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Sak 4/2019
Til NKRFs årsmøte 2019

NKRFs ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2018
Vedlagt følger NKRFs årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2018, herunder
årsregnskap for kvalitetskontrollen.
Styret avga årsregnskapet 12. mars 2019, i sak 14/2019. Årsberetningen ble avgitt på styremøte
29. april 2019, i sak 24/2019. Styret fremmer følgende innstilling til årsmøtet:

NKRFs årsregnskap og årsberetning for 2018 fastsettes.

Per Olav Nilsen
Styreleder
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Norges Kommunerevisorforbund, Org.nr. 975 450 694 MVA

Resultatregnskap 2018
INNTEKTER:

Noter

REGNSKAP
2018
148 159
3 049 660
8 308 346
158 888
767 020
943 000
20 503
0
150 000
301 498
38 771
73 214
78 901

BUDSJETT
2018
80 000
3 060 000
8 500 000
210 000
775 000
1 033 000
25 000
50 000
150 000
300 000
0
85 000
25 000

REGNSKAP
2017
145 530
3 088 437
7 756 036
85 165
745 728
657 200
17 006
49 035
150 000
271 737
492 654
88 208
29 595

14 037 960

14 293 000

13 576 331

21 019
221 571
5 021 203
394 650
20 270
634 189
10 341
98 082
875 191
13 429
702 513
725 905
0
4 743 652
182 268
0

1 000
245 000
5 088 000
412 000
30 000
665 000
30 000
150 500
810 000
16 000
634 200
767 500
0
5 325 000
190 000
0

932
236 260
4 829 674
403 850
35 519
674 936
15 414
150 609
947 676
7 537
601 654
675 278
-10 138
4 284 745
181 120
0

SUM KOSTNADER

13 664 283

14 364 200

13 035 065

DRIFTSRESULTAT

373 677

-71 200

541 266

85 873
6 972

130 000
4 000

112 084
3 809

452 578

54 800

649 540

AVSETNING TIL- OG BRUK AV FOND/ EGENKAPITAL
Bruk av kvalitetskontrollfond
Avsetning til kvalitetskontrollfond
4
338 226
Bruk av egenkapital
0
Avsetning til egenkapital
5
114 352

34 000
20 800

1 042 100

SUM BRUK OG AVSETNINGER

54 800

649 540

Forlagsvirksomhet
Medlemskontigent
Kursinntekter
Konsulent- og foredragsvirksomhet
Kommunerevisoren
Kvalitetskontrollinntekter
Tilskudd fra AKS
Løpende rådgivning
Tilskudd FR-registeret
Utredningsleder GKRS
Sekretariat FKT
Husleieinntekter
Div. inntekter
SUM INNTEKTER:
KOSTNADER:
Produksjonskostnader bøker
Produksjonskostnader Kommunerevisoren
Lønn til ansatte inkl. sosiale kostnader
2, 3
Tillitsvalgte - komp. til arbeidsgiver
2
Avskrivninger
1, 6
Leiekostnader, faste kostnader
Inventar og driftsmateriell
Møtekostnader
Fremmede tjenester/ Lønnsref. kvalitetskontr.
Kopieringskostnader
Driftskostnader
Reisekostnader
Royalty boksalg
Arrangementskostnader kurs
Kontingenter
Tap på krav
1

Renteinntekter
Bank og kortgebyrer
ÅRSRESULTAT

452 578

392 559

Norges Kommunerevisorforbund, Org.nr. 975 450 694 MVA

Noter til årsregnskapet 2018
Note 1:

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for
små foretak.
Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre
eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen
ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og
langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.
Omløpsmidler
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld er balanseført til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende. Det er ikke foretatt
avsetning til tap, da erfaringen tilsier at det svært sjelden må tas tap på denne type
fordringer.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er avskrevet over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er
fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Note 2:

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.
Lønnskostnader
Lønn
Pensjonsutgifter
Arbeidsgiveravgift
Andre ytelser
Sum lønnskostnader ansatte
AGA honorarer forelesere / konsulent *)
SUM

2018
3 685 230
668 892
619 811
32 736
5 006 669
14 534
5 021 203

2017
3 636 517
564 685
577 477
24 506
4 803 185
16 829
4 820 014

*Honorar til forelesere er utgiftsført under «Arrangementskostnader kurs».
NKRF har pr. 31.12.2018 5 ansatte.
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2018
993 010
107 749
5 875

Ytelser til daglig leder
Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

2017
849 616
93 933
5 771

Hverken daglig leder eller styrets leder har særskilt vederlag ved opphør eller endring
av ansettelsesforholdet eller annen form for bonuser.
Det er ikke gitt lån til ansatte eller medlemmer av styret.
Ytelser vedrørende tillitsvalgte
Det utbetales ikke ordinært honorar til medlemmer av styret eller andre tillitsvalgte.
Det ytes imidlertid kompensasjon til de tillitsvalgtes arbeidsgivere for bruk av
arbeidstid til vervet. Kompensasjonen settes i forhold til G pr. 1. mai året før
budsjettåret.
For 2018:
Styreleder (0,8 G): kr 75 000 pr. år
Nestleder (0,3 G): kr 28 000 pr. år
Styremedlemmer, ledere for komiteene: regnskaps-, revisjons-, forvaltningsrevisjons-,
kvalitetskontroll- samt selskapskontroll- og kontrollutvalgskomiteen (0,2 G):
kr 19 000 pr. år
Leder av valgkomiteen og medlemmer av regnskaps-, revisjons-,
forvaltningsrevisjons-, kvalitetskontroll- samt selskapskontroll- og
kontrollutvalgskomiteen (0,1 G): kr 9 000 pr. år
Medlemmene av valgkomiteen og hver revisor (0,05 G): kr. 5 000 pr. år
Sum utbetaling til tillitsvalgtes arbeidsgivere i 2018: kr 394 650
Revisor
Se ytelser vedrørende tillitsvalgte.

Note 3:

Pensjonsansvar
Virksomhetens pensjonsansvar i henhold til den ordinære tariffestede
tjenestepensjonsordningen, er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal
Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i
kommunal sektor. Forsikrede pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordninger
balanseføres ikke. Alle innbetalinger til forsikringsselskapet, også innbetalinger til
pensjonspremiefond, kostnadsføres.
Ordningen omfatter pr. 31.12.2018: 5 aktive, 5 oppsatte og 3 pensjonister.

Note 4:

Kvalitetskontrollfond
Kvalitetskontrollordningen har siden oppstarten vært forutsatt å være
selvfinansierende. Eventuelt gjenværende del av innkrevd kontingent har blitt avsatt
til fondet, og hvis innkrevd kontingent ikke har dekket utbetalingene i året, har det
overskytende blitt dekket av fondet. Årets overskudd på ordningen – kr 338 227
tillegges fondet.

Kvalitetskontrollfond 01.01
Resultat kvalitetskontrollen
Kvalitetskontrollfond 31.12

-

2018
112 507
338 226
225 719

-

2017
280 052
392 559
112 507
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Note 5:

Egenkapital eks. fond
2018
8 528 486
114 351
8 642 837

Egenkapital 01.01
Resultat eks. kvalitetskontrollen
Egenkapital 31.12

Note 6:

Anleggsmidler – IKT-utstyr og Inventar
IKTutstyr

Inventar

SUM

Anskaffelseskost pr. 01.01
Avgang – kassert
Tilgang

kr.
kr.
kr.

109 386
0
0

72 033
72 033
44 289

181 419
72 033
44 289

Anskaffelseskost pr. 31.12
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01
Avskrivning - Avgang / kassert
Avskrivninger

kr.
kr.
kr.
kr.

109 386
82 176
0
19 625

44 289
72 033
72 033
645

153 675
154 209
72 033
20 270

Bokført verdi pr. 31.12

kr.

7 585

43 644

51 229

3 år

5 år

Avskrivningstid

Note 7:

2017
7 486 386
1 042 100
8 528 486

Kundefordringer
Kundefordringer er fordelt på:
Kurs
Annet
Nasjonal fagkonferanse
Regnskapsmapper
Oppdrag
Kommunerevisoren
Uoppgjorte kreditnotaer diverse kurs

2018
210 770
126 192
51 357
48 500
32 255
9 625
-93 886
384 813

2017

37 781
2 400
-15 314
24 867

Ingen kortsiktige fordringer forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Note 8:

Bundne midler
På konto for skattetrekks midler er saldo pr. 31.12.2017 kr. 250 196.

Note 9:

Leverandørgjeld
Leverandørgjeld er fordelt på:
Utgifter vedrørende kvalitetskontrollen
Utgifter vedrørende styret/komiteene
Kontordrift
Arrangementsutgifter kurs

2018
243 115
203 906
42 696
29 941
519 658

2017
102 494
49 930
156 271
22 157
330 852
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Note 10:

Skyldig skattetrekk og avgifter
Spesifikasjon:
Skyldig forskuddstrekk
Skyldig aga
Oppgjørskonto MVA

Note 11:

2017
192 725
101 159
31
293 915

2018

2017

404 044

392 839

130 231
56 970
23 000
35
0
614 281

109 880
55 390
24 000
13 835
10 443
606 387

Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld er fordelt på:

Påløpt ferielønn
Regnskapsmappe/RPD (til fordeling
samarbeidspartnere)
AGA av påløpt ferielønn
Kurs (avsetninger)
Annet
Kvalitetskontrollutg.

Note 12:

2018
203 555
154 876
31
358 462

Nordisk sjefrevisorkonferanse
Nordisk sjefrevisorkonferanse arrangeres hvert annet år, og går på omgang mellom
landene. Konferansen ble i 2014 arrangert i Oslo. Overskudd fra arrangementene i 2016
og 2018 ble overført til vår konto. Styringsgruppa ble høsten 2018 enige om å be NKRF
på permanent basis håndtere midlene fra Nordisk sjefrevisorkonferanse. Vi vil opprette
egen bankkonto for dette formålet i 2019.
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Til årsmøtet i Norges Kommunerevisorforbund(NKRF)

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2018
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Norges Kommunerevisorforbunds(NKRF) årsregnskap som viser et overskudd
på kr 452 578. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir et rettvisende bilde av Norges Kommunerevisorforbunds(NKRF) finansielle stilling per
31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer
ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet
«Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den
finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på
årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://www.nkrf.no/revisjonsberetninger
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med
lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo 10.05.2019

May-Britt Bratlie

Reidun Vie

statsautorisert revisor

registrert revisor

Regnskap for NKRF kvalitetskontroll 2018
RESULTATREGNSKAP

INNTEKTER:
Årsavgift
Fakturerte kvalitetskontrollkostnader
SUM DRIFTSINNTEKTER

KOSTNADER:
Godtgjørelse til tillitsvalgtes arb.givere
Lønnsrefusjon vedr. kontrollører
Møtekostnader
Kurs og seminaravg.
Andre kostnader
Porto
Bilgodtgjørelse
Oppholdskostnader
Andre reisekostnader
Diett
SUM DRIFTSKOSTNADER
RESULTAT

REGNSKAP
2018

REGNSKAP
2017

BUDSJETT
2018

858 000
85 000
943 000

532 200
125 000
657 200

908 000
125 000
1 033 000

37 000
449 162
3 751
35 688

37 000
818 195
11 145
31 151

37 000
750 000
10 000
50 000

0
4 449
10 550
59 555
4 618
604 773

8 450
18 846
111 831
13 142
1 049 759

0
8 000
15 000
115 000
14 000
999 000

338 227

-392 559

34 000

-112 508
338 227
225 719

280 052
-392 559
-112 508

FOND
Kvalitetskontrollfond pr. 1/1
Resultat
Kvalitetskontrollfond pr. 31/12

Kommentarer til NKRFs regnskap 2018
Regnskapet er et samlet årsregnskap for hele NKRFs virksomhet.
NKRFs årsregnskap for 2018 viser et overskudd på kr 452 578. Budsjettet var vedtatt med et
overskudd på kr 54 800. Etter korrigering for kvalitetskontrollordningen viser resultatet av driften et
overskudd på kr 114 352 mot budsjettert resultat på kr 20 800. Det største budsjettavvikene er på kurs.
Mindreinntekt
Kursinntekter

191 654

Mindreutgift
Kurs- arrangementskostnader

581 348

Kvalitetskontrollordningen
Kvalitetskontrollen skal være selvfinansierende. Det settes derfor opp eget regnskap, og overskudd
avsettes til/underskudd dekkes av fond. Dette skal iht. vedtektenes § 6 nr. 2 legges fram for årsmøtet
sammen med regnskap og revisjonsberetning. Ordningene har de siste årene gått i underskudd og
brukt av fondet. Fondet hadde ved inngangen til 2018 negativt saldo – kr. 112 507.På årsmøtet i 2018
ble kontingenten til kvalitetskontrollordningen økt (Sak 7.1: Revidert årsbudsjett for 2018, herunder endring av
årsavgift for kvalitetskontrollen. Regnskapet for 2018 viser ett overskudd på ordningen med kr. 338 227.
Fondet er pr. 31/12-18 på kr. 225 719.

