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ÅRSMØTET 2020 
Protokoll fra årsmøtet i 

Norges Kommunerevisorforbund mandag 26. oktober 2020 kl. 14.00 
 

Årsmøtet var et digitalt fjernmøte via Zoom. Møteledelsen, styret og administrasjonen befant 

seg i Kommunenes Hus i Oslo. Styreleder Per Olav Nilsen ønsket velkommen. 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

1. Godkjenning av dagsorden   

Det var ingen merknader til innkallinga til årsmøtet. Dagsorden ble enstemmig 

godkjent. 

 

 

2. Valg for årsmøtet 

2.1 Valg av møtedirigent og varadirigent  

 Styrelederen foreslo på vegne av styret: Per Olav Nilsen som møtedirigent og Torgun 

M. Bakken som varadirigent. 

 

 Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget. 

 

2.2 Valg av møtesekretær 

 Styrelederen foreslo på vegne av styret: Rune Tokle som møtesekretær. 

 

 Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget. 

 

2.3 Valg av fullmaktskomite 

 Styrelederen foreslo på vegne av styret: Kjell Ekman og Wenche Ruud Solvin. 

 

 Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget. 

 

2.4 Valg av 2 representanter til å gjennomgå og underskrive møteprotokollen sammen 

med dirigenten og møtesekretæren 

 Styrelederen foreslo på vegne av styret: Torbjørn Berglann og Liv Anne Kildal, til å 

gjennomgå, og underskrive, protokollen. 

 

 Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget. 

 

2.5 Valg av tellekorps 

 Styrelederen foreslo på vegne av styret: Wenche Ruud Solvin, Renate Borgmo, Bjørn 

Bråthen og Knut Erik Lie som tellekorps. 

 

 Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget. 
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Dirigenten og varadirigenten ledet så møtet videre. 

 

3. Godkjenning av fullmakter 

 Fullmaktskomiteen ved Kjell Ekman redegjorde for fullmaktene. Følgende stemmer var 

representert blant deltakerne ved årsmøtets start: 71 personlige stemmer, 67 personlige 

fullmakter og 54 bedriftsstemmer. Samtlige fullmakter ble godkjent. Det var totalt 192 

stemmer representert på årsmøtet. 

 

 

4. NKRFs årsregnskap og årsberetning for 2019  

          Styremedlem Tor Ole Holbek presenterte saken. 

 

 Årsmøtet fattet enstemmig følgende vedtak: 

 

 NKRFs årsregnskap og årsberetning for 2019 fastsettes.  

 

 

5. Beretninger for perioden 1. mai 2019 – 31. august 2020   

Styremedlem Inger Anne Fredriksen la fram styrets beretning for årsmøteperioden. 

 

I tillegg ble det lagt fram beretninger fra følgende komiteer: 

  

Disiplinærkomiteen 

Forvaltningsrevisjonskomiteen 

Kontrollutvalgskomiteen 

Kvalitetskontrollkomiteen 

Morten Alm Birkelid 

Tor Arne Stubbe 

Mona Moengen  

Kjell Ekman 

Regnskapskomiteen 

Revisjonskomiteen 

Ann Katharine Gardner 

Unn Helen Aarvold 

Selskapskontrollkomiteen Kirsti Torbjørnson 

  

  

 Årsmøtet fattet enstemmig følgende vedtak: 

 

Beretningene fra styret og komiteene for perioden 1. mai 2019 – 31. august 2020 tas til 

orientering. 
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6. Andre saker som styret legger frem eller innsendte forslag i samsvar 

med  

 § 6 tredje ledd 

6.1  NKRFs strategi for 2020–2023  

 Nestleder Alexander Etsy Jensen presenterte saken. Han la samtidig fram styrets forslag 

til vedtak: 

 

Årsmøtet slutter seg til den framlagte strategien for 2020-2023, samt til de vurderinger 

som er gjengitt ovenfor. 

 

Utredningen av NKRFs komitestruktur videreføres fram mot årsmøtet 2021 med sikte på 

at denne på en best mulig måte er tilpasset våre rammevilkår. 

 

 Torbjørn Berglann fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

 Årsmøtet ber styret vurdere å etablere en standard for kontrollutvalgssekretariat fram 

mot årsmøtet i 2021. 

| 

 Reidar Enger fremmet følgende tilleggsforslag som alternativ til Torbjørn Berglanns 

forslag: 

  

 Årsmøtet ber styret vurdere en standard for kontrollutvalgssekretariat fram mot 

årsmøtet i 2021. 

 

 Avstemminga ble ordnet slik: 

1. Forslaget fra styret ble tatt opp til avstemming. 

2. Det ble så en avstemming om man skulle ha tillegg til styrets forslag 

3. Hvis det skulle bli flertall for å ta inn tillegg, skulle det stemmes mellom forslagene 

fra Torbjørn Berglann og Reidar Enger. 

