
 
 

    

MØTEPROTOKOLL STYRET NFLGA 

23. NOVEMBER 2010. Munkedamsveien 3 b. Oslo (NKRFs lokaler). 

 

Medlemmene ble innkalt til møtet i e-post datert 16.11.10.  

 

Til stede:   Bo Basun     Styreleder 

Per Olav Nilsen  Nestleder 

Lena Joelsson  Styremedlem 

Reidar Enger  Styremedlem  

Christin Wrangstedt  Leder for god sed komittén (SKYREV)  

Ole Kristian Rogndokken  Daglig leder NKRF  

 

 

 

19/2010 Fastställande av dagordning 

 Sakslisten ble godkjent. 

 

20/2010 Protokoll från styrelsens möte den 15 september 2010 

 Protokollen fra møtet 15.09.10 ble godkjent.  

 

21/2010 Anmälningsärenden 

1. Aktuellt inom kommunal revision (Norge och Sverige) 

 

Norge: 

 NKRF samarbeider med Riksrevisjonen for å få etablert et 

høyskolestudie på masternivå for offentlig revisjon. 

 NKRF vil ta opp innholdet i revisjonsmandatet innenfor 

regnskapsrevisjon med kommunaldepartementet. 

 NKRF vil ta opp spørsmålet om revisors taushetsplikt med 

kommunaldepartementet. 

 NKRF og KS bedrift (KS er søsterorganisasjonen til SKL i Sverige) har 

gått sammen om å bestille en utredning om uavhengighet i kommunal 

sektor. 

 NKRF, Riksrevisjonen og Norges Interne Revisorers Forening avholdt 

den nasjonale fagkonferansen i offentlig revisjon i oktober 2010. 

 NKRF arrangerer kontrollutvalgskonferansen 2.-3. februar 2011. 

 NKRF gjennomfører prosjekt for utviking av kommunikasjonsstrategi. 

 

Sverige: 

 SKYREV har gjennomført sin strategikonferanse, der de drøftet 

organisasjonens rolle i et 5 og 10-års perspektiv. Noen av konklusjonene 

er at den vil videreføre arbeidet med utdanning og etterutdanning av 

kommunale yrkesrevisorer. Den skal også fortsette arbeidet med 

sertifiseringsordningen. SKYREV vil utvikle samarbeidet med andre 

organisasjoner. 



 
 SKYREV vil arbeide videre med standarder for yrkesrevisorer innenfor 

alle revisjonsformene.   

 SKYREV har startet opp utdanning av et nytt kull innenfor 

verksomhetsrevisjon (standard kurs 3 * 2 dg + arbeide med en oppgave 

mellom samlingene). 

 Det vil komme en ny normsamling i løpet av vinteren. 

 Konferanse i offentlig revisjon vil bli arrangert oktober 2011.  

    

2. Nordisk chefsrevisorskonferens 2010 

Evalueringen av årets konferanse viser at deltakerne var godt fornøyd, og 

konferansen ga et økonomisk overskudd på ca Dkr 11.000. Overskudd fra 

tidligere konferanser er ca Dkr 114.000, og samlet egenkapital er dermed Dkr 

125.000. 

 

NFLGA vil i fortsettelsen representere Sverige og Norge i forbindelse med 

Nordisk sjefsrevsorkonferanse.  

 

Neste konferanse, 2012, holdes i Finland.  

 

Nordisk sjefsrevisorkonferanse har en egen atskilt økonomi. Det er behov for en 

gjennomgang av vedtektene for Nordisk sjefsrevisorkonferanse for å se om de er 

tilpasset dagens aktører og organisasjoner innenfor kommunal revisjon i de 

nordiske landene. 

 

 

22/2010 Diskussionsärenden 

1. Internationell standard för räkenskapsrevision, pågående normeringsarbete  

( föredragande: Christin Wrangstedt, ordförande för god sd kommittén, 

SKYREV) 

 

Christin Wrangstedt orienterte om det pågående arbeidet med normering av 

regnskapsrevisjon innenfor kommunal sektor. SKYREV vil gå inn for bruk 

av ISAene innenfor kommunal sektor. Det er imidlertid en del forhold i 

ISAene som ikke er relevante eller der en må finne andre løsninger. Det er 

derfor laget en innledning til hver ISA som sier noe om hvordan den enkelte 

ISA skal tilpasses svenske kommunale forhold. SKYREV har ikke tatt 

stilling til bruk av ISSAIene. Første presentasjon av beskrivelsen for hver 

ISA skal presenteres for SKYREVs styre i desember 2010. 

 

Mens det i Norge har vært samarbeid mellom Riksrevisjonen og NKRF i 

arbeidet med standarder, har det ikke vært tilsvarende samarbeid i Sverige. 

 

NFLGA vil i løpet av første halvår 2011 invitere til et fellesmøte mellom 

Riksrevisjonene i Norge og Sverige, SKYREV og NKRF for å diskutere en 

felles plattform for regnskapsrevisjon i offentlig sektor.  

 

  

2. Förbundets verksamhet 2010/2011 



 
 Det inviteres til et fellesmøte med Riksrevisjonene i Norge og Sverige 

for å diskutere en felles platform for revisjon av offentlig sektor. (første 

halvår 2011) 

 Det avholdes et planleggingsmøte for felles nordisk seminar om 

forvaltningsrevisjon/virksomhetsrevisjon og/eller selskapskontroll.  

 NFLGAs årsmøte avholdes i tilknytning til SKYREVs årsmøte 22.-

23.09.11 i Stockholm. 

 

3. Nordisk chefsrevisorskonferens 2012 
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4. Översyn av förbundets stadgar 

Det forberedes en justering av NFLGAs vedtekter på neste årsmøte. 

Formålet med justeringen er å åpne for mer fleksible løsninger. 

 

Bestemmelser som spesielt bør vurderes er 

 Valg av delegater 

 Valg av revisor 

 Møteform (bruk av video- telefonmøter) 

 Økonomi 

  

 

5. Mötesplan för förbundsstyrelsen 

Saken utsettes. 

 

 

 

23/2010 Beslutsärenden 

1. Verksamhetsplan för 2010/2011 

Bo Basun ajourfører verksomhetsplanen 

  

2. Mötesplan för 2010/2011 

Saken utsettes. 

 

24/2010 Övriga frågor 

 Medlemsskap fra øvrige nordiske land: 

 Finland har en egen organisasjon for revisjon av kommunal sektor. 

Kontaktpersoner i Finland er forespurt om medlemskap.  

 

 For de øvrige nordiske landene er det så langt styret kjenner til ingen 

organisasjoner som oppfyller vilkåret for medlemskap. 

 

 

Referent 

 

 

Ole Kristian Rogndokken 


