
 

 

 

 

Invitasjon til digital høstkonferanse 

  

VETAKS – Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS har gleden av å invitere 
til den årlige høstkonferansen. I år blir konferansen avholdt digitalt den 11. november kl. 
11.00 - 13.00 på grunn av korona-situasjonen. 
 
Målgruppen for konferansen er primært kontrollutvalgsmedlemmer og revisorer. Men også 
ordførere, kommunedirektører og øvrige politikere og administrativt ansatte kan ha nytte av 
å delta. I tillegg inviterer vi våre samarbeidspartnere ved de to Fylkesmannsembetene i 
Agder og Vestfold og Telemark.  

Temaet for årets høstkonferanse blir: «Noen ganger går det galt» med Boligbygg saken som 
eksempel.  

Vi er så heldige at advokat Geir Lippestad har sagt seg villig til å dele noen 
refleksjoner/læringspunkter om saken fra hans ståsted som ansvarlig byråd på det 
tidspunktet. I tillegg deltar kommunerevisor i Oslo Unn H. Aarevold og kontrollutvalgsleder i 
Oslo, Ola Kvisgaard, og de vil belyse saken fra henholdsvis revisor og kontrollutvalgets 
ståsted og rolle. Her kan det være interessant å trekke ut noen læringspunkter fra deres 
behandling av saken. 

Dette er Boligbygg-saken: 

➢ DN avdekket hvordan investorer hadde videresolgt bygårder og leiligheter med 
milliongevinst til det kommunale foretaket Boligbygg. 

➢ Deloitte gransket 500 eiendomskjøp for mer enn 1,4 milliarder kroner. Deres 
konklusjon var at 110 boliger ble kjøpt betydelig over markedsverdi og at Oslo 
kommune hadde betalt 80–115 millioner kroner for mye.  

➢ Skandalen førte til Økokrim-siktelse mot to involverte personer, samt byråd Geir 
Lippestad og Boligbygg-direktør Jon Carlsens avgang.  
(Kilde: e24.no 24.08.2020) 

 

Forbehold om endring i programmet.  

 

Praktisk informasjon – neste side.. 

 
 



 

 

 

 

Praktisk informasjon 

Påmeldingsfrist: 30. oktober 2020. Påmelding med informasjon om navn, 
kommune/fylkeskommune og tittel skjer til Marianne Lundeberg: lunm@vetaks.no eller 
mobil 901 14 543. 

Sted: Digital konferanse - du får lenke tilsendt dagen før konferansen på den epostadressen 
du har meldt deg på med, om ikke annen epost er meldt inn. 

Arrangør: VETAKS  

Pris: Kr. 900 inkl. mva.  

Spørsmål under konferansen: Det vil bli mulighet for å stille spørsmål under konferansen 
(sendes inn skriftlig, mer informasjon kommer).  

Vi ser fram til en innholdsrik digital konferanse med gode innlegg og refleksjoner. 

Velkommen! 
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