Kommentarer til enkelte forhold
Forlagsvirksomhet
Inntektene er i all hovedsak samarbeidsprosjektet ”Regnskapsmappe for kommuner og
fylkeskommuner”.
Balanseført opplag av boka "Tilsyn og revisjon i kommunal sektor"som kom i ny utgave i 2016 tatt til
utgift i 2018. Ny kommunelov gjør at vi ikke forventer mer salg av denne.

Kursvirksomheten
Netto inntekt kurs (eksklusive egne ressurser) var for 2018 budsjettert til kr 3 000 00 (kursinntekter –
arrangementskostnader kurs – andel av driftskostnader (kopiering) – andel reisekostnader).
Regnskapet viser netto inntekt for kursvirksomheten på kr 3 409 990.
Antall kursdager i 2018 var lavere enn i 2017, (2 061 kursdager i 2018 mot 2 312 kursdager i 2017)
ekskl. Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon). Reduksjonen knyttes ikke til noe spesielt
arrangement, men fordeler seg over mange.
Brutto kursinntekter var ca. 3,54% høyere enn i 2017 (ekskl. Nasjonal fagkonferanse for offentlig
revisjon – kr. 277 563 i brutto kursinntekter), og kr 191 654 lavere enn budsjett (2,25 %).
Arrangementskostnader kurs (inkl. reisekostnader) viser et besparelse i forhold til budsjett på
kr 599 988 (10,9%).

Konsulent- og foredragsvirksomhet.
Mindreinntekten i forhold til budsjett knyttes til foredragsvirksomheten.

Tilskudd FR-registeret.
NKRF kjøpte i 2011 et elektronisk register over forvaltningsrevisjonsprosjekter fra Oslo kommune,
kommunerevisjonen. KRD og KS viste interesse for å gjøre registeret åpent for alle. Via KS mottok
NKRF statsstøtte på kr 150 000 for vedlikehold av registeret også for 2018.

Sekretariat for FKT.
NKRF påtok seg fra 1. juli 2015 seg å utføre sekretariats tjenester for FKT. Avtalen er avsluttet 31.
desember 2017. Inntekten i 2018 gjelder noe arbeid i forbindelse med overføringen tidlig i 2018.
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Sak 5/2019
Til NKRFs årsmøte 2019

BERETNINGER FOR PERIODEN 1. MAI 2018 - 30. APRIL 2019

Vedlagt følger beretninger for perioden 1. mai 2018 - 30. april 2019.
Styret behandlet beretningene på styremøtet 10. mai 2019 i sakene 27/2019 og 28/2019 og legger
fram følgende innstilling for årsmøtet:

Beretningene fra styret og komiteene for perioden 1. mai 2018 - 30. april 2019 tas til
orientering.

Per Olav Nilsen
Styreleder

Norges Kommunerevisorforbund
– på vakt for fellesskapets verdier
Postadresse:
Postboks 1417 Vika
0115 OSLO

Besøksadresse:
Haakon VIIs gate 9, 6. etg.

Telefon: 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no
Web:
www.nkrf.no

Org.nr.:
975 450 694
Kontonr.: 1450.12.70424
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Styrets beretning for virksomheten
1. mai 2018 – 30. april 2019

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er en faglig interesseorganisasjon og et
serviceorgan for alle (personer og virksomheter) som arbeider med revisjon av eller tilsyn
med kommunal og fylkeskommunal virksomhet. NKRF har som formål å fremme en sunn
utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner.
NKRF er organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor.
Styrets beretning er satt opp etter samme struktur som forbundets strategiplan, vedtatt på
årsmøte 2018.

Styret
Etter årsmøtet i Drammen 12. juni 2018 har styret bestått av:
Styreleder

Per Olav Nilsen

Trondheim kommunerevisjon
(2017–2019)

Nestleder

Alexander Etsy Jensen

Agder og Telemark
kontrollutvalgssekretariat IKS (2018–2020)

Styremedlemmer

Inger Anne Fredriksen

Buskerud Kommunerevisjon IKS
(2017–2019)

Torgun M. Bakken

Glåmdal sekretariat IKS (2018–2020)

Tor Ole Holbek

Agder Kommunerevisjon IKS
(2018–2020)

1. varamedlem

Laila Nagelhus

Østfold kommunerevisjon IKS
(2018–2019)

2. varamedlem

Toril Hallsjø

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
(2018–2019)

I rapporteringsperioden har styret avholdt 12 møter og behandlet 87 saker. Protokollene er
bekjentgjort ved å sende orientering om at de er lagt ut på hjemmesidens medlemsområde.
Daglig leder deltar i styrets møter og har ivaretatt sekretærfunksjonen.
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NKRF har i perioden hatt følgende ansatte:
Rune Tokle, daglig leder
Bjørn Bråthen, seniorrådgiver
Wenche Ruud Solvin, rådgiver
Knut Erik Lie, seniorrådgiver
Renate Borgmo, seniorrådgiver
Det har i perioden vært arrangert 17 kurs og konferanser med til sammen 1218 deltagere.
Kontrollutvalgskonferansen var det klart største arrangementet med 640 deltagere. I tillegg
har NKRF sammen med Riksrevisjonen og IIA Norge arrangert Nasjonal fagkonferanse i
offentlig revisjon med 129 deltagere.
Videre har NKRFs administrasjon hatt løpende rådgivningsoppdrag.
Det er i perioden gitt ut seks nummer av Kommunerevisoren, med et opplag på ca. 2.000
eksemplarer. Pris for beste artikkel i 2017 ble gitt til Jan Roar Beckstrøm i Riksrevisjonen.
Prisen ble utdelt under fagkonferansen 2018.
Styret har arbeidet med utgangspunkt i strategiplanen for perioden 2018-2021 som ble vedtatt
på årsmøtet 2018.

Strategisk satsningsområde: 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.
Tiltak
Status
1. Delta aktivt i forbindelse med utvikling av NKRF har avgitt høringsuttalelser til budsjett- og
forskrifter til kommuneloven.
regnskapsforskriften og kontrollutvalgs- og
revisjonsforskriften (2.5.2019). NKRF deltok også
høsten 2018 på møte med KMD om utkast til
kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift. Temaet har vært
diskutert på flere fagsamlinger i NKRF, og i
fagkomiteene.
2. Revidere veiledere i forbindelse med
Dette arbeidet vil påbegynnes når nye forskrifter er
ikrafttredelse av ny kommunelov og
fastsatt.
forskrifter til denne. Aktuelle veiledere er
informasjonsskriv fra revisjonskomiteen,
og veiledere for forvaltningsrevisjon,
selskapskontroll og
kontrollutvalgssekretariat.
3. Lage bransjenorm for behandling av
Det vil bli lagt fram et forslag til bransjenorm på
personopplysninger.
fagkonferansen 2019.
4. Gjennomgå reglene for kvalitetskontrollen, Styret vedtok i desember endringer i reglementet for
og vurdere endringer.
kvalitetskontrollen. Disse endringene er kommunisert til
kvalitetskontrollkomiteen og -kontrollørene.
Strategisk satsningsområde: 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.
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Satsningsområdene i kommende periode skal være digitalisering, strukturendringer i kommunesektoren og
profesjonalisering av sekretariatsfunksjonen.
5. Vurdere å opprette faglige nettverk, i
Dette har vært til løpende vurdering, men flere nettverk
første omgang på sosiale medier
er ikke opprettet.
(Facebook og evt. LinkedIn), for andre
fagområder enn forvaltningsrevisjon.
6. Øke ressursene i administrasjonen mht.
Det er fra og med 1.1.2019 kjøpt en ressurs til
digitalisering og revisjonskomiteen
revisjonskomiteen (25 %). I tillegg er det engasjert
konsulentbistand i forbindelse med
digitaliseringsprosjektet.
7. Søke ny kompetanse gjennom deltagelse
Det er planlagt deltagelse på karriereuka ved
på karrieredager på universitets og
Universitetet i Oslo høsten 2019.
høyskoler – i samarbeid med
medlemmene.
8. Samarbeide med Riksrevisjonen om
Det var høsten 2018 kontakt mellom NKRF og NTNU
utdanningstilbud innen (offentlig) revisjon Handelshøyskolen om eventuelle bidrag fra NKRF til
studiet i revisjon og teknologi. Det vil konkretiseres
framover. Riksrevisjonen var ikke involvert i det.
9. Fortsette samarbeidet med NTNU
Se punkt 8.
Handelshøyskolen for utvikling av
studium innen revisjon og teknologi
10. Opprette et hovedprosjekt digitalisering, jf. Hovedprosjektet ble opprettet i desember 2018, og
forslag fra arbeidsgruppa for forprosjekt
arbeidet er i gang. Status vil bli lagt fram på
digitalisering.
fagkonferansen 2019.
11. Jobbe for at kompetansekrav blir del av
Dette er ivaretatt i høringsuttalelsen
forskriftene til kommuneloven.
12. Gjennomgang av NKRFs kursportefølje,
Dette er et løpende arbeid. Gjennomgang er gjort og nye
Aktuelle temaer for nye kurs er
kurstilbud er satt opp.
Ny kommunelov og forskrifter
Bransjenorm GDPR
Nye veiledere
Bruk av elektroniske verktøy
13. Igangsette arbeidet med vår tilgang til
Det er inngått intensjonsavtale med KS Bedrift, der
juridisk kompetanse
muligheten for avtale om juridiske tjenester inngår.
14. NKRF skal sette standard for opplæring av Det har vært kontakt med KS om folkevalgtopplæring,
kontrollutvalg.
og administrasjonen er i gang med å utarbeide opplegg
for opplæring av de nye kontrollutvalgene.
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.
15. Bidra som koordinator mellom ulike
Dette er et løpende arbeid. NKRF er aktiv deltager i
aktører innen revisjon, tilsyn og kontroll
dialogforum for offentlig revisjon. I tillegg samarbeider
NKRF med Riksrevisjonen om ulike spørsmål. Det er
også kontakt med KS lokaldemokratiavdeling og
arbeidet med samordning av statlige tilsyn (herunder
prosjektet Nasjonal tilsynskalender). NKRF er også
representert i Den norske Revisorforenings
revisjonskomite. Det har også vært kontakt med FKT,
både administrativt og mellom styrene. Videre har det
vært to kontaktmøter mellom NKRF og NKK.
16. Iverksettelse og kurs til ny kommunelov,
Kursdatoer høsten 2019 er fastsatt.
forskrifter, veiledere
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Strategisk satsningsområde: Interessant samarbeidspartner for administrative og politiske myndigheter
NKRF skal være mer tydelig på hva vi som organisasjon kan tilby administrative og politiske myndigheter.
17. Ha et tettere samarbeid med KS, KS
NKRF er sammen med KS, NKK og Kommunalbanken
Bedrift, NKK, Riksrevisjonen m.fl. i saker arrangør av den årlige Kommuneøkonomikonferansen.
der vi har felles synspunkter
Intensjonsavtale med KS Bedrift inngått. Det har vært
samarbeidsmøter med NKK, og samarbeid med
Riksrevisjonen, både gjennom dialogforum i offentlig
revisjon, og gjennom digitaliseringsarbeidet. Det har
vært tett samarbeid med KS Bedrift om blant annet
spørsmålet om likebehandling av praksis fra privat og
kommunal revisjon
18. Intensivere samarbeidet med KS Bedrift
Intensjonsavtalen er her et viktig startpunkt. Videre har
mht. til flere tema – blant annet som følge
samlokaliseringa ført til flere møter og utveksling av
av samlokalisering
synspunkter i forbindelse med høringer og andre
rammevilkår.
Strategisk satsningsområde: 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.
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.
19. Delta aktivt i arbeidet med lov- og
Se punkt 1 ovenfor.
forskriftsarbeid, herunder forskrifter til
den nye kommuneloven.
20. Aktivt følge opp vedtaket Stortinget fattet
Det har vært møter med embedsverket i
vedrørende praksisgodkjenning, spesielt
Finansdepartementet, avtalt møte med politisk ledelse
gjennom arbeidet med ny revisorlov.
(2.5.2019) og møte med stortingspolitikere.
Strategisk satsningsområde: 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.
21. Deltagelse på Arendalsuka 2019, i
NKRF er meldt på Arendalsuka sammen med Agder
samarbeid med egne medlemmer og evt.
Kommunerevisjon IKS, Aust-Agder Revisjon IKS og
andre.
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS.
Planlegging i gang.
22. Utvikling/modernisering av NKRFs
Nye sider ble lansert i desember 2018.
nettsider.
23. Deltagelse på Kommunalpolitisk
NKRF var sammen med KomRev NORD IKS og
toppmøte/rådmannslandsmøtet i regi av
Romerike revisjon IKS deltager på både
KS
Kommunalpolitisk toppmøte og Rådmannslandsmøtet.
24. Fortsette med faglig lunsj der man
Det har ikke vært faglig lunsj i perioden, men det er
inviterer ulike samarbeidspartnere
planlagt avholdelse av faglig lunsj framover.
25. Innhente og foreslå et opplegg for
bransjeforsikring for NKRFs medlemmer

Oslo, 10. mai 2019
Per Olav Nilsen, styreleder

Det er inngått avtale med Söderberg & Partners for å
forhandle fram avtale om bransjeforsikring.

