Midt-Norge kommunerevisorforening
inviterer til

Nyttårsmøte
23.-24. januar 2019
på Jægtvolden
fjordhotell, Inderøy

Jægtvolden fjordhotell ligger på Inderøy, halvannen times kjøring fra Trondheim og en halvtimes kjøring
fra Steinkjer. For 150 år siden lå den eldste delen av hotellet, Lillegården, på storgården Sundnes. Der
var kjentfolk som Asbjørnsen og Moe, Ole Bull og Aasmund Olavsson Vinje hyppige gjester. Alle rom og
stuer er handikapvennlige. Det er en fin atmosfære på hotellet, og vi håper dette blir en fin ramme for
nyttårsmøtet og årsmøtet.
Det går tog til og fra Røra hver time om morgenen og to ganger per time senere på dagen.
Bussavgang fra Røra stasjon til hotellet 23. januar kl. 10.10. Nordgående tog ankommer Røra kl. 9.59.
Bussavgang fra hotellet til Røra stasjon 24. januar kl. 15.15. Tog i retning Steinkjer har avgang fra Røra kl.
16.00, mens tog i retning Trondheim har avgang fra Røra kl. 15.44.
Det vil bli sendt ut egen innkalling til MNKRFs årsmøte.
Årsmøtepapirer, program, presentasjoner fra foredragene og annen informasjon vil være tilgjengelig på
foreningens nettside www.mnkrf.no

Program
Dag 1: Risiko og metode
Kl. 10.00 – 10.30

Registrering med en matbit

Kl. 10.30 – 11.15

KS' anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse
ved Arild Sørum Stana, seniorrådgiver i KS konsulent. Stana presenterer KS’
anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse. Hvor ligger risikoene i kommunale
selskaper?

Kl. 11.15 – 11.30

Pause

Kl. 11.30 – 12.30

KS' anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse forts.

Kl. 12.30 – 13.30

Lunsj

Kl. 13.30 – 14.30

Behandling av plan- og bygningssaker – hvor ligger risikoene?
ved senior manager Kari Gåsemyr, Deloitte

Kl. 14.30 – 14.45

Pause

Kl. 14.45 – 15.30

Manglende åpenhet i kommunale selskaper – en risiko?
ved journalist Johan Prestvik, Trønder-Avisa

Kl. 15.30 – 15.45

Pause

Kl. 15.45 – 16.15

Nytt fra NKRF
ved Per Olav Nilsen, styreleder

kl. 16.15 – 16.30

Pause

Kl. 16.30

MNKRFs årsmøte 2019

Kl. 19.00

Middag på hotellet
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Dag 2
Spor 1 Regnskapsrevisjon
Kl. 9.00 – 12.00

Smart bruk av Microsoft Excel
ved Tore Søfting, Confex. Søfting har holdt excel-kurs for blant annet St. Olavs
hospital og Direktoratet for økonomistyring, Stortinget og Statnett.

Aktuelle tema som vil bli gjennomgått:
 Pivotteknikk. Å lage rapporter og analysere data med bruk av pivottabeller. Eksempel på hvordan
revisjonen kan benytte pivottabeller i analysearbeidet, når store datamengder skal analyseres
effektivt.
 Stratifisere en fil, det vil si dele inn innholdet i regnearket i forhåndsdefinerte grupper.
 Sammenligne to lister hvor man ønsker å finne like forekomster eller ulike forekomster.
 Bruk av smarte funksjoner ved søk med flere søkevilkår.
 Funksjonen “Del tekst”
 Definere om innholdet i kolonne fra numerisk til alfanumerisk innhold, og omvendt.
Deltakerne vil få dokumentasjon fra kurset som kan benyttes som oppslag i ettertid.
Kl. 12.00 – 13.00

Lunsj

Kl. 13.00 – 14.00

Mislighetssaken i Kirkelig fellesråd i Trondheim
ved Åse Nerland, regnskapsrevisor, Trondheim kommunerevisjon

Kl. 14.00 – 14.15

Pause

Kl. 14.15 – 15.00

Nye økonomiforskrifter til kommuneloven
ved seniorrådgiver Charlotte Herje, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kl. 15.00

