Kva kurs kan Deloitte tilby til
kontrollutvala?

Tema

Stikkord

1

Samfunnsansvar og antikorrupsjon

− Gi ei innføring i relevante lover, krav og konsekvensar.
Gi praktiske eksempler og underbygge betydninga av
eit tilstrekkelig arbeid med antikorrupsjon

2

Innkjøp i samsvar med regelverket

− Kva er hovedprinsippa i regelverket?
− Kvifor er det viktig med god kontrakts- og
leverandøroppfølging?

3

Meirverdiavgift og meirverdiavgiftskompensasjon

− Innføring i kompensasjonsordninga

− Praktiske eksempler
4

Justeringsplikt og -rett

− MVA ved (fylkes-) kommunens overtaking av bygg og
anlegg

5

Habilitet

− Kurset vil gi ei innføring i regelverk knytt til habilitet,
korleis desse vurderingane kan gjerast og korleis
(fylkes-) kommunen kan etablere gode rutiner for å
sikre at atilsette ikkje handsamer saker kor dei er
inhabile

6

Ny kommunelov

− Kva er dei viktigaste endringane frå tidlegare lov?

7

GDPR

− Nye krav til informasjonstryggleik

8

Arkivering, journalføring og offentligheit

9

Utvalte tema knytt til forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll

− Kva er forvaltningsrevisjon og/eller selskapskontroll?
− Korleis gjere ei god bestilling?
− Korleis følgje opp ein gjennomført revisjon?
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Tema

Stikkord

10

Innføring i kommunerekneskap

− Grunnleggande innføring i kommunerekneskap

11

Roller og rolleforståing i kommunal
eigarskapsforvaltning

− Roller og rolleforståing i kommunal eigarskapsforvaltning

Avstemming av rekneskapen

− Kva bør ei avstemming innehalde?

12

− Kva roller har kommunen sin eigarrepresentant, valte
styremedlemmar mv.
− Kor ofte bør avstemminger utarbeidast?
− Kva avstemminger skal utarbeidast?
− Kva regelverk gjeld på området?

13

Pensjon

− Kurset omhandler gjeldande regelverk på området og
praktiske eksempler.

14

Innberetning av lønn

− Kva ytingar er arbeidsgivaavgiftspliktige og kva er
oppgavepliktige?

15

Investeringsrekneskap

− Krav til investeringsrekneskap
− Skilje mellom driftsrekneskap og investeringsrekneskap
− Kva skal bokførast i driftsrekneskapen?
− Kva kriteriun skal vere oppfylt for bokføring i
investeringsrekneskapen?

16

Andre rekneskapsmessige problemstillingar

− Tilpasse den enkelte kommune

3
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