
 

The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA) 

Protokoll fra styremøte 21. september 2011. 
 

 Sted:    Ernst & Young AB, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm 

Til stede: Per Olav Nilsen    styreleder 

  Bo Basun   styrets nestleder 

  Lena Joelsson   styremedlem 

  Ole Kristian Rogndokken sekretær 

 

12/2011 Fastsetting av dagsorden 

  Den foreslåtte dagsorden ble godkjent. 

13/2011 Protokoll fra styremøte 31. mai 2011 

  Protokoll fra styremøte 31. mai 2011 ble godkjent. 

14/2011 Diskusjonstema 

1) Virksomhetsplan for kommende virksomhetsår.   

Avholdelse av kurs/seminar  vil også for kommende virksomhetsår stå sentralt i 

NFLGAs  aktivitet. Kommende år skal kurset/seminaret legges i Norge, og NKRF 

forestår den praktiske gjennomføringen. 

Kommende seminar skal vies revisjonsinnholdet i kommunal sektor, spesielt rettet 

mot innholdet i finansiell revisjon og compliance revisjon, og bruk av 

revisjonsstandarder ISA og ISSAI.  

 

2) Nordisk sjefsrevisorkonferanse 2012 

Nordisk sjefsrevisorkonferanse 2012 arrangeres i Helsinki, 18.-21. august. 

 

15/2011 Orienteringssaker 

1) Aktuelt fra det enkelte land   

 



 

Sverige: 

  ”Møtesplats for offentlig revision” avholdes 21. oktober 2011.  

Arbeidet med implementering av ISA-ene fortsetter. SKYREV har valgt en ”små skritts 

strategi” for innføringen. 

Veileder for verksomhetsrevisjon gis ut i bokform. 

  

Norge 

NKRF har flere arbeidsgrupper i gang: 

 En arbeidsgruppe skal komme med forslag til etiske retningslinjer 

 En arbeidsgruppe skal komme med forslag til veileder vedr. vurdering av 

revisjonsordningen i kommuner/fylkeskommuner 

 En arbeidsgruppe skal vurdere bruk av åpenhetsrapport for kommunale 

revisjonsenheter/selskaper. 

For å bedre kommunenes egenkontroll har kommunaldepartementet foreslått 

endringer i kommuneloven. NKRF har avgitt høringsuttalelse. Etter NKRFs vurdering 

er de foreslåtte endringene lite kontroversielle, men samtidig mangler det viktige 

tiltak for å følge opp departementets anbefalinger for revisjons- og tilsynsfunksjonen. 

Det har vært valg til kommunestyrer og fylkesting. Det konservative partiet, Høyre, 

ble valgets vinner og har vunnet flere nye ordførerposisjoner. 

 

2) Forbundets seminar om misligheter og korrupsjon. 

Seminaret, som ble avholdt i Stockholm, hadde vel 20 deltakere og ga et 

overskudd på ca. svkr 40.000 (foreløpig tall). 

 

16/2011  Møteplan 2011/2012    

Neste møte avholdes på Gardermoen, 2. februar 2012, kl 16:00-19:00 (umiddelbart 

etter NKRFs kontrollutvalgskonferanse samme sted). 

 

17/2011 Øvrige saker 

  Seminar våren 2012. 



 

Det ble foreslått at tema for seminaret skal være god kommunal revisjonsskikk for 

regnskapsrevisjon - finansiell revisjon, innhold, og bruk av standarder. Det legges 

fram mer konkrete planer for seminaret på neste styremøte. NKRF står for den 

tekniske gjennomføringen.  

 

 

Stockholm, 22.september 2011 

 

Ole Kristian Rogndokken 

Sekretær 

 

 