Avslutning

Kl. 15.15

Bussavgang fra hotellet til Røra stasjon
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Spor 2 Forvaltningsrevisjon/sekretariater
Kl. 9.00 – 9.45

Bedre samspill mellom statlige tilsyn og kommunal egenkontroll
ved Hanne Reitan Øksnes og Sigrid Hynne fra Fylkesmannen i Trøndelag.
Øksnes og Hynne vil komme inn på følgende: Ny kommunelov og økt krav om
styrket samordning av tilsyn og kommunal egenkontroll, deling av risikobilde av
kommunene, hvordan samordner vi oss i dag i Trøndelag – og hvordan kan vi bli
bedre? Ny nasjonal tilsynskalender. Dialog med medlemmene om disse temaene.

Kl. 9.45 – 10.00

Pause med utsjekk

Kl. 10.00 – 11.00

Risiko i kommunale selskaper
ved jurist og forvaltningsrevisor Kristin Skaane, Oslo kommunerevisjon. Skaane vil
snakke om selskapskontroll med vekt på risiko og metode med et særlig blikk på
selskapskontroll av havner. Hvilke risikoområder er det her, og hvilke konsekvenser
har det for metodebruk?

Kl. 11.00 – 11.15

Pause

Kl. 11.15 – 12.00

Slik gransker jeg kommunene
ved journalist Vegard Venli, NRK. Venli avslørte 2000 lovbrudd i
kommunens søppeltømming og påpekte brudd på habilitetsreglene som
medførte at direktøren og styret i Omsorgsbygg måtte gå. Venli har
mottatt flere mediepriser de siste årene, blant annet SKUP-diplom for
dekningen av søppelkrisen i Oslo og Den store journalistprisen for å ha
åpnet aksjonærregisteret

Kl. 12.00 – 13.00

Lunsj

Kl. 13.00 – 15.00

Intervjuteknikk
ved Brynjulf Handgaard, forfatter og journalist i NRK. Handgaard har gjennom flere
år undervist og holdt kurs i intervjuteknikk og programledelse. Han er program- og
innholdsutvikler i NRK og professor i tv-fag ved Høgskolen i Innlandet.

Kl. 15.00

Avslutning

Kl. 15.15

Bussavgang fra hotellet til Røra stasjon
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Praktisk informasjon
Reise
Det går tog fra Trondheim til Røra hver time. Velges avgangen kl. 08.10 fra Trondheim sentralstasjon den
23. januar, ankommer man Røra stasjon kl. 9.59. Retur fra Røra kl. 15.44 den 24. januar.
Toget går fra Steinkjer kl. 09.28 og er på Røra kl. 09.43 den 23. januar. Den 24. januar går toget kl. 16.00
fra Røra og er på Steinkjer kl. 16.16.
Mer informasjon om togtider finnes på www.nsb.no.
Det vil bli satt opp buss fra Røra stasjon til hotellet kl. 10.10 den 23. januar. Den 24. januar settes det opp
buss fra hotellet til Røra stasjon kl. 15.15.

Deltakerpakker
Pakke 1: 2 dager med middag og overnatting kr 4 600
Pakke 2: 2 dager med overnatting uten middag kr 4 100
Pakke 3: 2 dager med middag uten overnatting kr 3 600
Pakke 4: 2 dager uten middag og uten overnatting kr 2 900
Pakke 5: 1 dag (oppgi hvilken dag du deltar på) uten middag kr 2 500
Pakke 6: 1 dag (oppgi hvilken dag du deltar på) med middag kr 3 000
Busstransport til og fra togstasjonen dekkes av foreningen.

Påmelding
Det er ønskelig med felles påmelding fra enhetene. Påmelding sendes til kathrinemoen.bratteng@trondheim.kommune.no
Påmeldingen må inneholde:
 Navn på deltakere
 Deltakerpakke
 Ønsket spor på dag 2
 Eventuelle allergier
 Hvor faktura skal sendes
 Gi beskjed hvem som ønsker å benytte busstransporten

Påmeldingsfrist 4. januar 2019
Mer informasjon
Ved spørsmål eller behov for mer informasjon, kontakt styreleder på e-post kathrinemoen.bratteng@trondheim.kommune.no eller telefon 915 41 545.
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