Midt-Norge kommunerevisorforening
inviterer til

Nyttårsmøte og
75-års jubileumsfeiring
4.-5. februar 2020

Det overordnede tema for årets konferanse er ”mellom fortid, nåtid og framtid”. Vi retter fokus mot
dagsaktuelle problemstillinger i revisjonsfaget, og er glade for å få foredrag fra anerkjente fagpersoner
innen ulike felt. Før jubileumsmiddagen presenterer vi foreningens jubileumsberetning. Pensjonister er
hjertelig velkommen, og har fått tilsendt invitasjon per brev. Dag 2 deler vi oss inn i to grupper med
ulikt program. De ulike sporene tar for seg problemstillinger knyttet til metode innenfor de ulike
revisjonstypene. Det er sendt ut egen innkalling til MNKRFs årsmøte.
Britannia Hotel er Trondheims eldste hotell. Det åpnet i 1870, og senere på nytt med dagens fasade i
Dronningens gate 5 i 1897. Hotellet ble renovert og åpnet igjen våren 2019. Britannia Spa har blant annet
seks behandlingsrom, oppvarmet basseng, flere badstuer, isbad, avslapningsrom og jacuzzi. Hotellet har
treningsrom med moderne treningsutstyr av høy kvalitet.
Vi anbefaler å bruke hotellets konferanseinngang i veita på baksiden av hotellet.

Program
Dag 1
Kl. 9.30

Registrering og en matbit

Kl. 10.00 – 10.15

Velkommen. Musikalsk innslag ved elev fra Trondheim kulturskole

Kl. 10.15 - 11.30

Innovasjon og risiko
ved Ailin Aastvedt, seniorforsker i Telemarksforskning. Aastvedt er utdannet
statsautorisert revisor, og har tidligere jobbet som økonomisjef i Telemark
fylkeskommune. Hun har erfaring både fra operativ økonomistyring og ledelse,
konsulentarbeid, utredningsarbeid og formidling.

Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 13.15

Selskapskontroll av Vistamar
ved forvaltningsrevisor Tale Baadsvik og regnskapsrevisor Anne Margit Eide
Schjølberg, Trondheim kommunerevisjon. Vistamar er et rehabiliteringssenter
i Villajoyosa ved Alicante som tilbyr individuelt tilrettelagte helsefremmende
opphold for innbyggere i Trondheim. Selskapet er organisert som et spansk
aksjeselskap eid av Trondheim kommune. Foredragsholderne beskriver bakgrunn,
metoder, gjennomføring og samarbeid mellom regnskapsrevisor og
forvaltningsrevisor.

Kl. 13.15 – 13.30

Pause

Kl. 13.30 – 14.15

Erstatningsansvar for ugyldige forvaltningsvedtak
ved advokat Johannes Hygen Meyer, Kommuneadvokaten i Oslo
Meyer har tidligere arbeidet som dommerfullmektig i Drammen tingrett og som
advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen.

Kl. 14.15 – 14.30

Pause

Kl. 14.30 – 15.00

Nytt fra NKRF
ved Per Olav Nilsen, styreleder

Kl. 15.00 – 15.15

Pause med en matbit

Kl. 15.15 – 16.00

Tid for tomgang!
ved Freddy Kjensmo, Tullekontoret. Kjensmo er humorveteranen som var med på å
etablere stand-up-komedie i Norge. Han har mange show bak seg, skriver jevnlig
tekster for NRK radio, har medvirket i en rekke programmer på NRK, TVNorge og
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TV2, er spaltist og kåsør, har vært manusforfatter for Nytt på Nytt, Hallo i uken, Best
uten Ball m.fl. I tillegg er han forfatter av flere humorbøker.

Kl. 16.00

MNKRFs årsmøte 2020

Kl. 18.00

Konferansedeltakere og innbudte gjester ankommer
Pent antrekk
Presentasjon av MNKRFs jubileumsberetning
ved Børge Sundli, Arvid Hansen og Terje Wist
Utstilling av gjenstander fra revisjonsfagets historie

Kl. 19.00

Jubileumsmiddag med underholdning
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Dag 2
Spor 1 Regnskapsrevisjon/sekretariater
Kl. 9.00 – 10.00

Etterlevelsesrevisjon, jf. ny kommunelov
ved regnskapsrevisor Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA. Knut Tanem er
registrert revisor, oppdragsansvarlig og varamedlem i revisjonskomiteen i NKRF.

