
 
 

 

 

The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA) 

 

Protokoll från styrelsemöte den 31 maj 2011 

Plats: Rica Hotel, Alta 

Deltagare:  Bo Basun  Ordförande 

 Per Olav Nilsen Vice ordförande 

 Lena Joelsson Ledamot 

 Reidar Enger  Ledamot 

 Ole Kristian Rogndokken Kanslichef, NKRF 

 

7/2011 Fastställande av dagordning 

Upprättat förslag till dagordning för styrelsemötet fastställdes. 

 

8/2011 Protokoll från styrelsens möte den 18 januari 2011 

Protokollet från styrelsens möte den 18 januari 2011 gicks igenom. Efter 

godkännande lades protokollet till handlingarna. 

 

9/2011 Diskussionsärenden 

 1. Förslag till stadgeändringar  

Inledningsvis noterades att förbundets stadgar i vissa avseenden medför en ökad 

administrativ belastning. Ola Kristian Rogndokken presenterade med anledning 

av sin översyn tänkbara förslag till smärre justeringar av förbundets stadgar.  

 

Under den efterföljande diskussionen enades styrelsen om att till kommande 

förbundsmöte framlägga förslag om ändrat verksamhetsår, om ett tillägg som 

innebär att förbundsmöte kan genomföras med stöd av telefon- eller 

videokonferens  

m m.  

 

Beslut 

att förslag om ändringar i förbundets stadgar ska läggas fram inför förbunds 

      mötet i september 2011.  

 

 

2. Förbundets verksamhet  



 
Under sina första verksamhetsår har förbundet främst arrangerat nordiska 

seminarier öppna för yrkesrevisorer från alla nordiska länder. Seminarierna har 

varit  

 

 

 

 

framgångsrika samtidigt som det finns anledning att noga överväga hur förbundet 

ska arbeta framöver.  

 

Under den allmänna diskussionen om förbundets verksamhet underströks vikten 

av att förbundets aktiviteter är och uppfattas som värdefulla för professionen och 

den kommunala revisionens utveckling. En utmaning de kommande åren är att 

hitta en balans mellan ländernas egna aktiviteter och en nordisk samverkan 

genom NFLGA. 

 

En frågeställning som togs upp var om det finns behov och intresse av en nordisk 

arena för förtroendevalda revisorer.   

 

3. Nordisk chefsrevisorskonferens 

Inför nästa möte för kontaktmannagruppen, som äger rum i Helsingfors den 18 – 

19 augusti 2011, noterades att ämnet för dessa dagar kommer att vara 

programinnehåll för kommande nordiska konferens i augusti 2012. 

 

4. Förbundsmöte, september 2011 

Årets förbundsmöte genomförs i anslutning till Skyrevs årsstämma i Stockholm, 

september 2011. Lena Joelsson föreslog att förbundsmötet genomförs på Ernst & 

Youngs kontor i Stockholm. 

 

Beslut 

att förbundsmötet äger rum i Stockholm den 21 september 2011, kl15.00. Plats är   

     Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm  

 

 

10/2011 Anmälningsärenden 

1. Aktuellt inom kommunal revision (Norge och Sverige) 

Under överläggningarna noterades att det inom både Norge och Sverige pågår 

en intressant och spännande utveckling inom kommunal revision. I Norge har 

man tagit de första stegen i syfte att arrangera utbildning i offentlig revision på 

högskole/universitetsnivå.  

 

I övrigt noterades att det både i Norge och Sverige pågår diskussioner med 

anledning av internationell standard för revision. Skyrevs styrelse kommer inom 

kort att ta ställning till frågan om ISA`s tilämpning inom kommunal revision i 

Sverige.  

 

2. Föreningens ekonomi 2010 



 
Det seminarium som föreningen arrangerade maj 2010 i Oslo (Gardermoen) 

genererade ett överskott vilket kommer att täcka uppkomna kostnader för 

styrelsen (främst resekostnader i samband med styrelsens möten). 

Årsredovisning och förvaltningsberättelse kommer att behandlas vid kommande 

förbundsmöte.  

 

 

 

3. Föreningens seminarium om oegentligheter 

Bo Basun informerade om att föreningens seminarium Oegentligheter och 

korruption – Hur granska? kunde genomföras med inte fullt tjugo deltagare från 

både Norge och Sverige.  

 

11/2011 Övriga frågor 

                        Inga öviga frågor noterades.  

   

Vid pennan 

 

 

Bo Basun 