 

 Resultatet av avstemmingene: 

 

1. Årsmøtet sluttet seg enstemmig til styrets forslag: 

 

Årsmøtet slutter seg til den framlagte strategien for 2020-2023, samt til de 

vurderinger som er gjengitt ovenfor. 

 

Utredningen av NKRFs komitestruktur videreføres fram mot årsmøtet 2021 med sikte 

på at denne på en best mulig måte er tilpasset våre rammevilkår. 

 

2. Årsmøtet vedtok med 161 stemmer mot 29 å ta inn et tillegg til styrets forslag. 1 

stemme var blank. 

 

3. Torbjørn Berglann trakk sitt forslag, og det forelå derfor kun ett forslag (forslaget 

fra Reidar Enger):  

 

Årsmøtet ber styret vurdere en standard for kontrollutvalgssekretariat fram mot 

årsmøtet i 2021. 
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Tilleggsforslaget fra Reidar Enger fikk så enstemmig tilslutning. 

 

 Etter dette var årsmøtets vedtak: 

  

Årsmøtet slutter seg til den framlagte strategien for 2020-2023, samt til de vurderinger 

som er gjengitt ovenfor. 

 

Utredningen av NKRFs komitestruktur videreføres fram mot årsmøtet 2021 med sikte på 

at denne på en best mulig måte er tilpasset våre rammevilkår. 

 

 Årsmøtet ber styret vurdere en standard for kontrollutvalgssekretariat fram mot 

årsmøtet i 2021. 

 

6.2 Komitestruktur 

  

Line Bosnes Hegna, leder av arbeidsgruppa som ser på NKRFs struktur og økonomi, 

presenterte saken. 

  

Årsmøtet fattet enstemmig følgende vedtak (endringer i rødt): 

 

• Forvaltningsrevisjonskomiteen og selskapskontrollkomiteen slås sammen til én 

komite. Den nye komiteen får navnet «forvaltningsrevisjonskomiteen», og skal være 

en komite som skal bidra til å heve den faglige standarden innenfor 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.  

 

          Komiteen har tre faste medlemmer og et varamedlem. 

 

• Hederstegnkomiteen legges ned med virkning fra årsmøtet i 2020, og komiteens  

oppgaver overtas av NKRFs administrasjon.  

 

• Vedtektene § 13 Oppnevning av komiteer og revisorer endres til: 

Etter forslag fra valgkomiteen velger årsmøtet disse komiteer:  

A. Disiplinærkomite  

B. Kvalitetskontrollkomite  

C. Hederstegnkomite  

CD. Revisjonskomite  

DE. Regnskapskomite  

EF. Forvaltningsrevisjonskomite  

FG. Kontrollutvalgskomite  

H. Selskapskontrollkomite  

 

           Komiteene består av 3 medlemmer som velges for 2 år, hvorav 2 hhv. 1 annet hvert år.  

 

Valgkomiteen innstiller også på valg av to revisorer for 2 år, hvorav 1 velges annet 

hvert år. En vararevisor velges for ett år.  

 

Etter forslag fra styret velger årsmøtet valgkomite bestående av tre medlemmer for ett 

år.  
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Årsmøtet utpeker lederne. Det velges ett varamedlem med unntak for 

kvalitetskontrollkomiteen, der det velges 2 varamedlemmer – 1 blant 

regnskapsrevisorene og 1 blant forvaltningsrevisorene. Styret kan fastsette reglement 

for komiteene. 

 

• Vedtektene 14 Forbundets hederstegn endres til: 

Personer som gjennom en årrekke har utført aktiv innsats for forbundet eller dets 

medlemmer, kan tildeles forbundets hederstegn i gull eller sølv med diplom. 

Gullmerket tildeles kun medlemmer av forbundet, mens sølvmerket kan tildeles også 

ikke-medlemmer.  

 

Hederstegnkomiteen Administrasjonen legger fram forslag om tildeling av forbundets 

hederstegn for styret til avgjørelse. Utdeling bør skje i forbindelse med et årsmøte.  

 

Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret. 

 

6.3 Kontingent 

 

 Line Bosnes Hegna presenterte saken. 