Kl. 10.00 – 10.15

Pause

Kl. 10.15 – 11.30

Utfordringer for kommunerevisorer med snart ny ISA 315 og intensivert
teknologibruk
ved Anders Berg Olsen, førstelektor og programkoordinator for det nye
masterstudiet i regnskap og revisjon ved NTNU Handelshøyskolen. I foredraget Berg
Olsen inn på endring i tenkemåter og prosesser med ny ISA315, analyseintensiv
revisjon og kompetanse i et godt revisjonsteam.

Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 13.15

Nytt fra GKRS
ved Knut Erik Lie, utredningsleder i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk
(GKRS), seniorrådgiver i NKRF og medlem av NKRFs regnskapskomite.

Kl. 13.15 – 13.30

Pause

Kl. 13.30 – 14.15

Livet, døden, kjærligheten og digital risiko
ved Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund kommune
Ingebrigtsen tok over rådmannsjobben i Kristiansund etter sin far, Just Ingebrigtsen,
som ble pensjonist. Arne Ingebrigtsen har bakgrunn som leder og gründer innen
privat næringsliv i Norge og utlandet. I foredraget snakker Ingebrigtsen om
praktiske digitaliseringstiltak i kommunal sektor, effektene og mulig risiko i denne
typen tiltak.

Kl. 14.15 – 14.30

Pause

Kl. 14.30 – 15.15

Generelle IT-kontroller i tilknytning til IT-systemer
ved regnskapsrevisorene Elin Ingeborg Vassmo, Anne Margit Eide Schjølberg og
Børge Sundli, Trondheim kommunerevisjon. Trondheim kommunerevisjon har
gjennomgått generelle IT-kontroller i tilknytning til IT-systemer som genererer
grunnlag for transaksjoner i kommuneregnskapet. Det er kontroller knyttet til
tilgangsadministrasjon, endringshåndtering av IT-systemer og oppbevaring av
regnskapsdata som er undersøkt. Revisorene vil dele noen av sine erfaringer etter
gjennomføringen av prosjektet.

Kl. 15.15

Avslutning
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Spor 2 Forvaltningsrevisjon/sekretariater
Foredragsholder legger inn pauser, gruppearbeid og lignende underveis.
Kl. 9.00 – 11.30

Nye metoder i forvaltningsrevisjon - Bruk av R og tekstgraving som metode
ved Martin Austvoll Nome, seniorrådgiver i Kommunerevisjonen, Oslo kommune.
Nome har tidligere vært stipendiat ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i
Oslo, og har jobbet som forsker ved Institutt for fredsforskning, PRIO.
Oslo kommunerevisjon har brukt programmet R og textmining i forbindelse med
forvaltningsrevisjoner. De har blant annet brukt metoden for å undersøke om
bydelene arbeider systematisk med å kartlegge og følge opp ernæringsstatus hos
mottakere av hjemmetjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand).

Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 15.15

Kildekritikk
ved Morten Langfeldt Dahlback. Faktisk.no er en ideell organisasjon og uavhengig
redaksjon som jobber med å faktasjekke den offentlige samtalen. I dag spres
feilinformasjon og oppdiktede påstander i stor stil på nettet. I dette foredraget får
du høre mer om hvordan det skjer, om hvordan Faktisk.no jobber når de
faktasjekker politikere og hva de gjør for å avsløre feilinformasjon.
Morten Langfeldt Dahlback er faktasjekker i Faktisk.no. Han har bakgrunn som
kommentator i Adresseavisen og har en doktorgrad i filosofi fra NTNU. Han har
tidligere vært gjesteforsker ved Rutgers University og Munich Center for
Mathematical Philosophy, og har også dekket norsk politikk for The Economist
Intelligence Unit.

Kl. 15.15

Avslutning
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