Disiplinærkomiteens beretning for virksomheten
1. mai 2018–30. april 2019

Komiteens sammensetning
Leder
Medlem
Medlem

Inge Storås
Morten Alm Birkelid
Unni Romstad

Varamedlem Inger Johansen

Revisjon Midt-Norge SA
Hedmark Revisjon IKS
Revisjon Midt-Norge SA
K-sekretariatet IKS (ubesatt per april 2019)

Komiteens formål og målsetting
Disiplinærkomiteen skal ved sin virksomhet bidra til å oppnå følgende målsettinger i
forbundets vedtekter § 2:
•
•
•
•
•

å
å
å
å
å

heve den faglige standarden
ivareta etiske prinsipper
bedre medlemmenes faglige kompetanse
spre informasjon av faglig interesse
sikre kvaliteten i arbeidet.

Aktivitet
Disiplinærkomiteen har etter henvendelse fra kvalitetskontrollkomiteen datert
13.11.2018, behandlet fem – 5 – saker om gjennomført oppfølgingskontroll i 2017 med
nye oppfølgingskontroller i 2018. Disiplinærkomiteen støttet forslaget fra
kvalitetskontrollkomiteen om å gjennomføre nye oppfølgingskontroller i 2019.
Komiteen har ut over dette ikke mottatt saker til behandling i perioden
1. mai 2018 – 30. april 2019.

Orkanger, Løten, Namsos, 26. april 2019
Inge Storås/s/

Morten Alm Birkelid/s/

Unni Romstad/s/

Leder

Medlem

Medlem

Forvaltningsrevisjonskomiteens redegjørelse for virksomheten
1.mai 2018 – 30.april 2019
Komiteens sammensetning
Tor Arne Stubbe (leder), Revisjon Midt-Norge IKS
Astrid Indrebø (medlem), Komrev Nord IKS
Morten Mjølsnes (medlem), Bærum kommunerevisjon

Anne Sæterdal (vara), Telemark kommunerevisjon IKS

Renate Borgmo møter for administrasjonen.
Tor Ole Holbek er komiteens kontaktperson i styret.

Komiteens formål og målsetting
NKRFs forvaltningsrevisjonskomite har som formål å bidra til å heve den faglige standarden
innen forvaltningsrevisjonsfaget blant medlemmene, herunder å:
•

bidra til utviklingen av forvaltningsrevisjon, herunder god kommunal revisjonsskikk

•

heve den forvaltningsrevisjonsfaglige kompetansen hos medlemmene

•

skape interesse og engasjement om forvaltningsrevisjonsfaglige temaer

•

avgi forslag til høringsuttalelser til NKRFs styre

•

uttale seg om etikk- og habilitetsspørsmål knyttet til yrkesutøvelsen.

Forvaltningsrevisjonskomiteen har som målsetting å heve den forvaltningsrevisjonsfaglige
kompetansen hos medlemmene og spre informasjon om forvaltningsrevisjonsfaglige
temaer.

Norges Kommunerevisorforbund
- på vakt for fellesskapets verdier
Postadresse:
Postboks 1417 Vika
0115 OSLO

Besøksadresse:
Munkedamsveien 3B, 3. etg.

Telefon: 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no
Twitter: @nkrf

Org.nr.: 975 450 694 MVA
Kontonr.: 1450.12.70424
Web: www.nkrf.no

Satsingsområder jfr NKRFs
strategi
Standardsettende
Revidere RSK 001
v/behov
Avgi uttalelser til RSK
001 v/behov
Revidere Veileder i FR
v/behov
Råd og veiledning til
RSK 001

Tiltak
-

Status pr 30.4
Avklare behov for justering
av og veiledning i RSK 001
Årlige møter med
Kvalitetskontroll-komiteen
Orientere om
kvalitetskontrollen og
resultatene fra denne.

-

-

-

-

Kompetanse
Økt kompetanse innen
FR

-

-

Fremme kunnskapsdeling i
fagfeltet
Bidra til aktivitet på
Facebookside for NKRF,
lukket gruppe for
forvaltningsrevisjon.
Arrangere Arena for
forvaltningsrevisjon
Initiere relevante
temabaserte kurs i FR
Sørge for tilfang av
relevante artikler til
Kommunerevisoren

-

-

Styrket kommunal egenkontroll
Bidra til rolle- og
oppgaveavklaring
mellom revisor,
sekretariat og
kontrollutvalg.
Samarbeidspartner for adm. og
pol myndigheter
Økt samarbeid med
Riksrevisjonen

-

Dialog med fagkomiteene,
styret og administrasjonen
i NKRF.

-

-

-

Rammevilkår
Bidra til forutsigbare
rammer for
kommunenes
egenkontroll
Omdømme
Synliggjøring av
forvaltningsrevisjon som
verktøy til forbedring i
kommunal forvaltning

-

Invitere Riksrevisjonen til å
bidra på Arena
Invitere FR-komiteen inn til
møte/besøk hos
Riksrevisjonen
Avgi uttalelser til styret i
NKRF v/behov

Delta på arrangement i
kommunesektoren.
Tilby foredrag om FR til KS
Dialog adm. og komite om
bidrag til ulike arrangement

-

-

-

-

Møte med komiteene vedr
kvalitetskontrollen (årlig)
Avholdt møte med
Kvalitetskontroll-komiteen
og kontrollørene. Fortsatt
dialog.
Resultat fra
kvalitetskontrollen
gjennomgått på Arena
Innlegg for Oslo
kommunerevisjon vedr
forskriftsendringer.
Vedtatt prosess for
revidering av RSK 001,
med påfølgende revidering
av Veilederen.
Facebookgruppe for FR er
opprettet på. FR-komiteen
og administrasjonen
forsøker å svare ut
spørsmål/henvendelser
løpende.
Basiskursene i metode,
kriterier og intro går som
vanlig. Nye kurs i
Skriveteknikk og i
Presentasjonsteknikk er
avholdt (administrasjonen/
komiteen).
Arena avholdt med god
deltakelse
FR-komiteen har bidratt i
prosess i NKRF.

Møte med Riksrevisjonen
ang grensedragninger
mellom finansiell revisjon,
etterlevelsesrevisjon og
forvaltningsrevisjon
Avgitt høringsuttalelse til
ny forskrift om
kontrollutvalg og revisjon

Ingen henvendelser om
bidrag fra FR-komiteen.

Trondheim 07.05.19

Tor Arne Stubbe /s/
Leder forvaltningsrevisjonskomiteen, NKRF
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Rapport til årsmøtet 2019 for årsmøteperioden 2018-2019 for Kontrollutvalgskomiteen
Komiteens sammensetning
Mona Moengen, Romerike Kontrollutvalgssekretariat (Rokus), leder
Kari Louise Hovland, Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet, medlem
Pål Ringnes, Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud (KUBIS), medlem
Bjørn Bråthen, administrasjonens kontaktperson
Komiteens formål og målsetting
NKRFs kontrollutvalgskomite har som formål å bidra til å heve den tilsynsfaglige kompetansen blant medlemmene, herunder å:
• heve den faglige standarden
• spre informasjon, skape interesse og engasjement om tilsynsfaglige temaer
• avgi forslag til høringsuttalelser til NKRFs styre
• uttale seg om etikk- og habilitetsspørsmål knyttet til yrkesutøvelsen.
Satsingsområde

Mål

Tiltak

Status

Standardsettende

Arbeide for utvikling av god skikk for
kontrollutvalgssekretariatene.

Bidra i arbeidet med forskrifter til ny
kommunelov.
Oppdatere veilederen for
kontrollutvalgssekretariater i tråd med ny
kommunelov og nye forskrifter.
Ta initiativ til å samordne NKRFs og FKTs
veiledere med mål om èn veileder for nyvalgte
kontrollutvalg i 2019.
Drøfte behov for å oppdatere veilederen for
forvaltningsrevisjon med
Forvaltningsrevisjonskomiteen.
Vurdere og utdype enkelte problemstillinger
som har dukket opp i forbindelse med arbeidet
med veilederen.
Dialog med Revisjonskomiteen og
Selskapskontrollkomiteen i kjølvannet av nye
bestemmelser om etterlevelseskontroll og

Komiteen har gitt innspill til
forskrift for kontrollutvalg og
revisjon, har startet arbeidet
med oppdatering av veilederen,
tatt et initiativ overfor styret om
samordning av FKT og NKRFs
veiledere for sekretariater, hatt
ett drøftingsmøte med
Forvaltningsrevisjonskomiteen
og hatt dialog med
Revisjonskomiteen,
Forvaltningsrevisjonskomiiteen
og Selskapskontrollkomiteen om
presentasjon av standarder og
veiledere på NKRFs nettsider

Bidra til å avklare innhold og roller i nye
bestemmelser om etterlevelseskontroll
og selskapskontroll.

Kompetanse

Profesjonalisering av
sekretariatsfunksjonen.

Styrking av den kommunale
egenkontrollen

Bidra til å gjøre egenkontrollen best
mulig.
Rollene for kontrollutvalg, sekretariat og
revisjon tydeliggjøres og avklares.

Interessant
samarbeidspartner for
administrative og politiske
myndigheter

Veiledere og skjema

Vurdere om eksisterende veiledere og
skjema er i tråd med veilederen for god
skikk og praksis for
kontrollutvalgssekretariater.

7.5.2019
Mona Moengen, Kari Louise Hovland og Pål Ringnes

selskapskontroll.
Krav til etterutdanning for sekretariatene ble
vedtatt av årsmøtet 2018. Komiteen vil bidra til
at medlemmene på en enkel måte kan føre
oversikt over kompetansetiltak.
Drøfte behovet for nye kompetansetiltak og
kurs som følge av ny kommunelov og krav om
etterutdanning.
Utvikle materiale som sekretariatene kan
bruke i opplæring av nye kontrollutvalg og
lederopplæring.
Gjennomføre sekretariatssamling i 2019.
Bidra i NKRFs digitaliseringsprosjekt ut fra
sekretariatenes behov.

Fylkesmannen får en klar samordningsrolle i
den nye kommuneloven. Dette gjøres av
mange fylkesmenn allerede, og løses på ulike
måter rundt om i landet. Komiteen vil kartlegge
hvordan dette gjøres, og bidra til samordning
der det ikke er på plass.
Vurdere sammen med styret å ta initiativ
overfor KS ifm. opplæring av nye
kommunestyrerepresentanter og
eierrepresentanter i kommunale selskaper
(folkevalgtopplæring).
Dersom det avdekkes behov oppdateres
veiledere og skjema i tråd med veilederen for
god skikk og praksis for
kontrollutvalgssekretariat.