 

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (endringer i rødt): 

Kontingenten for bedriftsmedlemmene beregnes slik:  

• Et fast beløp på kr. 10.000 (økning fra kr. 7.000) 

• 5 promille av årlig omsetning (økning fra 4,5 promille) 

• «Taket» heves til kr. 150.000 (økning fra kr. 90.000) 

 

Vedtektene § 8 Representasjon endres til: 

  

Kategori A: inntil 20 000 -> 1 stemme  

Kategori B: 20 001-50 000 -> 2 stemmer  

Kategori C: 50 001-90 000 -> 3 stemmer  

Kategori D: 90 001-150.000->4 stemmer 

 

7. Budsjett 

Budsjett for 2021, herunder fastsetting av kontingenter og godtgjøring til tillitsvalgte 

 

 Styremedlem Tor Ole Holbek presenterte saken. 

 

 Årsmøtet fattet enstemmig følgende vedtak: 

 

1. Årsmøtet vedtar det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2021, som gir avsetning 

til egenkapital med kr 78 500. 

 

2. Kontingenten for bedriftsmedlemskap i NKRF for 2021 fastsettes til  

  kr 10 000 pr. virksomhet pr. år, pluss 5 ‰ av virksomhetens omsetning. Summen 

av den faste og variable delen skal ikke overstige kr 150 000 pr. år. (jfr. Sak 6.3) 
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3. Kontingenten for personlig medlemskap i NKRF for 2021 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 2021. 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 og fastsettes for 2021 til: 

 

• Kr 20 000 for de som har inntil kr 80 000 i medlemskontingent 

• Kr 24 000 for de som har inntil kr 149 999 i medlemskontingent 

• Kr 30 000 for de som har kr 150 000 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. 

 

 

8. Valg av leder og nestleder i styret 

Leder for valgkomiteen, Morten Alm Birkelid, redegjorde for valgkomiteens innstilling.  

 

  

 Valgkomiteens innstilling til valg av leder og nestleder i styret: 

 

Leder:  Per Olav Nilsen  Trondheim kommunerevisjon 

(ikke på valg, 2019-2021) 

 

Nestleder: Alexander Etsy Jensen Vestfold, Agder og Telemark  

Kontrollutvalgssekretariat IKS 

 (gjenvalg, 2020-2022) 

 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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9. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer i samsvar med § 10 

 Valgkomiteens innstilling: 

 

Medlem:                  Mona Moengen  Viken kontrollutvalgssekretariat  

    IKS  

    (ny, 2020-2022) 

 

Medlem:      Inger Anne Fredriksen   Viken kommunerevisjon IKS 

     (ikke på valg, 2019-2021) 

 

Medlem:      Tor Ole Holbek    Agder kommunerevisjon IKS 

   (gjenvalg, 2020-2022) 

 

1. varamedlem:       Ragnhild Aashaug   Kontrollutvalg Fjell IKS 

   (ny, 2020-2021) 

 

2. varamedlem:       Kurt Anders Løvoll  Møre og Romsdal Revisjon SA 

     (gjenvalg, 2020-2021) 

            

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

10. Valg av revisorer 

 Valgkomiteens innstilling: 

 

Revisor: Tormod Østli  Revisjon Øst IKS  

                                            (ikke på valg, 2019-2021) 

 

Revisor:  May-Britt Bratlie Oslo kommune,  

  Kommunerevisjonen 

  (gjenvalg, 2020-2022) 

 

Vararevisor: Erik Timland-Rismoen Revisjon Øst IKS 

  (gjenvalg, 2020-2021) 

 

 Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

11. Valg av komiteer 

REVISJONSKOMITE 

 Valgkomiteens innstilling: 

 

Leder: Unn Helen Aarvold  Oslo kommune,  

   Kommunerevisjonen 

   (gjenvalg, 2020-2022) 

 

Medlem: Inge Johannessen  KomRev NORD IKS  
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   (gjenvalg, 2020-2022) 

 

Medlem: Linn Therese Bekken  Vestfold og Telemark Revisjon   

   IKS 

   (ikke på valg, 2019-2021) 

 

Varamedlem: Bjørg Hagen  Innlandet Revisjon IKS 

   (gjenvalg, 2020-2021)  

 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

FORVALTNINGSREVISJONSKOMITE  

 Valgkomiteens innstilling: 

 

Leder: Tor Arne Stubbe  Revisjon Midt-Norge SA 

   (ny, 2020-2022) 

 

Medlem: Kirsti Torbjørnson  Vestfold og Telemark  

   Revisjon IKS 

   (ny, 2020-2022) 

 

Medlem: Kristin Skaane  Oslo kommune,  

   Kommunerevisjonen 

   (ny, 2020-2021) 

 

Varamedlem: Anne Helene Grunni-Hellestrand Agder Kommunerevisjon  

   IKS 

   (ny, 2020-2021)  

 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

  

 REGNSKAPSKOMITE 

 

 Valgkomiteens innstilling: 

 

Leder: Knut Tanem  Revisjon Midt-Norge SA 

   (ny, 2020-2022) 

