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Sak 6.1/2016 

Til NKRFs årsmøte 2016 

 

 

 

NKRFs STRATEGI FOR 2016-2019 

 

Vedlagt følger NKRFs strategi for 2016-2019. 

  

Styret behandlet strategi på styremøtet 19. mai 2016 sak 25/2016 og fremmer følgende 

innstilling til årsmøtet: 

 

 

Årsmøtet slutter seg til den framlagte strategien for 2016-2019. 

 

 

 

 

Per Olav Nilsen 

Styreleder 

 



 
 

 

NKRFs STRATEGI 2016–2019 
 

Offentlig virksomhet skal yte tjenester og utøve myndighet. Det er grunnleggende krav om 
likebehandling, rettssikkerhet og åpenhet i forvaltningen. Hensikten med offentlig 
virksomhet er ikke overskuddsmaksimering. 
 
Kommunal sektor står foran store endringer som høyst sannsynlig vil innebære nye 
oppgaver, endrede oppgaver og sammenslåing av kommuner. Utviklingen vil i stor grad 
påvirke organisering, innhold og omfang av revisjon og tilsyn.  

VIRKEOMRÅDE 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er en faglig interesseorganisasjon og et 
serviceorgan for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og 
fylkeskommunal virksomhet. 

VISJON 
NKRF er organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor.  

FORMÅL 
NKRF skal fremme en sunn utvikling for revisjon av og tilsyn med kommunal sektor til beste 
for kommuner og fylkeskommuner. 

 
 
NKRFs samfunnsoppdrag er å passe på at kommunene drives i tråd med fellesskapets 
interesser og verdier – våre medlemmers arbeid er en viktig forutsetning for 
lokaldemokratiet.  
 
NKRF skal bidra til å opprettholde en effektiv revisjons- og tilsynsordning i kommunal sektor, 
preget av uavhengighet og kvalitet.  
 
NKRF skal bidra til å synliggjøre særpreget ved revisjon av og tilsyn med offentlig virksomhet.  
 



 

 

STRATEGI 
 

NKRF skal 
 

a) bidra til at ansatte og medlemmer kan møte utfordringene som kommer i 
tilknytning til oppgave- og strukturreformene i kommunal sektor   

 

b) bidra til bedriftsmedlemmene ved å:  
o bistå i faglig utvikling, herunder utvikling av maler og verktøy 
o tilby rådgivning og veiledning 
o bistå/være katalysator i strategidiskusjoner 
o bygge faglige nettverk 
o støtte opp under enhetenes arbeid med å bedre egen konkurransekraft 
o informere om innholdet i regnskapsrevisjon 

 
c) arbeide for å bedre kontrollutvalgenes og deres sekretariats stilling og 

arbeidsforhold 
 

d) arbeide for å tydeliggjøre rollene for kontrollutvalg, sekretariat og revisjon 
 
e)  drive aktiv profilering og markedsføring av revisjon og tilsyn i kommunal sektor  

 
f) arbeide for opprettelsen av et nasjonalt organ for revisjon i offentlig sektor som 

bygger på standarder utgitt av INTOSAI 
 

g) arbeide for å videreutvikle og samordne god kommunal revisjonsskikk med god 
offentlig revisjonsskikk 

 

h) bidra til et tettere samarbeid med organisasjoner innenfor samme 
interesseområde 

 

i) i samarbeid med Riksrevisjonen, utrede videre innholdet i en sertifiseringsordning 
for revisjon av offentlig sektor 
  

j) arbeide for å få etablert en statlig kvalitetskontrollordning for revisjon av 
kommunal sektor 

 
k) arbeide for at praksisgodkjenning for revisor skal vurderes utfra praksisens 

innhold og ikke om den skjer i privat eller offentlig sektor 
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