Komiteen har utarbeidet og
sendt ut informasjon om krav til
etterutdanning og hvordan
medlemmene kan holde oversikt
over dette. Koimteen har drøftet
behovet for nye
kompetansetiltak og kurs som
følge av ny kommunelov og krav
om etterutdanning.
Komiteen har kommet med
bidrag til nytt
opplæringsmateriell for
kontrollutvalg.
Sekretariatssamlingen høst
2019 er planlagt.
Komiteen vil ha mer kontakt
med digitaliseringsprosjektet i
neste periode.
Fylkesmannen har startet
arbeidet med Nasjonal
tilsynskalender hvor komiteen
har gitt innspill via NKRFs
representant.
Det er avviklet møter og gitt
innspill til administrasjonen KS i
denne forbindelse. Innspillene er
tatt godt imot, og vil bli brukt i
opplæringsprogrammet som KS
nå utvikler.
Vurdering er gjennomført.

NKRF kvalitetskontrollkomité sin redegjørelse for virksomheten
1. mai 2018 30. april 2019
—

Komiteens sammensetning
Leder
Medlem:
Medlem:

Cicel I. Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS
Øyvind Nordbrønd Grøndahl, Romerike Revisjon IKS
Kjell Ekman, Telemark kommunerevisjon IKS

Varamedlem:
Varamedlem:

Elisabeth Nilsen, Vestfold kommunerevisjon
Veslemøy E. Ellinggard, Møre og Romsdal revisjon IKS

Observatør:
Kontaktperson i styret:

Rune Tokle, NKRF
Per Olav Nilsen

Det er 10 valgte kontrollører fra 2019, 5 for regnskapsrevisjon og 5 for forvaltningsrevisjon. (se
www.nkrf.no).

Komiteens formål og målsetting
Formålet med forbundets obligatoriske kvalitetskontroll er å
a) sikre at alle bedriftsmedlemmene, som arbeider med revisjon av kommunal og
fylkeskommunal virksomhet, holder en høy faglig standard ved at de utfører regnskapsrevisjon
og forvaltningsrevisjon i overensstemmelse med lover, forskrifter og god kommunal
revisjonsski kk.
b) gi de kontrollerte faglig rettledning i forbindelse med kontrollen
c) gi erfaringer som kan danne grunnlag forjustering av eksisterende standarder og veiledninger
d) avdekke eventuelle behov for etterutdanning.
if § 1-2 i reglement for kvalitetskontrollen sist endret av styret 19. mai 2016.
http://www.nkrf.no/vedtekter/cms/45#Reglement for kvalitetskontrollen klargjøring av
regelverk tas opp ved behov og diskuteres på møter. Resultat avklares med den enhet som er
bemyndiget. Se også retningslinjer for kvalitetskontrollordningen, sist revidert desember 2018.
—

Det er avholdt 9 møter i perioden 1. mai 2018
telefonmøter.

—

30. april 2019, 4 fysiske møter og 5

Komiteens tiltak
Valg av kontrollerte enheter, varsling av disse og
gjennomføring av kontroll og melding om
vedtak.

Valg av kontrollører, opplæring av disse for å
sikre lik behandling og lik vurdering

Resultater/status
Gjennomført.
Årets fokusområder er lagt ut på NKRE sine
Resultatet av årets kvalitetskontroll er formidlet
til styret, administrasjon og til medlemmene på
årsmøtet. Det ble valgt ikke å gjennomføre en
questback mot enhetene da deres kommentarer
er inntatt i rapportene. Rapportering og dialog
med disiplinærutvalget i 5 saker
Rekruttert nye kontrollører slik at det nå er
fulltallig kontrollørkorps
Gjennomført to samlinger med kontrollørene
årets enheter ble fordelt og fokusom råder
ble diskutert
konklusjoner/vedtak av årets kontroll ble
gjennomgått
forbedret fortløpende rapportering og
dialog med kontrollør underveis i
kontrollene
Tidligere kontrollører er gitt attester for
deltakelse i ordningen
Det er innhentet innspill fra ER og RR komiteene
som del av grunnlaget for fastsetting av årets
fokusområder for å sikre at komiteenes retninger
blir fulgt opp i praksis.
Administrasjon og lederne for de to fagkomiteene
samt leder for kontrollutvalgssekretærene deltok i
gjennomgangen av resultat av årets kontroll.
Komiteen har gitt innspill til kurs/fagartikler på
områder hvor der i praksis er avdekket svakheter
eller ulik praksis.
Vedtak er forsøkt detaljert slik at praksis kan
forbedres og bli mer ensartet. Resultatet av
kvalitetskontrollen 2017 er publisert i
Kommunerevisoren 5/18 og gjennomgått på
fagdagene i 2018. Læringsaspektet er mest
vektlagt i de mindre enhetene.
Regelverk er oppdatert i samarbeid med
administrasjon og styret
Eget møte avholdt med ER komite leder for å
bedre innsikt i fagfeltet
Komiteen har gitt innspill til NKRF sin høring vedr
kommunelovens nye forskrifter vedr. revisjon!
kontrollutvalg og GDPR bransjeregelverk og har
fulgt arbeidet med ny revisorlov parallelt
Det er gjennomført forsøk med fjernmøter for å
lage ordningen mer effektiv. Bra nsjemessige
forhold like vilkår mellom privat og offentlig
jobbes det med.
All dokumentasjon arkiveres i NKRF. Komiteen gir
informasjon til administrasjonen slik at
-

-

-

Læringsaspektet med ordningen

—

Rapportering til administrasjon
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Rapportering til styret

Rapportering til årsmøtet
Publisering av resultat av kvalitetskontrollen

kontrollerte enheter blir fakturert.
Referat fra møter sendes administrasjonen og
kontaktperson fortløpende.
Daglig leder deltar som observatør i møter for å
sikre bedre kommunikasjon
Administrasjon fakturerer ordningen og håndterer
budsjett som komite har fulgt opp etter beste
evne
Statusrapport til styret etter årets kontroll med
innspill til frekvens på kontrollene samt
økonomien i kontrollordningen.
Leder orienterte årsmøtet om strategi, mål og
resultat av årets kontroller
Resultatet av kvalitetskontrollen 2017 er publisert
i Kommunerevisoren 5/18. Vårt kontrollfokus er
avstemt med DnR og sammenholdt med
Finanstilsynets publiserte tilsyn.

Oslo, 29. april 2019

e(
Cicel T. Aarrestad

%
Øyv n

ordbrønd Grøndahl

(

l kman
.

3

Revisjonskomiteens beretning for virksomheten
1. mai 2018–30. april 2019

Komiteens sammensetning i perioden
Unn H. Aarvold (leder), Kommunerevisjonen i Oslo
Inge Johannessen, KomRev NORD IKS
Knut Tanem, Revisjon Midt- Norge IKS
Bjørg Hagen (varamedlem), Innlandet Revisjon IKS

Linn Therese Bekken, Vestfold Kommunerevisjon IKS, har hatt permisjon til 1. februar 2019, og
ikke deltatt på møter i perioden.
Fra NKRF:
Knut Erik Lie

Komiteens formål og målsetting
NKRFs revisjonskomité er forbundets fagkomité for regnskapsrevisjon. Komiteen har som
hovedoppgave å fremme og utvikle den del av kommunal revisjon som gjelder for kommunal
og fylkeskommunal virksomhet, i tråd med anerkjente oppfatninger innen revisjonsfaget
nasjonalt og internasjonalt.
NKRFs revisjonskomitè har som formål å bidra til å heve den faglige standarden innen
regnskapsrevisjonsfaget blant medlemmene, herunder å:
 bidra til utvikling og fortolkning av god kommunal revisjonsskikk
 skape interesse og engasjement om regnskapsrevisjonsfaglige temaer
 avgi forslag til høringsuttalelser til NKRFs styre
 uttale seg om etikk- og habilitetsspørsmål knyttet til yrkesutøvelsen.
Aktivitet
Fra den vedtatte strategien for NKRF for perioden 2018 -2021 anses satsingsområdet
«Standardsettende» som den viktigste for revisjonskomiteen i perioden på grunn av ny
kommunelov. Andre punkter i strategien som ansees viktige å bidra til for revisjonskomiteen
er:




Kompetanse; bidra til faglig utvikling for medlemmene
Styrking av den kommunale egenkontrollen – bidra til rolleavklaring og tydeliggjøring
Rammevilkår; bidra til høringsuttalelser og annet etter forespørsel fra styret, samt bidra i
diskusjon om praksisgodkjenning

Komiteen har i årsmøteperioden hatt 8 møter, samt ett møte 6. mai 2019. Fra november 2018
har komitemøtene vært todelte slik at det i 4 møter har vært deltakelse av to fra DnR i deler av
møtet. Komiteen har da arbeidet med utarbeidelse av standard for God kommunal
revisjonsskikk knyttet til nye oppgaver for regnskapsrevisor etter ny kommunelov. For øvrig
er det arbeid med informasjonsskriv samt arbeide for rammebetingelser som er viktige
oppgaver for komiteen. I tillegg er det en viktig oppgave å gi medlemmene nødvendig faglig
informasjon og maler for beretninger og uttalelser.

Mål
Standardsettende
Arbeide for å videreutvikle kommunal
revisjonsskikk og å samordne god
kommunal revisjonsskikk med god
offentlig revisjonsskikk.
Bidra til at nyheter og forståelse av god
kommunal revisjonsskikk blir kjent for
medlemmene.
Bidra med fortolkninger av god
kommunal revisjonsskikk.

Tiltak

Status

Være oppdatert og orientert
om faglig utvikling
nasjonalt og internasjonalt
innen revisjon generelt og
spesielt revisjon av offentlig
sektor. Følge spesielt opp
”særlige forhold knyttet til
enheter i offentlig sektor” i
ISA-er. Følge med i
fremdrift og utviklingen av
ISSAI’ene, som
Riksrevisjonen benytter.

Utgitt oppdatering av fire
Infoskriv, og ett nytt på
revisors oppgaver etter ny
kommunelov.

Utarbeide informasjonsskriv
og på andre måter bidra til å
tydeliggjøre innholdet i god
kommunal revisjonsskikk.
Så langt det er mulig bidra
som artikkelforfattere og
kursholdere.

Startet arbeidet med god
kommunal
revisjonsskikk, foreløpig
ved å utarbeide forslag til
standard for revisors
arbeid ved forenklet
etterlevelseskontroller
økonomiforvaltningen.

Bidratt som
kursforelesere der vi har
vært forespurt.
Bidratt til to artikler i
Kommunerevisoren.
.

Kompetanse
Bidra til at NKRF holder et høyt
servicenivå overfor medlemmene og til
faglig utvikling av medlemmene ved
relevant informasjon.
Være i kontakt med andre
revisjonsmiljø.

Bidra med svar på
henvendelser fra
medlemmene.
Videreformidle kontakt til
NKRFs servicefunksjon.
Utarbeide infoskriv til
medlemmene.
Kontakt med andre av
NKRFs fagkomiteer, samt
samarbeide om aktuelle
tema som går på tvers av
fagkomiteene.
Opprettholde kontakten med
Riksrevisjonen, samt svare
på henvendelser og
forespørsler fra DnR og det
nordiske kommunale
revisjonsmiljøet.

Styrking av den kommunale

Bidratt med svar på
henvendelser fra
medlemmene.
Deltatt på fellesmøte med
styret, samt på møte med
kvalitetskontrollkomiteen.
Hatt dialog med andre
komiteer ved behov.
Deltatt på møter med
revisjonsmiljøet i Sverige,
Danmark og Finland for
planlegging av Nordisk
sjef revisorkonferanse.
Hatt to informasjonsmøter med
Riksrevisjonen samt at
observatør deltar på møter
i revisjonskomiteen DnR.

egenkontrollen
Bidra i arbeidet med å tydeliggjøre
innholdet i rollene for kontrollutvalg,
sekretariat og revisjon

Bidra til å tydeliggjøre innholdet i
revisjonsmandatet.