 

Medlem: Jolanta Betker  Østre Viken Kommunerevisjon  

   IKS 

   (gjenvalg, 2020-2022) 

 

Medlem: Anne Oterhals  Møre og Romsdal Revisjon IKS

   (ikke på valg, 2019-2021) 

 

Varamedlem: Elin Slaaten Sollid Aust-Agder Revisjon IKS 

  (ny, 2020-2021) 
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 Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

  

 

 

 

 

 KVALITETSKONTROLLKOMITE 

 

 Valgkomiteens innstilling: 

 

Leder:                        Kjell Ekman      Vestfold og Telemark Revisjon  

IKS    

 (ikke på valg, 2019-2021) 

 

Medlem: Veslemøy Ellinggard  Møre og Romsdal Revisjon SA 

   (ikke på valg, 2019-2021) 

 

Medlem: Øyvind Nordbrønd Grøndahl Romerike revisjon IKS 

   (gjenvalg, 2020-2022) 

 

Varamedlem FR: Margrete Mjølhus Kleiven KomRev NORD IKS 

   (ny, 2020-2021) 

 

Varamedlem RR: Rune Haukaas  Rogaland Revisjon IKS 

   (gjenvalg, 2020-2021) 

 

 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

KONTROLLUTVALGSKOMITE 

 

Valgkomiteens innstilling: 

 

Leder:          Pål Ringnes     Viken kontrollutvalgssekretariat  

IKS 

   (ny som leder, 2020-2021) 

 

Medlem: Paul Ivar Stenstuen  Konsek Trøndelag IKS, (ny som 

fast  

medlem, 2020-2021) 

    

Medlem: Kari Louise Hovland  Kontrollutvalgssekretariatet 

Innlandet 

   (gjenvalg, 2020-2022) 

 

Varamedlem: Willy Gill  Agder sekretariat  
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   (ny, 2020-2021) 

 

 Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

 

 

DISIPLINÆRKOMITE 

Valgkomiteens innstilling: 

  

Leder:                      Morten Alm Birkelid  Revisjon Øst IKS 

   (ny, 2020-2022) 

 

Medlem: Magnus Solsvik  Aust-Agder Revisjon IKS 

   (ikke på valg, 2019-2021) 

 

Medlem: Unni Romstad  Revisjon Midt-Norge SA 

   (gjenvalg, 2020-2022) 

 

Varamedlem: Aud Opgård Vest-Finnmark kommunerevisjon  

   IKS  

   (ny, 2020-2021) 

   

 

 Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

  

Styreleder Per Olav Nilsen presenterte styrets forslag til valgkomite, som velges for ett 

år. 

VALGKOMITE 

 Styrets innstilling: 

 

Leder: Morten Alm Birkelid Revisjon Øst IKS   

  (gjenvalg, 2020-2021) 

 

Medlem: Lars-Andre Hanssen KomRev NORD IKS 

  (gjenvalg, 2020-2021)  

 

Medlem: Line Bosnes Hegna  Vestfold, Telemark og Agder 

   kontrollutvalgssekretariat 

   (ny, 2020-2021)  

 

  Varamedlem: Irene Loka Kommunerevisjonen Vest- 

   Agder IKS,  

  (gjenvalg, 2020-2021) 
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 Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

12. Andre valg som årsmøtet måtte bestemme 

  Det forelå ikke forslag til andre valg. 

 

 

13. Avslutning 

 Styreleder Per Olav Nilsen takket deltagerne for vel gjennomført årsmøte. 

 

 Etter at selve årsmøtet var over, ble det foretatt to utmerkelser. 

 

• Styreleder Per Olav Nilsen tildelte Sébastien M. Hille i Kommunerevisjonen 

Vest, Vest-Agder, Kommunerevisorens artikkelpris for 2019. Han fikk prisen 

for artikkelen «Kvalitativ dataanalyse: Fallgruver og løsninger» som sto i 

Kommunerevisoren nr. 6 2019. 

• Hederstegnkomiteens leder fikk ordet og la fram hederstegnkomiteens 

innstilling, som hadde fått full tilslutning i styret. Hederstegn i sølv ble tildelt 

Kirsti Torbjørnson i Vestfold og Telemark Revisjon IKS. 

 

For begge tildelingene ovenfor vil det bli funnet passende anledning til å overrekke 

diplomer og sølvmerke. 

 

    

 

Slutt ca. kl. 15.50. 

 

          

 

 

Per Olav Nilsen                                              Rune Tokle 

møtedirigent                                                 møtesekretær 

 

          

          

 

Torbjørn Berglann                                                        Liv Anne Kildal                                     

valgt til å underskrive protokollen                                   valgt til å underskrive protokollen 


