Midt-Norge kommunerevisorforening
inviterer til

Nyttårsmøte
23. - 24. januar 2018
på Clarion Hotell & Congress, Trondheim

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets Nyttårsmøte og årsmøte.
Årets Nyttårsmøte tar for seg temaene digitalisering og bruk av kunstig intelligens, personvern,
metodikk innen regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon av mobbing.
Vi vil også få høre nytt fra NKRF og GKRS.

Clarion Hotel og Congress ligger på Brattøra i Trondheim.
Det er et moderne hotell med gode parkeringsmuligheter.
Det blir sendt ut egen innkalling til MNKRFs årsmøte.

Program for Nyttårsmøtet 2018
Dag 1: Digitalisering og kunstig intelligens
Kl. 9.00 – 9.30

Registrering med en matbit

Kl. 9.30 – 10.30

Hva er kunstig intelligens og hvordan vil det påvirke oss?
ved Axel Tidemann. Tidemann har doktorgrad i kunstig intelligens fra NTNU,
og jobber som forsker i Telenor Research.
Tidemann har doktorgrad i kunstig intelligens. Tidemann vil gi en kort
innføring i hva kunstig intelligens (AI) er, og gi eksempler fra sitt eget arbeid
med roboter. Videre vil ha belyse hvilke muligheter som ligger i kunstig
intelligens og koble det opp mot revisjon.

Kl. 10.30 – 11.30

Bruk av kunstig intelligens i kontroll- og tilsynsarbeidet
Christian Langvatn, produktsjef og Espen Linløkken, innovasjonssjef, Sticos.

Bedriften har utviklet en elektronisk personalsjef som blir stadig bedre i
jobben sin.
Kl. 11.30 – 12.30

Lunsj

Kl. 12.30 – 13.30

Bruk av kunstig intelligens effektiviserer kontroll- og tilsynsarbeidet
ved Marius Søberg, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet og Øyvind Dahl,
seniorforsker i Sintef.
Arbeidstilsynet har i samarbeid med Sintef gjennomført en pilotstudie og
tatt i bruk maskinlæring og statistikk, disipliner innenfor kunstig intelligens,
for å velge ut bedrifter som skal kontrolleres.

Kl. 13.30 – 13.45

Pause

Kl. 13.45 – 14.45

Personvern i digitaliseringens tid - Risikoområder i kommunene
ved fagdirektør Hallstein Husand, Datatilsynet

kl. 14.45 – 15.00

Pause med en matbit

Kl. 15.00

MNKRFs Årsmøte 2018

Kl. 19.00

Middag
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Dag 2:
Kl. 9.00 – 9.45

Nytt fra NKRF
Per Olav Nilsen, NKRF

Kl. 9.45 – 10.00

Pause

Spor 1 Regnskapsrevisjon/sekretariater
Kl. 10.00 – 11.30

Misligheter i kommunal sektor – hva kan vi lære av mislighetssakene i
Bergen og Bærum kommune?
ved Ellen Marthinsen Kulset, førsteamanuensis ved NHH
Mislighetssaker generelt og i kommunal sektor spesielt, dukker opp jevnlig,
og selv om alle slike saker er unike, har de gjerne også en rekke fellestrekk,
særlig knyttet til svak internkontroll med manglende rutiner og etterlevelse
av fastsatte retningslinjer og rutiner og ingen/liten oppfølging av hvorvidt en
enhets internkontroll er tilfredsstillende og/eller faktisk etterleves. Selv om
mislighetssakene i Bergen og Bærum kommune er relativt «gamle», trenger
vi ikke følge mye med i nyhetene for å se at revisjonsbransjen nok fremdeles
kan lære mye også av slike «gamle» hendelser. I dette foredraget vil vi
sammen analysere de nevnte mislighetssakene fra et revisjonsfaglig ståsted.
Konferansedeltagerne oppfordres til å komme med innspill og kommentarer
underveis i foredraget!

Kl. 11.30 – 12.30
Kl. 12.30 – 14.00

Lunsj
Attestasjoner i kommunal sektor
ved Terje Tvedt, partner, BDO

Kl. 14.00 – 14.15

Pause

Kl. 14.15 – 15.00

Nytt fra GKRS/Regnskapskomiteen
ved Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA

Kl. 15.00

Avslutning
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Spor 2 Forvaltningsrevisjon/sekretariater
Kl. 10.00 – 11.30

Elevenes psykososiale miljø, regelverk og tilsyn
ved Fylkesmannen i Trøndelag

Kl. 11.30 – 12.30

Lunsj

Kl. 12.30 – 13.30

Kommunens arbeid med elevenes psykososiale miljø
ved Trondheim kommune

Kl. 13.30 – 13.45

Pause

Kl. 14.00 – 15.00

Perspektiver på arbeidet med mobbing i skolen
ved Erlend Moen, lektor og forfatter, tidligere veileder i
skoleteamet i Trondheim kommune, nå rektor ved Skaun
ungdomsskole

Kl. 15.00

Avslutning
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Praktisk informasjon
Deltakerpakker
Pakke 1: 2 dager med middag og overnatting kr 4 400
Pakke 2: 2 dager med overnatting uten middag kr 3 800
Pakke 3: 2 dager med middag uten overnatting kr 3 500
Pakke 4: 2 dager uten middag og uten overnatting kr 2 700
Pakke 5: 1 dag (oppgi hvilken dag du deltar på) uten middag kr 2000
Pakke 6: 1 dag (oppgi hvilken dag du deltar på) med middag kr 2 800
Pakke 7: Middag kr 600

Påmelding sendes til monika.sundt@krt.no Det er ønskelig med felles påmelding fra enhetene.
Påmeldingen må inneholde:
 Navn på deltakere
 Deltakerpakke
 Ønsket spor på dag 2 (Spor 1 eller2)
 Eventuelle allergier
 Hvor faktura skal sendes

Påmeldingsfrist 4. januar 2018
Ved spørsmål eller behov for mer informasjon, kontakt:
Styreleder kathrine-moen.bratteng@trondheim.kommune.no
Telefon 915 41 545

Velkommen til Nyttårsmøtet!
www.mnkrf.no
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