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NKRFs STRATEGI 2017–2020 
 

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 vil innebære nye oppgaver, endrede 
oppgaver og sammenslåing av kommuner. Utviklingen vil i stor grad påvirke organisering, 
innhold og omfang av revisjon, kontrollutvalgsarbeid og tilsyn. I tillegg står hele sektoren 
foran en vesentlig teknologisk utvikling.  

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. Med begrepet «revisjon og tilsyn» mener vi 
revisjonsvirksomheter og kontrollutvalgssekretariater. 

VISJON 
NKRF - på vakt for fellesskapets verdier.  

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.  
 
 



2 
 

 

STRATEGI 
 

Standardsettende 
NKRF skal være et standardsettende organ. Denne rollen bør styrkes og klargjøres. Vi skal 
utvikle en standardisert måte å jobbe på innen revisjon og tilsyn i kommunal sektor. NKRF 
skal være drivkraft i utviklinga av god kommunal revisjonsskikk, og arbeide for utvikling av 
god skikk for kontrollutvalgssekretariatene.  
 
Kompetanse 
Et satsingsområde – og forutsetning for all vår virksomhet – er kompetanse.  
 
Kommunal og fylkeskommunal sektor er i utvikling. NKRF må følge utviklinga nøye og tilegne 
seg den kompetansen som er nødvendig, for å beholde vår ledende posisjon innen revisjon 
og tilsyn i kommunal sektor.  
 
Det er viktig for NKRF å være bevisst sin rolle som medlemsorganisasjon. NKRF skal gi 
medlemmene rådgivning og veiledning, drive faglig utvikling og være en katalysator i 
strategidiskusjoner. 
 
Satsningsområdene i kommende periode skal være digitalisering, strukturendringer i 
kommunesektoren og profesjonalisering av sekretariatsfunksjonen. 
 
Styrking av den kommunale egenkontrollen 
Som ledd i å være på vakt for fellesskapet verdier, må NKRF bidra til å gjøre egenkontrollen i 
kommunene og fylkeskommunene best mulig.  
 
Som del av dette må rollene for kontrollutvalg, sekretariat og revisjon tydeliggjøres og 
avklares. 
 
NKRF skal arbeide for en bedre koordinering mellom ulike aktører innen revisjon, tilsyn og 
kontroll, på nasjonalt og lokalt nivå.   
 
Interessant samarbeidspartner for administrative og politiske myndigheter 
NKRF skal være mer tydelig på hva vi som organisasjon kan tilby administrative og politiske 
myndigheter.  
 
Rammevilkår 
NKRF skal ha et kontinuerlig fokus på å styrke kontrollutvalgenes og våre medlemmers 
rammevilkår. Det må være et særskilt fokus på å øve innflytelse på lovverk, forskrifter, 
regelverk, standarder og viktige spørsmål som skal behandles i folkevalgte organer. 
 
NKRF må også utøve innflytelse etter at de offentlige utredninger og saksforberedelser er 
ferdige, fram til de har vært til politisk behandling.  
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Arbeidet for at praksisgodkjenning for revisor skal vurderes utfra praksisens innhold og ikke 
om den skjer i privat eller offentlig sektor, skal fortsette med uforminsket styrke. 
 
Omdømme 
NKRF skal bli mer synlig i den offentlige debatten. Det skal satses på synliggjøring av den 
jobben NKRF og medlemmene gjør, den kompetansen vi har og vår uavhengighet. 
 
  
 

 