Rammevilkår
Arbeide aktivt med rammevilkår for
revisjon av kommunal sektor. Arbeide
for konkretisering av bestemmelsene
om revisjon i kommunal sektor ut fra
kommunal sektor særpreg, basert på
alminnelig anerkjente oppfatninger om
innhold og virkeområde for revisjon i
offentlig sektor.
Bidra til forståelse av behovet for
kompetanse ved utførelse av revisjon
etter god kommunal revisjonsskikk.
Arbeide for at praksisgodkjenning for
revisor skal vurderes utfra praksisens
innhold.

Diskusjon i
revisjonskomiteen, med
kontrollutvalgskomiteen og
ved informasjonsskriv til
medlemmene.

Kontakt med andre av
NKRFs fagkomiteer og
administrasjonen på
forespørsel.

Diskusjon i
Jfr over om standardsettende revisjonskomiteen,
artikler og ved
informasjonsskriv til
medlemmene
Delta i lovutvalget for
revidering av
revisjonsloven.

Deltatt i lovutvalget for
regnskapsførerlov samt i
NKRFs dialog med
interesseorganisasjoner
Delta i arbeid med endringer når det gjelder
som påvirker
praksiskrav mv i
regnskapsrevisjon av
revisorloven.
kommunal sektor.
Bidratt med
På forespørsel bidra til
høringsuttalelser for
høringsuttalelser og andre
regnskapsførerloven,
aktiviteter som styret /
veileder FKT og
NKRF etterspør.
forskrifter kommunelov kontrollutvalg og
revisjon.

08.05.2019
Unn H. Aarvold
leder

Inge Johannessen
sekretær

Knut Tanem

Bjørg Hagen
vara

Selskapskontrollkomiteen
Beretning for virksomheten
1. mai 2018 - 30. april 2019

Komiteens sammensetning
Tom Øyvind Heitmann
Leder, 2018-2020

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS
(fra 8. april 2019)

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
(til 31. mars 2019

Kristin Skaane
Medlem, 2017-2019

Oslo kommune, Kommunerevisjonen

Kirsti Torbjørnson
Medlem, 2018-2019

Telemark kommunerevisjon IKS

Anne Helene Grunni-Hellestrand
Varamedlem, 2018-2019

Agder Kommunerevisjon IKS

Andre
Renate Borgmo
(observatør)

NKRFs administrasjon

Torgun M. Bakken
Glåmdal sekretariat IKS
(styrets kontaktperson fra 31. august 2018)
Tor Ole Holbek
Agder Kommunerevisjon IKS
(styrets kontaktperson fram til 31. august 2018)

Komiteens formål og målsetting
NKRFs selskapskontrollkomite har som formål å bidra til å heve den faglige standarden
innenfor selskapskontroll blant medlemmene, herunder å:
•

heve den faglige standarden

•

skape interesse og engasjement om selskapskontrolltemaer

•

avgi forslag til høringsuttalelser til NKRFs styre

•

uttale seg overfor medlemmene om faglige spørsmål knyttet til selskapskontroll

Aktivitet
Komiteen har i perioden 1. mai 2018 - 30. april 2018 avholdt 9 møter og behandlet 38 saker.
De fleste møtene (syv møter) har vært gjennomført som Skype-møter.
Komiteen har blant annet behandlet følgende saker:
 Veileder i selskapskontroll (4 saker)
 Kurs i selskapskontroll (3 saker)
 Møteplass for selskapskontroll 2019 (7 saker)
 Komiteens framtid (1 sak)
 Høringsuttalelse til styret om ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon (1 sak)
 Standard for eierskapskontroll (2 saker)
Andre typer saker er godkjenning av referat, eventuelt, orienteringer og møteplaner.
Rapportering av komiteens aktiviteter nedenfor gjøres på bakgrunn av komiteens
handlingsplan for årsmøteperioden 2018-2019.

Satsingsområde

Tiltak

Mål

Standardsettende organ

Ta stilling til behovet for
eventuell standard for
selskapskontroll/
eierskapskontroll

Vurdere å fremme forslag om dette til
årsmøtet 2019
Resultat/status
Selskapskontrollkomiteen har
oversendt sak til årsmøtet 2019 der
komiteen forslår at NKRF innfører en
faglig standard for eierskapskontroll.
Det vises for øvrig til komiteens
vedtak i sakene 10/2019 og 16/2019.

Ferdigstille ny veileder i
selskapskontroll

Resultat/status
Veileder i selskapskontroll – med
vekt på eierskapskontroll var på
høring blant forbundets organer og
medlemmer i perioden mai til
september 2018. Komiteen har bistått
styret i forbindelse med
høringsprosessen.
Veilederen ble vedtatt av styret i
NKRF i oktober 2018 (sak 60/2018).
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Selskapskontrollkomiteen er i gang
med å planlegge arbeidet med å
revidere veilederen med tanke på ny
kommunelov og ny forskrift om
kontrollutvalg og revisjon. Komiteen
vil imidlertid vente med dette arbeidet
til ny kommunelov er trådt i kraft og
ny forskrift er vedtatt.
Besvare henvendelser om
ny veileder i
selskapskontroll

Resultat/status:

Bidra i tolkningen av ny
kommunelov

Resultat/status:

Komiteen har ikke mottatt noen
henvendelser som gjelder ny veileder
i selskapskontroll.

Komiteen har ikke mottatt noen
henvendelser som gjelder ny
kommunelov.
Komiteleder deltok på NKRFs
fagkonferanse 2018 (12. – 13. juni) i
Drammen, med en kort presentasjon
av ny kommunelovs konsekvenser for
selskapskontroll.
Bidra i utforming og
tolkning av nye forskrifter
til kommuneloven

Resultat/status:
Komiteen har deltatt i NKRFs arbeid
med forslag til ny forskrift om
kontrollutvalg og revisjon i forkant av
høringsprosessen vedrørende
forskriften.
Komiteen har sendt høringsuttalelse
til styret vedrørende forslag til ny
forskrift om kontrollutvalg og
revisjon.
Komiteleder deltok på NKRFs
lederkonferanse 2018 (28. -29.
november) i Trondheim, med en kort
presentasjon av forventninger
til/konsekvenser av forventet forslag
til ny forskrift om kontrollutvalg og
revisjon.
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Kompetanse

Markedsføre ny veileder
for selskapskontroll

Denne skal presenteres i relevante
fora og for medlemmene

Resultat/status:
Komiteleder hadde på vegne av
komiteen en artikkel i
Kommunerevisoren om utkast til ny
veileder i selskapskontroll i forkant
av NKRFs høringsprosess om denne.
Se Kommunerevisoren Nr. 4 - 2018 73. årg.
Komiteen presenterte vedtatt veileder
i selskapskontroll på Møteplass for
selskapskontroll 2019.
Komiteen deltar i NKRFs planlegging
av kurs i selskapskontroll. Her vil den
nye veilederen i selskapskontroll være
en del av kursets faglige innhold.
Vurdere behov og
muligheter for (digitale)
samarbeidsfora for
selskapskontroll/
eierskapskontroll

Diskutere dette med andre komiteer i
løpet av perioden
Vurdere å opprette en lukket
Facebook-gruppe for
selskapskontroll/eierskapskontroll
Resultat/status:
Komiteen har sendt henvendelse til
forvaltningsrevisjonskomiteen med
hensikt å etablere et fast samarbeid
mellom disse to komiteene når det
gjelder den faglige utviklingen av
eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon i kommunale
selskap.
Komiteen har ikke tatt noen initiativ
når det gjelder opprettelse av en
lukket Facebook-gruppe vedrørende
selskapskontroll/eierskapskontroll.
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Arrangere møteplass for
selskapskontroll

Møteplass for selskapskontroll
arrangeres i mars 2019.
Resultat/status:
Møteplass for selskapskontroll ble
arrangert i Lillestrøm 14. mars 2019
dagen etter Arena for
forvaltningsrevisjon 2019, samme
sted. Møteplassen hadde om lag 35
deltakere.

Bidra til å arrangere kurs i
selskapskontroll

Resultat/status:
Komiteen deltar i NKRFs planlegging
av kurs i selskapskontroll.

Styrking av den
kommunale
egenkontrollen

Bidragsyter i diskusjonen
om ansvarsfordeling
mellom sekretariat og
revisjon på vårt område

Resultat/status:
Komiteen har blant annet gjennom ny
veileder i selskapskontroll og
gjennom høringsuttalelse til ny
forskrift om kontrollutvalg og
revisjon, bidratt i diskusjonen om
ansvarsfordelingen mellom sekretariat
og revisjon innenfor komiteens
arbeidsområde.

Tom Øyvind Heitmann
komiteleder
Alta, 29. april 2019
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Sak 6.1/2019
Til NKRFs årsmøte 2019

NKRFs strategi 2019 – 2022
NKRFs årsmøte 12.6.2018 vedtok en strategi for perioden 2018 – 2021. Dette var en
videreføring av strategien for 2017 – 2020, som var resultatet av en omfattende prosess der
medlemmene ble invitert til å komme med innspill til et rådslag som styret sendte på høring i
organisasjonen. Strategien bærer preg av de innspill som kom i høringssvarene til dette rådslaget.
Styret foreslår en videreføring av strategien fra 2018 i neste treårsperiode – med ett tillegg:
Årsmøtet 2019 blir startskuddet for en strategidebatt fram mot årsmøtet i 2020. Vedlagt er
notatet «Refleksjoner til debatt om strategi», som er ment som et bakgrunnsnotat. Dette notatet
er en starthjelp i en tidlig fase, og det vil være dynamisk i den forstand at det vil utvikles i takt
med strategidebatten i NKRF.
Styret legger fram følgende innstilling for årsmøtet:
Årsmøtet slutter seg til den framlagte strategien for 2019-2022, samt til de vurderinger som er
gjengitt ovenfor. Årsmøtet 2019 blir startskuddet for en debatt om NKRFs strategi fram mot
årsmøtet i 2020. Lederkonferansen 2019 vil være en viktig arena for denne strategidebatten og
for forankringen av denne i organisasjonen.
Det skal fram mot årsmøtet i 2020 foretas en utredning av NKRFs komitestruktur slik at
denne på en best mulig måte er tilpasset våre rammevilkår.

Per Olav Nilsen
Styreleder

Norges Kommunerevisorforbund
– på vakt for fellesskapets verdier
Postadresse:
Postboks 1417 Vika
0115 OSLO

Besøksadresse:
Haakon VIIs gate 9, 6. etg.

Telefon: 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no
Web:
www.nkrf.no

Org.nr.:
Kontonr.:

975 450 694 MVA
1450.12.70424

NKRFs STRATEGI 2019–2022
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. I kommuneloven av juni 2018 er
begrepet «tilsyn» erstattet med «kontroll». Dette er noe som også vil måtte få konsekvenser
for begrepsbruken i NKRFs strategi, og må tas hensyn til i strategidebatten fram mot
årsmøtet 2020.

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.
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STRATEGI
Strategidebatt
Årsmøtet 2019 blir startskuddet for en debatt om NKRFs strategi fram mot årsmøtet i 2020.
Lederkonferansen 2019 vil være en viktig arena for denne strategidebatten og for
forankringen av denne i organisasjonen.
Det skal fram mot årsmøtet i 2020 foretas en utredning av NKRFs komitestruktur slik at
denne på en best mulig måte er tilpasset våre rammevilkår.
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.
Kommentar: NKRFs medlemmer reviderer ca. 95 % av kommunene i Norge, det er derfor ekstra viktig
at NKRF tar rollen som standardsettende organ på alvor. Vi merker også at NKRFs synspunkter og
faglige vurderinger tas på alvor av samarbeidspartnere og offentlige myndigheter. Kommunelovens
forskrifter har vært og skal på høring våren, og det er også meget viktig at NKRF bidrar aktivt her, noe
vi også har gjort så langt.

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.
Kommentar: Kompetanse er fortsatt like viktig i kommende treårsperiode. Det er tatt grep for å
utvikle kursporteføljen, og dette arbeidet fortsetter. Det er et ønske blant medlemmene om flere kurs
for viderekomne.
Det er satt ned et hovedprosjekt digitalisering, og resultatet så langt er presentert på fagkonferansen
2019. Strukturendringene i kommunesektoren vil fortsette med uforminsket styrke, da de fleste
vedtatte kommune- og fylkessammenslåingene ennå ikke har trådt i kraft. NKRFs medlemmer vil
fortsatt måtte forholde seg til disse endringene i årene framover.
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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.
Kommentar: Dette arbeidet er i gang, men ikke sluttført. NKRF har deltatt på seminar for prosjekt
nasjonal tilsynskalender og er representert i styringsgruppa for prosjektet samordning av kommunal
egenkontroll og statlige tilsyn.

