Kommunesektorens organisasjon, KS, hvor hun arbeider med 
spørsmål som gjelder lokaldemokrati og etikk. Spikkeland er utdannet statsviter, og har allsidig 
erfaring fra arbeid i stat og kommune. 

 

Per-Kristian Foss 
Per-Kristian Foss er riksrevisor. Han er utdannet cand.mag. med statsvitenskap, offentlig rett og 
kriminologi fra Universitet i Oslo, og har kurseksamen til hovedfag i statsvitenskap. Han var 
stortingsrepresentant i perioden 1981-2013, og finansminister i regjeringen Bondevik i 
stortingsperioden 2001-2005. Han har fungert som statsminister, og i 2005 ble han utnevnt til 
kommandør av St. Olavs Orden. 

 

Ingunn Mansås Kjærstad 
Ingunn Mansås Kjærstad er jurist og arbeider i Kommunerevisjonen i Oslo, hvor hun er ansatt 
for å jobbe med misligheter på heltid. Kjærstad har erfaring hovedsakelig fra politiet, hvor hun 
har jobbet som aktor, samt i Politidirektoratet hvor hun arbeidet med strategisk ledelse 
innenfor økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. 

 
Helge Renå 
Helge Renå er stipendiat ved Universitetet i Bergen. Renå har en M.phil. i statsvitenskap fra 
Universitetet i Oslo. Helt siden masterstudien om kommunale kontrollregimer og 
korrupsjonsrisiko har Renå vært faglig interessert i temaer som offentlig styring, kontroll og 
korrupsjon i norsk kontekst. Han har tidligere hatt et engasjement i Bærum kommune som 
forvaltningsrevisor, og gjort en studie som vurderte de sentrale institusjonene her til lands ut fra 
et korrupsjonsforebyggende perspektiv for Transparency International Norge.  

 
Geir-Atle Monsen 
Geir-Atle Monsen er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Han arbeider som 
spesialetterforsker i bedrageri- og korrupsjonsteamet i ØKOKRIM. 
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Mette Sundøen 
Mette Sundøen er utdannet siviløkonom og har erfaring fra Skatteetaten. Hun arbeider som 
spesialetterforsker i bedrageri- og korrupsjonsteamet i Økokrim. 

 
Jacob Br. Almlid  
Jacob Br. Almlid er rådmann i Verran kommune i Nord-Trøndelag. Han har bakgrunn fra 25 år i 
det private næringslivet, der han blant annet har arbeidet som toppleder. Almlid er utdannet 
bergteknikker med spesialisering innen geologi. De siste 14 årene har han arbeidet som 
rådmann i Verran kommune.  
 
Per Lund 
Per Lund er regnskapssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Foruten fylkeskommunen har han 
hatt tilsvarende stilling også i Trondheim kommune. Han har deltatt i flere fagnettverk innenfor 
kommunalt regnskap, bl.a. som medlem i Regnskaps-KOSTRA og Fagkomitéen for God 
Kommunal Regnskapsskikk (GKRS). 
 

Henrik Syse 
Henrik Preben Syse er filosof, og ansatt ved Institutt for fredsforskning. Han er sønn av tidligere 
statsminister Jan P. Syse. Han er også førsteamanuensis II ved Forsvarets Høgskole, fast 
foreleser ved Bjørknes Høyskole og spaltist i Aftenposten. Syse var fra 2005 til 2007 leder for 
eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM). Denne gruppen arbeider med 
bruken av Oljefondets aksjonærrettigheter. Syses oppgave var særlig å arbeide med 
integreringen av etiske hensyn i dette arbeidet.  
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Praktisk informasjon 
 
Deltakerpakker 
 

1. Deltakelse i to dager med middag og overnatting kr 5 400 
2. Deltakelse i to dager med overnatting uten middag kr 4 500 
3. Deltakelse i to dager med middag uten overnatting kr 4 500 
4. Deltagelse i 2 dager uten middag og uten overnatting kr 3 400  
5. Dagpakke 1 dag med middag    kr 3 800 
6. Dagpakke 1 dag uten middag    kr 2 700 

 
Dersom man ikke overnatter men ønsker å delta på frokost koster dette 275 kr i tillegg. 
 
Faktura blir sendt ut i forkant. Husk å gi beskjed om eventuelle allergier ved påmelding.  
 
Om hotellet 
 
Scandic Nidelven er et av Trondheims største og mest moderne hoteller. Hotellet har flott 
beliggenhet ved Nidelven, direkte ved den vakre broen over til Solsiden, et av Trondheims mest 
populære områder. Attraksjonene Nidarosdomen, Bakklandet og Gamle Bybro ligger alle innen 
gangavstand fra hotellet. 
 

 
Påmeldingsfrist 
  
NB! Bindende påmelding innen onsdag 7. januar 2015 av hensyn til avtale med hotellet.  
 
Påmeldingene sendes til monika.sundt@fosen.net med informasjon om: 
 

• Navn på deltaker(e) 
• Deltakerpakke for hver deltaker 
• Hvor faktura skal sendes  

 
Ved spørsmål eller behov for mer informasjon, kontakt:  
Styreleder kathrine-moen.bratteng@trondheim.kommune.no  
Telefon 915 41 545 
 

Velkommen til Nyttårsmøtet og jubileumsfeiring! 
 

www.mnkrf.no  
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