Kursen utgör en del av det
basutbud som krävs för att bli
certifierad kommunalekonom.

Intern kontroll för ekonomer,
introduktionskurs
Stockholm 2020-03-17

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker
verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den
interna kontrollen. Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning
d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.
Utbildningen behandlar bl.a.
» Utgångspunkter för intern kontroll och styrning
» Ansvar för den interna kontrollen
» COSO - ramverk för intern kontroll
» Riskanalysen - en förutsättning för rätt prioriteringar
» Kontrollmiljön
» Effektiva kontrollåtgärder
» Övervakning och utvärdering
» Arbetsformer och angreppssätt för att utveckla kontroll och styrning
Teoriavsnitten varvas med en mängd exempel som är relevanta för kommunal verksamhet.
Som fortsättning på denna introduktionskurs kommer vi också att erbjuda en tredagars fördjupningskurs
Intern kontroll i praktiken under hösten 2020.

Kunskapstest i samband med kurstillfället
Den här kursen utgör en del av det basutbud som ingår i KEF:s program för att bli certifierad
kommunalekonom. Vi erbjuder nu möjligheten att genomföra det kunskapstest som krävs för att kunna
bli certifierad kommunalekonom, direkt i anslutning till detta kurstillfälle.
För att kunna göra kunskapstestet i samband med kurstillfället behöver du ha anmält att du vill göra
kunskapstestet i samband med din kursanmälan.
Läs gärna mer på kef.se/certifieringsprogram»

Föreläsare
Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening och Göran Persson-Lingman
Kommunalekonomernas förening. Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare
och författare i ämnet. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll samt
utbildat mer än 130 kommuner och landsting/regioner i ämnet. Göran har omfattande konsultvana vad
gäller processorienterad intern kontroll och är certifierad processutvecklare.
Nedan kan du beställa boken som är kurslitteratur till denna certifieringskurs, ”Hur vet vi vad som ska
kontrolleras?”

Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för intern
kontroll och styrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Du kan med fördel ta
med dig din kollega (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, administratör, mellanchef, politiker eller
annan person som arbetar med eller vill lära sig mer om intern kontroll) till utbildningen.

Detaljprogram
17 mars
09.00

Samling, kaffe

09.30

Introduktion och utgångspunkter för Intern
kontroll och styrning

10.00

Ansvar för intern kontroll samt ramverk för
praktiskt arbete med intern kontroll, COSO

12.00

Lunch

13.00

Riskanalys, kontrollmiljö, effektiva
kontrollåtgärder, övervakning och
utvärdering samt arbetsformer och
angreppssätt

14.30

Kaffe

15.0016.00
16.0516.45

Forts. Riskanalys m.m.
Avslutning på utbildningen
Tentamen (för de som anmält detta i förväg)

Roland Svensson, KEF
Göran Persson-Lingman, KEF

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

Praktiska upplysningar
Plats och tid

Kursen genomförs den 17 mars på Saturnus konferens, Hornsgatan 15
i Stockholm. Vi startar kl. 09.30 och håller på till kl. 16.30. Kaffe
serveras från 9.00.

Bli medlem

Bli medlem i KEF och få rabatt på kursavgift och kunskapstest! Anmäl
dig på föreningens hemsida www.kef.se

Kurskostnad

Fram till 17/1

Efter 17/1

Medlem

3 700:-

4 700:-

Icke medlem

4 700:-

5 700:-

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Kunskapstest

Ett enskilt kunskapstest kostar 500 kr (ej medlem 1000 kr).
Paketpris: Kunskapstest Bas: 3 000 kr (ej medlem 6 000 kr). Tester
för alla de åtta kurserna i basnivån ingår. Mer information finns på
kef.se/certifieringsprogram»

Köp boken

Vi erbjuder möjlighet att köpa boken ”Hur vet vi vad som ska
kontrolleras?” skriven av Roland Svensson, för 275 kronor exkl. moms
(6%).

Anmälan

Anmälan görs på www.kef.se senast den 14 februari. Antalet platser
är begränsat. Anmälan är bindande. Om Du får förhinder, överlåt din
plats till en kollega i stället!

Förfrågningar

Kursinnehåll:
Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se
Göran Persson-Lingman 072-060 66 50, goran@kef.se
Kursen genomförs även på begäran om du inte har möjlighet att
deltaga aktuella dagar. För förfrågan kontakta Roland eller Göran
enligt ovan kontaktuppgifter.
Kursadministrativa frågor:
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8– 12)
Medlem@kef.se

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information
skickas ut via mejl ca två veckor före kursstart.

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