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.
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.
Kommentar: Arbeidet med å styrke kontrollutvalgenes og våre medlemmers rammevilkår foregår
kontinuerlig. Det er imidlertid meget aktuelt i forbindelse med ny kommunelov og forskriftene til
denne.
Videre er det fortsatt stort behov for kontakt med administrative og politiske beslutningstagere også i
kommunesektoren, blant annet i forbindelse med kommunesammenslåinger og valg av
revisjonsordning og sekretariatsordning.
Arbeidet med likebehandling av praksis er høyaktuelt i 2019, spesielt etter at Stortinget i forbindelse
med behandlingen av kommuneloven i 2018 fattet et anmodningsvedtak om likebehandling av
praksis. Det er behov for fortsatt kontakt med embedsverk og politikere.

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.
Kommentar: Dette arbeidet pågår, og må fortsette. Det er en utfordring å få oppmerksomhet i den
offentlige debatten, og tiltak for å få til dette må videreutvikles.
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REFLEKSJONER TIL DEBATT OM

STRATEGI

Refleksjoner til debatt om strategi - NKRF

INNLEDNING
Enhver organisasjon må ha et bevisst forhold til sin strategi – ellers er det ikke noe poeng med
å ha en strategi.
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin strategi, sist vedtatt av årsmøtet i 2018, har
følgende satsingsområder:







Standardsettende
Kompetanse
Styrking av den kommunale egenkontrollen
Interessant samarbeidspartner for administrative og politiske myndigheter
Rammevilkår
Omdømmebygging

Det er ingen som mener dette ikke er viktige satsingsområder. Men spørsmålene er mange: Er
det de viktigste? Bør noen byttes ut med andre? Bør det komme flere - i tillegg til de vi
allerede har?
Slike spørsmål er viktige å stille. Verden rundt oss forandrer seg, NKRF forandrer seg og våre
medlemmer forandrer seg. Hvis NKRF skal utvikle seg framover og være relevant for
medlemmer og andre interessenter, må vi ha en strategi som er tilpasset virkeligheten vi lever
i. Visjonen er den samme, men virkemidlene må hele tida tilpasses det samfunnet de skal
virke i.
Styret i NKRF foreslår at NKRFs årsmøte 2019 er startskuddet for en strategidebatt som skal
vare fram mot årsmøtet i 2020.
En slik debatt vil ha mange ulike faser. Et viktig stopp på veien er lederkonferansen til høsten,
som skal gi retning og kraft til diskusjonen ute blant medlemmene i NKRF. Hvis en diskusjon
er forankret hos lederne på ulike nivåer, og med god takhøyde, har den gode forutsetninger
for å lykkes.
Nedenfor følger noen punkter det kan være verdt å stoppe ved, når diskusjonen skal i gang.
Vi tar utgangspunkt i at NKRFs visjon «På vakt for fellesskapet verdier» fortsatt vil gjelde.

2

Refleksjoner til debatt om strategi - NKRF

NOEN PUNKTER TIL DISKUSJON
Nedenfor følger noen punkter det kan være verdt å stoppe ved og reflektere rundt. Punktene er
ikke uttømmende, men eksempler på utviklingstrekk som påvirker NKRF og NKRFs
medlemmer.
Kommune-Norge i endring

I 2014 var det 428 kommuner i Norge. Fra og med 1.1.2020 vil dette tallet være 356. I den
perioden har 119 kommuner slått seg sammen til 47. Nær hver tredje innbygger får ny
kommune. Mediankommunen har i dag ca. 5.000 innbyggere, men størrelsen på kommunene
vil variere stort – også etter 2020.
Antall fylkeskommuner vil også bli redusert. 1.1.2020 vil det være 11 fylkeskommuner i
Norge.
Dette har innvirkning på NKRFs medlemmer – og dermed på NKRF.
NKRF har i dag 34 revisjonsvirksomheter og 36 sekretariatsvirksomheter som
bedriftsmedlemmer. I 2012 var det over 50 revisjonsvirksomheter i NKRF, mens det var xx
sekretariatsvirksomheter.
Dette viser med all tydelighet at våre medlemmer endrer seg i takt med endringene i
kommune-Norge.
NKRFs bedriftsmedlemmer blir færre, men større.
Spørsmål til diskusjon
 Vil medlemmene ha behov for mer eller mindre bistand fra NKRF når de blir større eller vil de ha en fleksibilitet og et kompetansemiljø som gjør at de «fikser» det meste
selv?
 Eller vil behovet for bistand endres og ta en annen form enn tidligere?
 Vil medlemmene være drivkraften i utviklingsarbeidet i kommunal revisjon og tilsyn –
eller vil det fortsatt være slik at NKRF er i førersetet? Kanskje blir det et samarbeid
mellom NKRF og de store bedriftsmedlemmene i faglig utvikling?
 Blir det færre eller flere som kan ta på seg tillitsverv?
 Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette ha for NKRF? Bør beregningsmodellen for
kontingent endres?
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Vil strukturendringene kunne gjøre NKRF mindre relevant framover – og hvordan
motvirker vi i så fall det?

Rammevilkår i form av lov og forskrift

Lover og forskrifter er viktige rammevilkår for NKRFs virksomhet. Ny kommunelov ble
vedtatt i juni 2018, og forskrifter blir fastsatt i løpet av 2019.
Den nye kommuneloven og forskriftene vil innebære endringer i NKRFs og medlemmenes
arbeidsoppgaver.
«Selskapskontroll» er ikke lenger et begrep i lov og forskrift. Det snakkes om
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
Til årsmøtet er det fremmet forslag om innføring av en faglig standard for eierskapskontroll.
Spørsmål til diskusjon
 Bør NKRF fortsatt ha en selskapskontrollkomite og en
forvaltningsrevisjonskomite?
 Kan man se for seg en felles fagkomite for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll, bestående av f.eks. fem medlemmer?
 Bør man ha en diskusjon om en helhetlig endring av NKRFs komitestruktur?
 Bør (noen av) de andre komiteene utvides tilsvarende?
En ny revisorlov er under utarbeidelse i Finansdepartementet, og kan bli fremmet for
Stortinget i løpet av høsten 2019. Utfallet av denne behandlingen vil ha betydning for NKRFs
medlemmer, spesielt med hensyn til godkjenning av praksis fra kommunal revisjon for
regnskapsrevisorer. Rekruttering og kompetanse vil påvirkes av dette.
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Digitaliseringen som endringskraft
Det foregår en digitaliseringsprosess i samfunnet, også innen kommunal og fylkeskommunal
sektor. Hvordan møter vi den? Har vi den kompetansen og de verktøyene vi trenger?

Svaret på det siste spørsmålet er nok nei, men det er ikke unikt for NKRF og våre
medlemmer. Og vi er i gang med et digitaliseringsprosjekt, men framdriften vil være
avhengig av økonomi og kompetanse. NKRF kan bare finansiere begynnelsen på dette. Etter
hvert må det bli et samarbeid mellom NKRF og medlemmene – både med hensyn til økonomi
og kompetanse.
Spørsmål til diskusjon
 Hvem skal lede an i NKRF når det gjelder digitalisering, NKRF, medlemmene
eller en kombinasjon?
 Hvordan finansierer vi det framtidige utviklingsarbeidet i NKRF?
 Hvor mye skal NKRF og medlemmene gjøre selv og hvor mye skal vi overlate til
andre?
Andre tema til debatt
NKRFs administrasjon vil fram mot årsmøtet 2020 bringe andre tema fram til diskusjon, men
dette kan ikke gjøres uten innspill fra medlemmene. Dette heftet er derfor ment som
eksempler på spørsmål til diskusjon i en strategidebatt. Vi tar gjerne i mot flere.
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Sak 6.2/2019
Til NKRFs årsmøte 2019

FORSLAG TIL ENDRINGER I NOMRALVEDTEKTENE FOR
LOKALFORENINGENE
Styret har i møte 10. mai 2019 i sak 32/2019 vedtatt å foreslå endringer i normalvedtektene for
lokalforeningene. Bakgrunnen er et ønske om at normalvedtektene skal være mer fleksible slik at
de ivaretar lokalforeningenes behov for lokale tilpasninger.
Styret legger fram følgende innstilling for årsmøtet:
Normalvedtektene for lokalforeningene endres slik styret har foreslått.

Per Olav Nilsen
Styreleder

Norges Kommunerevisorforbund
– på vakt for fellesskapets verdier
Postadresse:
Postboks 1417 Vika
0115 OSLO

Besøksadresse:
Haakon VIIs gate 9, 6. etg.

Telefon: 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no
Web:
www.nkrf.no

Org.nr.:
975 450 694
Kontonr.: 1450.12.70424

Forslag til endringer i normalvedtektene for lokalforeningene
Forslag
Nedenfor foreslås endringer i vedtektene. Endringer er markert i rødt. Slettinger er markert
med overstrykning.

Gjeldende vedtekt

Endret vedtekt

§ 1 FORENINGENS VIRKEOMRÅDE
[ Lokalforening navn]
[ Lokalforening navn]
kommunerevisorforening er en yrkesfaglig
kommunerevisorforening/-lag er en
sammenslutning, og er tilsluttet Norges
yrkesfaglig sammenslutning, og er tilsluttet
Kommunerevisorforbund (NKRF).
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).
Lokalforeningen er forbundets stedlige
Lokalforeningen er forbundets stedlige
instans, men utgjør en egen juridisk person
instans, men utgjør en egen juridisk person
(et eget rettssubjekt).
(et eget rettssubjekt).
Foreningen er åpen for alle som arbeider
Foreningen er åpen for alle som arbeider
med revisjon av eller tilsyn med kommunal
med revisjon av eller tilsyn med kommunal
og fylkeskommunal virksomhet.
og fylkeskommunal virksomhet.
§ 2 FORMÅL
Foreningens formål er å
Uendret



fremme en sunn utvikling av revisjon
og tilsyn i kommunal sektor
styrke de kollegiale forhold

§ 3 MEDLEMSKAP
Rett til personlig medlemskap i foreningen
Uendret.
har alle som arbeider med revisjon av eller
tilsyn med kommunal virksomhet og er
personlig medlem i NKRF. Pensjonister kan
opprettholde sitt medlemskap.
§ 4 STYRET
Foreningens styre skal bestå av minst 3
Foreningens styre skal bestå av minst 3
medlemmer – leder, sekretær og kasserer.
medlemmer – leder, sekretær og kasserer.
Styret velges for 2 år. Første gang velges
Styrets medlemmer velges for 1 eller 2 år.
leder for 2 år og sekretær og kasserer for 1 år Første gang velges leder for 2 år og sekretær
av gangen. Videre velges 2 varamedlemmer
og kasserer for 1 år av gangen. Videre velges
til styret, revisor og valgkomité bestående av 2 varamedlemmer til styret, revisor og
2 medlemmer. Alle velges for 1 år av
valgkomité bestående av 2 medlemmer. Alle
gangen.
velges for 1 år av gangen.
Styret har møte når lederen finner det
nødvendig eller når 2 av styrets medlemmer

Styret har møte når lederen finner det
nødvendig eller når 2 av styrets medlemmer

Norges Kommunerevisorforbund
- på vakt for fellesskapets verdier
Postadresse:
Postboks 1417 Vika
0115 OSLO

Besøksadresse:
Haakon VIIs gate 9, 6. etg.

Telefon: 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no
Twitter: @nkrf

Org.nr.: 975 450 694 MVA
Kontonr.: 1450.12.70424
Web: www.nkrf.no

krever det. Styret er vedtaksført når et flertall krever det. Styret er vedtaksført når et flertall
av medlemmene er til stede. Ved
av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet er lederens stemme
stemmelikhet er lederens stemme
avgjørende.
avgjørende.
§ 5 STYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE
Ut over det som går fram av foranstående,
Uendret.
skal styret:










Behandle og innstille styrets
årsberetning og regnskap for
foregående år.
Forberede og innkalle årsmøtet i
samsvar med §§ 6 og 7.
Tildele og inndra prokura og
fullmakter på vegne av
lokalforeningen.
Avgi uttalelser på lokalforeningens
vegne.
Foreta nødvendige suppleringsvalg
for tillitsvalgte som er fratrådt.
Oppnevne arbeidsgrupper til å
forberede/utrede saker for styret.
Avgjøre organisasjonsmessige tvister
som ikke direkte kan klargjøres med
grunnlag i vedtektene.

§ 6 ÅRSMØTE
Årsmøtet holdes en gang hvert år innen
Årsmøtet holdes en gang hvert år. innen
utgangen av mai. Innkalling med saksliste
utgangen av mai. Dato for møtet gjøres kjent
skjer skriftlig og med minst 14 dagers varsel. med fire ukers varsel. Innkalling med
saksliste skjer skriftlig og med minst 14
dagers varsel.
Årsmøtet skal forelegges:






Styrets årsberetning
Regnskap og revisjonsberetning
Fastsetting av kontingent
Valg iflg. § 4
Andre saker og forslag

Årsmøtet skal forelegges:






Styrets årsberetning
Regnskap og revisjonsberetning
Fastsetting av kontingent
Valg iflg. § 4
Andre saker og forslag

Årsmøte treffer sine vedtak med alminnelig
Årsmøte treffer sine vedtak med alminnelig
flertall, unntatt vedtektsendringer som krever flertall, unntatt vedtektsendringer som krever
2/3 flertall. Ved stemmelikhet er lederens
2/3 flertall. Ved stemmelikhet er lederens
stemme avgjørende.
stemme avgjørende.
§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret Uendret.
finner det nødvendig eller dersom minst
halvparten av medlemmene krever det. Møtet
skal bare behandle de saker som har vært
årsak til innkallingen.
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§ 8 KONTINGENT
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet Uendret.
og betales forskuddsvis. Pensjonister betaler
ingen kontingent. Utmelding skal skje
skriftlig til styret innen 1/1 eller 1/7, ellers
må kontingent betales for det halvår som
følger etter utmeldingen. Medlemmer som
etter purring ikke har betalt kontingent for
tidligere år betraktes som strøket.
§ 9 PROTOKOLL
Det føres protokoll over forhandlinger og
Uendret.
møter.
§ 10 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag om endringer i foreningens vedtekter Forslag om endringer i foreningens vedtekter
må være innkommet til styret minst 1 måned må være innkommet til styret minst 3 uker
før årsmøtet, og må vedtas med minst 2/3
1måned før årsmøtet, og må vedtas med
flertall.
minst 2/3 flertall.
Foreningens vedtekter må godkjennes av
Foreningens vedtekter må godkjennes av
styret i NKRF, jf. forbundets vedtekter § 4.
styret i NKRF, jf. forbundets vedtekter § 4.
§ 11 OPPLØSNING
Foreningen kan kun oppløses på ordinært
Uendret.
eller ekstraordinært årsmøte hvor minst
halvparten av medlemmene er tilstede, og
med minst 2/3 flertall. Besluttes foreningen
oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av
foreningens midler til et formål som fremmer
en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i
kommunal sektor. En sammenslåing av
lokalforeninger er ikke å anse som
oppløsning.
§ 12 IKRAFTTREDEN
Vedtektene trer i kraft fra 10. juni 2013.
Vedtektene trer i kraft fra 12. juni 2019.
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Sak 7/2019

Til NKRFs årsmøte 2019

NKRFs ÅRSBUDSJETT FOR 2020
Vedlagt følger styrets forslag til årsbudsjett for 2020, herunder særskilt budsjett for
kvalitetskontrollen. Forslaget er saldert med et underskudd kr 444 500. Kvalitetskontrollordningen
er budsjettert med et overskudd på kr 46 000. Når en korrigerer for kvalitetskontrollordningen, er
budsjettet gjort opp med et underskudd på kr 490 500.
Styret foreslår at kontingenten for bedriftsmedlemskap i NKRF for 2020 opprettholdes slik den
ble fastsatt på årsmøtet i 2011:

Den faste delen av kontingenten foreslås til kr 7 000 pr. virksomhet pr. år,
Den variable delen av kontingenten foreslås til 4,5 ‰ av virksomhetens totale omsetning pr. år.
Taket for den faste og variable delen settes til kr 90 000.
Styret foreslår videre at kontingenten for personlig medlemskap i NKRF for 2020 opprettholdes
slik den ble fastsatt på landsmøtet i 2004 - kr 600 pr. medlem og kr 0 for pensjonister pr. år.
Pliktig abonnementsavgift på Kommunerevisoren opprettholdes
slik den ble fastsatt på årsmøtet i 2017 - kr 375 per år for medlemmer og kr 225 pr. år for
pensjonistmedlemmer. Abonnementsprisen for eksterne abonnenter opprettholdes på kr 425.
Styret foreslår å opprettholde prinsippet for utbetaling av kompensasjon til de ledende tillitsvalgtes
arbeidsgivere for 2020 slik dette ble fastsatt på årsmøtet i 2013.
Styret foreslår å opprettholde avgiftene vedrørende NKRFs kvalitetskontrollordning slik den ble
fastsatt i revidert budsjett for 2018. Den årlige kvalitetskontrollavgiften for 2020 foreslås
differensiert etter en modell som bygger på stemmetallfordelingen for bedriftsmedlemmer.

Det faste beløpet for 2020 som skal betales av den kontrollerte revisjonsvirksomheten for hver
utførte kontroll, foreslås opprettholdt (kr 10 000). Dette gjelder også oppfølgingskontroller (med
hhv. kr 5 000 for regnskapsrevisjon og kr 5000 for forvaltningsrevisjon).
Årsmøtet anbefales å gi styret fullmakt til å disponere egenkapitalen og foreta nødvendige
budsjettjusteringer. Fullmakten er foreslått begrenset til kr 1 000 000.

Norges Kommunerevisorforbund
– på vakt for fellesskapets verdier
Postadresse:
Postboks 1417 Vika
0115 OSLO

Besøksadresse:
Haakon VIIs gate 9, 6. etg.

Telefon: 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no
Web:
www.nkrf.no

Org.nr.:
975 450 694
Kontonr.: 1450.12.70424

Styret behandlet årsbudsjettet på styremøtet 10. mai 2019 sak 30/2019 og fremmer følgende
innstilling til årsmøtet:
1.

Årsmøtet vedtar det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2020, som gir bruk av egenkapital
på kr 490 500.

2.

Kontingenten for bedriftsmedlemskap i NKRF for 2020 fastsettes til
kr 7 000 pr. virksomhet pr. år, pluss 4,5 ‰ av virksomhetens omsetning. Summen av den
faste og variable delen skal ikke overstige kr 90 000 pr. år.

3.

Kontingenten for personlig medlemskap i NKRF for 2020 fastsettes til
kr 600 pr. medlem og kr 0 for pensjonister pr. år. I tillegg fastsettes et pliktig
medlemsabonnement på Kommunerevisoren på kr 375 for personlige medlemmer og
kr 225 for pensjonister pr. år.

4.

Årsmøtet vedtar å utbetale kompensasjon til de ledende tillitsvalgtes arbeidsgivere for
2020. Kompensasjonen settes i forhold til G per 1. mai året før budsjettåret. Dette gjelder
styreleder (0,8G per år), nestleder (0,3 G per år), styremedlemmer og lederne for:
regnskaps-, revisjons-, forvaltningsrevisjons-, kvalitetskontroll-, selskapskontroll- samt
kontrollutvalgskomiteen (0,2 G per år), leder av valgkomiteen og medlemmene av:
regnskaps-, revisjons-, forvaltningsrevisjons-, kvalitetskontroll-, selskapskontroll- samt
kontrollutvalgskomiteen (0,1 G per år), medlemmene i valgkomiteen og til hver revisor
(0,05 G per år). Beløpene avrundes til nærmeste hele 1000.

5.

Den årlige kvalitetskontrollavgiften differensieres etter samme modell som
stemmetallfordelingen for bedriftsmedlemmer og fastsettes for 2020 til:




Kr 20 000 for de som har inntil kr 50 000 i medlemskontingent
Kr 24 000 for de som har inntil kr 89 999 i medlemskontingent
Kr 30 000 for de som har kr 90 000 i medlemskontingent

Det faste beløpet som skal betales av den kontrollerte virksomheten for hver utførte
kontroll fastsettes til kr 10 000. Dette gjelder også oppfølgingskontroller (med hhv.
kr 5 000 for regnskapsrevisjon og kr 5000 for forvaltningsrevisjon).
6.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å disponere egenkapitalen med inntil kr 1 000 000, og
foreta nødvendige budsjettendringer.

Per Olav Nilsen
Styreleder
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Norges Kommunerevisorforbund, Org.nr. 975 450 694 MVA

ÅRSBUDSJETT NKRF 2020
INNTEKTER:

BUDSJETT
2020
305 000
2 915 000
9 000 000
260 000
750 000
866 000
20 000
20 000
150 000
316 700
0
0
25 000

BUDSJETT
2019
135 000
2 930 000
8 500 000
310 000
800 000
1 033 000
20 000
50 000
150 000
310 000
0
0
25 000

REGNSKAP
2018
148 159
3 049 660
8 308 346
158 888
767 020
943 000
20 503
0
150 000
301 498
38 771
73 214
78 902

14 627 700

14 263 000

14 037 961

43 500
255 000
5 467 700
439 000
30 000
315 000
10 000
116 000
1 400 000
15 000
667 500
788 000
5 430 000
200 000

1 000
245 000
6 120 500
426 000
30 000
290 000
30 000
143 000
882 000
10 000
722 000
749 000
4 627 400
200 000

21 019
221 571
5 021 204
394 650
20 270
634 189
10 341
98 083
875 191
13 429
702 512
725 905
4 743 652
182 268

SUM KOSTNADER

15 176 700

14 475 900

13 664 283

DRIFTSRESULTAT

-549 000

-212 900

373 677

Renteinntekter
Bank og kortgebyrer

115 000
10 500

115 000
4 000

85 874
6 972

ÅRSRESULTAT

-444 500

-101 900

452 579

AVSETNING TIL- OG BRUK AV FOND/ EGENKAPITAL
Bruk av kvalitetskontrollfond
Avsetning / bruk av egenkapital

46 000
-490 500

0
-101 900

338 227
114 352

SUM BRUK OG AVSETNINGER

-444 500

-101 900

452 579

Forlagsvirksomhet
Medlemskontigent
Kursinntekter
Konsulent- og foredragsvirksomhet
Kommunerevisoren
Kvalitetskontrollinntekter
Tilskudd fra AKS
Løpende rådgivning
Tilskudd FR-registeret
Utredningsleder GKRS
Sekretariat FKT
Husleieinntekter
Div. inntekter
SUM INNTEKTER:
KOSTNADER:
Produksjonskostnader bøker
Produksjonskostnader Kommunerevisoren
Lønn til ansatte inkl. sosiale kostnader
Tillitsvalgte - komp. til arbeidsgiver
Avskrivninger
Leiekostnader, faste kostnader
Inventar og driftsmateriell
Møtekostnader
Fremmede tjenester/ Lønnsref. kvalitetskontr.
Kopieringskostnader
Driftskostnader
Reisekostnader
Arrangementskostnader kurs
Kontingenter
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Kommentarer til NKRFs årsbudsjett for 2020
Budsjettet for 2020 er saldert med et underskudd kr 444 500.
 Kvalitetskontrollordningen er budsjettert med ett overskudd på kr 46 000.

Budsjettet for 2020 bygger på regnskapet for 2018 og budsjettet for 2019. Det har i 20172018 vært et forprosjekt vedrørende digitalisering og i 2018-2019 oppstart av
hovedprosjektet. Det er i budsjettforslaget for 2020 tatt høyde for behov for ytterligere
ressurser til hovedprosjektet. Det ble i budsjettet 2019 budsjettert med midler til økning med 1
stilling. Det har imidlertid vist seg at det har vært mer aktuelt å kjøpe bistand. Budsjettet for
2020 er derfor redusert vedr. lønnskostnader, mens ressursene er lagt inn under fremmede
tjenester.
Nedenfor følger kommentarer til enkelte poster:
Forlagsvirksomhet
Ny utgave av boka «Tilsyn og revisjon i kommunal sektor» er planlagt utgitt ved årsskiftet
2019/2020. Budsjettet bygger på at boka som tidligere deles ut på Kontrollutvalgskonferansen
og noe løssalg.
Andel av salg av «Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner» er også en del av
inntekten.
Medlemskontingenter
Medlemskontingenten foreslås uendret – kr 600 pr. år for medlemmer og kr 0 for pensjonister
for 2020.
For bedriftsmedlemmer blir kontingenten også foreslått uendret i 2020, kr 7 000 pr.
bedriftsmedlem + 4,5 ‰ av total omsetning pr. år. Med bakgrunn i forventet økt omsetning
hos medlemmene, men samtidig reduksjon i medlemsmassen (sammenslåing av
revisjonsenheter) budsjetteres samlet bedriftskontingenten med en beskjeden nedgang i 2020.
Kursinntekter
NKRF har sitt 75-årsjubileum i 2020. Dette skal markeres med en stor konferanse i oktober.
Alle fagsamlingene/-konferansen (Arena for forvaltningsrevisjon, Fagtreff for
regnskapsrevisorer, samling for kontrollutvalgssekretariater, fagkonferanse, lederkonferanse
og årsmøtet) vil i 2020 arrangeres i forbindelse med jubileumsmarkeringen. Usikkerhet rundt
hvilken innvirkning dette vil ha på deltagerantall og kostnader gjør at budsjett for
kursvirksomheten er usikkert.
Kontrollutvalgskonferansen i 2020 er den første i valgperioden. Erfaringsmessig er det stor
deltagelse dette året. Det er hensyntatt i budsjettet.
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Kommunerevisoren
Abonnementsprisen på Kommunerevisoren ble økt i 2018. Budsjettet bygger på uendret pris i
2020. Abonnementsprisen for eksterne abonnenter er kr 425.
Abonnementsavgiften for medlemmer ble også økt i 2018, til kr 375 pr. år for aktive
medlemmer og kr 225 pr. år for pensjonistmedlemmer. Abonnementsavgiften foreslås uendret
i 2020.

Kvalitetskontrollinntekter
Kvalitetskontrollordningen skal være selvfinansierende. Satsene ble økt i 2018. Budsjettet
bygger på uendrede priser i 2020.
Den årlige kvalitetskontrollavgiften er differensiert etter en modell som bygger på modellen
for stemmetallfordelingen for bedriftsmedlemmer. Budsjettet bygger på følgende satser:
 Kr 20 000 for de som har inntil kr 50 000 i medlemskontingent
 Kr 24 000 for de som har inntil kr 89 999 i medlemskontingent
 Kr 30 000 for de som har kr 90 000 i medlemskontingent
Det faste beløpet som skal betales av den kontrollerte for hver utførte kontroll, foreslås
uendret, kr 10 000. Dette gjelder også oppfølgingskontroller (med hhv kr 5 000 for
regnskapsrevisjon og kr 5000 for forvaltningsrevisjon).
Tilskudd FR-registeret
Vi forventer fortsatt statsstøtte til drift av forvaltningsrevisjonsregisteret. Tilskuddet har vært
på kr 150 000 pr. år.
Produksjonskostnader bøker
Budsjettet er i all hovedsak produksjonskostnader for solgte «Tilsyn og revisjon i kommunal
sektor».
Lønn til ansatte inkl. sosiale kostnader
Budsjettet bygger på fem ansatte. 2019 budsjettet tok høyde for ytterligere en ansatt. Det har
vist seg at innkjøp av spesialkompetanse har vært mer aktuelt enn ansettelse. Budsjettmidlene
er derfor i 2020 budsjettet lagt til «Fremmede tjenester/lønnsref. Kvalitetskontr.».
Tillitsvalgte – kompensasjon til arbeidsgiver
Det ytes godtgjørelse for de ledende tillitsvalgte som utbetales til den tillitsvalgtes
arbeidsgiver. Budsjettet bygger på vedtak i 2013 gjeldende fra 2014.
Godtgjørelse ytes for styreleder (0,8G pr. år), nestleder (0,3G pr. år), styremedlemmer og
lederne for: regnskaps-, revisjons-, forvaltningsrevisjons-, kvalitetskontroll-, selskapskontrollog kontrollutvalgskomiteen (0,2G pr. år), medlemmer av:
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regnskaps-, revisjons-, forvaltningsrevisjons-, kvalitetskontroll-, selskapskontroll-,
kontrollutvalgskomiteen og valgkomiteens leder (0,1G pr. år).
Valgkomitemedlemmer og revisorene (0,05G pr. år) Det ytes ikke kompensasjon til
arbeidsgiverne for øvrige tillitsvalgte. Beløpene avrundes til nærmeste hele 1000.
Leiekostnader, faste kostnader
Administrasjonen flyttet til mindre og rimeligere lokaler høsten 2018. Budsjettet tar høyde for
2% prisstigning.

Renteinntekter
Budsjettet bygger på forventninger om en viss renteøkning.
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Særbudsjett for NKRFs kvalitetskontroll 2020

BUDSJETT
2020

BUDSJETT
2019

REGNSKAP
2018

INNTEKTER:
Årsavgift
Fakturerte kvalitetskontrollkostnader
SUM DRIFTSINNTEKTER

741 000
125 000
866 000

883 000
150 000
1 033 000

818 000
125 000
943 000

KOSTNADER:
Godtgjørelse til tillitsvalgtes arb.givere
Lønnsrefusjon vedr. kontrollører
Møtekostnader
Kurs og seminaravg.
Bilgodtgjørelse
Oppholdskostnader
Andre reisekostnader
Diett
SUM DRIFTSKOSTNADER

40 000
600 000
10 000
50 000
5 000
15 000
90 000
10 000
820 000

39 000
782 000
15 000
50 000
8 000
18 000
108 000
13 000
1 033 000

37 000
449 163
3 751
35 688
4 449
10 550
59 555
4 618
604 773

46 000

0

338 227

RESULTAT

Oversikt tillitsvalgte - NKRF 2019-2020
Styre
Navn
Per Olav Nilsen

Bedrift
Trondheim kommunerevisjon

Alexander Etsy
Jensen
Torgun M. Bakken

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, Temark
Glåmdal sekretariat IKS
Buskerud kommunerevisjon IKS

Medlem

Inger Anne
Fredriksen
Tor Ole Holbek

1. varamedlem

Wencke S. Olsen

Rogaland kontrollutvalgssekretariat

2. varamedlem

Kurt Anders Løvoll

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem

Agder kommunerevisjon IKS

Valgperiode
2019-2021,
gjenvalg
2018-2020
2018-2020
2019-2021,
gjenvalg
2018-2020

2019-2020,
ny
KOMREV3 IKS, Møre og Romsdal 2019-2020,
ny

Revisjonskomite
Leder

Navn
Unn Helen Aarvold

Bedrift
Oslo kommune,
Kommunerevisjonen
KomRev NORD IKS

Valgperiode
2018-2020

Medlem

Inge Johannessen

Medlem

Linn Therese Bekken Vestfold Kommunerevisjon

2019-2021,
gjenvalg

Varamedlem

Bjørg Hagen

Innlandet Revisjon IKS

2019-2020,
gjenvalg

Leder

Navn
Tor Arne Stubbe

Bedrift
Revisjon Midt-Norge SA

Valgperiode
2018-2020

Medlem

Astrid Indrebø

KomRev NORD IKS

2018-2020

Medlem

Morten Mjølsnes

Bærum kommune,
Kommunerevisjonen

2019-2021,
gjenvalg

Varamedlem

Anne Sæterdal

Telemark kommunerevisjon IKS

2019-2020,
gjenvalg

2018-2020

Forvaltningsrevisjonskomite

Regnskapskomite
Bedrift
Revisjon Midt-Norge SA

Valgperiode
2018-2020

Medlem

Navn
Ann Katharine
Gardner
Jolanta Betker

Østfold kommunerevisjon IKS

2018-2020

Medlem

Anne Oterhals

Møre og Romsdal Revisjon IKS

2019-2021,
gjenvalg

Varamedlem

Ketil Raknes

Aust-Agder Revisjon IKS

2019-2020,
ny

Bedrift
Telemark kommunerevisjon IKS

Valgperiode
2019-2021,
ny som leder
2019-2021,
ny
2018-2020

Leder

Kvalitetskontrollkomite
Leder

Navn
Kjell Peter Ekman

Medlem

Veslemøy Ellinggard Møre og Romsdal Revisjon IKS

Medlem

Øyvind Nordbrønd
Grøndahl

Romerike revisjon IKS

Varamedlem
FR-personlig
Varamedlem
RR-personlig

Elisabeth Nilsen

Vestfold Kommunerevisjon

Rune Haukaas

Rogaland Revisjon IKS

2019-2020,
gjenvalg
2019-2020,
ny

Kontrollutvalgskomite
Leder

Navn
Mona Moengen

Medlem

Pål Ringnes

Medlem

Kari Louise Hovland

Varamedlem

Paul Ivar Stenstuen

Bedrift
Romerike kontrollutvalgssekretariat
IKS, ROKUS
Kontrollutvalgssekretariatet i
Buskerud og omegn, KUBIS
Kontrollutvalgssekretariatet
Innlandet – KSI

Valgperiode
2018-2020

Konsek Trøndelag IKS

2019-2020,
gjenvalg

2019-2021,
gjenvalg
2018-2020

Selskapskontrollkomite
Bedrift
Kontrollutvalgssekretariatet i VestFinnmark IKS - KUSEK
Telemark kommunerevisjon IKS

Valgperiode
2018-2020

Medlem

Navn
Tom Øyvind
Heitmann
Kirsti Torbjørnson

Medlem

Kristin Skaane

Oslo kommune,
Kommunerevisjonen

2019-2021,
gjenvalg

Varamedlem

Anne Helene
Grunni-Hellestrand

Agder kommunerevisjon IKS

2019-2020,
gjenvalg

Leder

Navn
Morten Alm Birkelid

Bedrift
Hedmark Revisjon IKS

Medlem

Magnus Solsvik

Aust-Agder Revisjon IKS

Medlem

Unni Romstad

Revisjon Midt-Norge SA

Valgperiode
2019-2020, ny
*)
2019-2021,
ny
2018-2020

Varamedlem

Margrete Mjølhus
Kleiven

KomRev NORD IKS

Leder

2018-2020

Disiplinærkomiteen

*)

2019-2020,
ny

Trer inn i restperioden til Inge Storås.

Hederstegnkomiteen
Leder

Navn
Per-Martin Svendsen

Medlem

Halldis Moltu

Medlem

Ketil Roppestad

Varamedlem

Øivind Nyhus

Bedrift
Bærum kommune,
Kommunerevisjonen
Søre Sunnmøre kommunerevisjon
IKS
Akershus og Østfold fylkesrevisjon

Valgperiode
2019-2021,
gjenvalg
2018-2020

Kontrollutvalgssekretariatet
Innlandet – KSI

2019-2020,
ny

2018-2020

Revisorer
Revisor

Navn
Tormod Østli

Bedrift
Hedmark Revisjon IKS

Revisor

May-Britt Bratlie

Oslo kommune,
Kommunerevisjonen

Vararevisor

Erik TimlandRismoen

Hedmark Revisjon IKS

Valgperiode
2019-2021,
ny
2018-2020

2019-2020,
ny

Sak 11/2019

Til NKRFs årsmøte 2019

STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITE
Iht. NKRFs vedtekter § 13 tredje ledd fremmer styret følgende innstilling til årsmøtet:

Valgkomite (2019-2020):
Leder:
Morten Alm Birkelid, Hedmark Revisjon IKS (gjenvalg)
Medlemmer: Lars-André Hanssen, KomRev NORD IKS (gjenvalg)
Heidi Wulff Jacobsen, VIKS, Vestfold Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat (gjenvalg)
Varamedlem: Irene Loka, Kommunerevisjonen Vest Vest-Agder IKS (gjenvalg)

Per Olav Nilsen
Styreleder

Norges Kommunerevisorforbund
– på vakt for fellesskapets verdier
Postadresse:
Postboks 1417 Vika
0115 OSLO

Besøksadresse:
Haakon VIIs gate 9, 6. etg.

Telefon: 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no
Web:
www.nkrf.no

Org.nr.:
Kontonr.:

975 450 694 MVA
1450.12.70424

