


  NKRF ble stiftet i 1945 og er en 
yrkesfaglig landssammenslutning 
og et serviceorgan som er åpen for alle 
(ansatte og virksomheter) som arbeider 
med revisjon av eller tilsyn med 
kommunal og fylkeskommunal virksomhet 
 
Antall medlemmer: 

Ca. 550 personlige medlemmer og 
72 bedriftsmedlemmer (herav 
36 revisjonsvirksomheter og 
36 virksomheter som ivaretar 
sekretariatstjenester for kontrollutvalg) 

Vårt virkeområde 





Vår organisasjon 
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  NKRF skal fremme en sunn 
utvikling av revisjon og tilsyn i 
kommunal sektor til beste for 
kommuner og fylkeskommuner 

Vår misjon 



  
NKRF skal fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn 

i kommunal sektor til beste for kommuner og 

fylkeskommuner, herunder å: 

• heve den faglige standarden, 

• ivareta etiske prinsipper, 

• bedre medlemmenes faglige kompetanse, 

• spre informasjon av faglig interesse, 

• informere om og markedsføre revisjon av og tilsyn 
med kommunal virksomhet, 

• sikre kvaliteten i arbeidet, herunder bl.a. ved en 
obligatorisk forbundsbasert kvalitetskontroll av 
revisjonsarbeidet, 

• styrke de kollegiale forhold, 

• ivareta interessene for revisjon og tilsyn i   
kommunal sektor overfor myndighetene. 

Vårt formål (1) 



  NKRF skal som serviceorgan: 

gi råd og veiledning, 

gi informasjon, 

tilby kurs og etterutdanning. 

Vårt formål (2) 



  

Vår visjon 



  
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.  

Våre hovedmål 





  Rådgivning 
innen tilsyn- og revisjonsrelaterte emner 
 

Kurs og konferanser 
årlige kurstilbud innen temaene 

revisjon, regnskap, jus og ledelse, 

årlig Fagkonferanse, Kontrollutvalgs-

konferanse, Lederkonferanse, 

Arena for forvaltningsrevisjon, Samling 

for kontrollutvalgssekretariater, Fagtreff 

for regnskapsrevisorer og Møteplass for 

selskapskontroll 

Våre produkter og tjenester (1) 



  
Informasjonsformidling 

eINFO, 

 

 

 

 

 

 

 

www.nkrf.no | 

 

 
 

 

Våre produkter og tjenester (2) 



Ledende 
nettsted 

for 
nyheter og 

informasjon 
om 

revisjon 
og 

tilsyn 
i kommunal 

sektor 

www 
.nkrf 
.no 

 

 
Oppdateres 

daglig 
 

 

350-400  
unike 

brukere 
pr. dag 





Verdana tittel; 24pkt ocean blue Våre produkter og tjenester (3) 

Kommunal revisjons- 
metodikk m/praktisk del 

Veileder i forvaltningsrevisjon 

Ulike veiledere i overordnet analyse, 
selskapskontroll, påse-ansvar m.m. 

Tilsyn og revisjon i kommunal sektor 



Verdana tittel; 24pkt ocean blue Våre produkter og tjenester (4) 

Regnskapsmappe for kommuner 
og fylkeskommuner © Årlig oppdatering 



Verdana tittel; 24pkt ocean blue Våre produkter og tjenester (5) 

Revisjonsmetodikkens praktiske del 
(RPD-en) 



Verdana tittel; 24pkt ocean blue Våre produkter og tjenester (6) 

Forvaltningsrevisjonsregisteret 
- et søkbart register over gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet siden 2005 
 
(i samarbeid med KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 

 
 

www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister/cms/144 

Inneholder over 3 300 rapporter 
fra hele landet 



 



  Revisjonsvirksomheter som er 
bedriftsmedlem i NKRF er underlagt en 
obligatorisk kvalitetskontrollordning  

 

Formålet med kvalitetskontrollen er å 

sikre at bedriftsmedlemmene holder en 

høy faglig standard ved at de utfører 

revisjonsarbeidet i overensstemmelse 

med god kommunal revisjonsskikk 
 

Obligatorisk kvalitetskontroll 



  

Hvem er vi? 
Oslo: 
- daglig leder Rune Tokle 
- rådgiver Wenche Ruud Solvin 
- Seniorrådgiver Renate Borgmo 
- seniorrådgiver Bjørn Bråthen 

Lillehammer: 
 - seniorrådgiver 
   Knut Erik Lie 

Rådgivning 
 
Informasjon 
 
Kurs 
 
Publikasjoner 



  
Formell kompetanse: 

 
 
1 m/bestått høyere revisoreksamen og   
   revisoreksamen 
 
2 diplomert interne revisorer (Dipl. I.R.) 
 
1 CISA (Certified Information Systems Auditor) 
 
1 Cand. Scient. (matematikk og økonomi) 
 
1 Cand. Mag. 
 
3 m/økonomisk høgskoleutdanning 

Vår kompetanse (1) 



  Realkompetanse: 
 

Nærmere 100 års erfaring fra kommunal 
og fylkeskommunal revisjon* (inkl. 
sekretærbistand for kontrollutvalg og 
praksis som kontrollutvalgsmedlem), 
samt mange års erfaring fra ulike 
tillitsverv innen NKRF o.l.  
 
*) bl.a. daglig leder, fylkesrevisor, avdelingssjef og 
seksjonsleder 

Vår kompetanse (2) 



  
Revisjonsvirksomheter og  
kontrollutvalgssekretariater 
 
KS advokatene 
 
PricewaterhouseCoopers DA 

it-revisjon 
 
Kommunepartner AS og Gabler AS 

finansforvaltning 
 
IIA Norge 

kontorfellesskap, administrasjon m.m. 

Våre samarbeidspartnere 



  Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo 
(Munkedamsveien 3B, 3. etg.) 
 
T: +47 23 23 97 00 
 
post@nkrf.no 
 
www.nkrf.no 
 
twitter.com/nkrf 

Kontaktinformasjon 

http://www.aftenpostenguiden.no/AGuiden2Web/transfer.do?method=mapInfo&tab=3&companyId=46313&mapUrl=http://finnmap.aftenposten.no/finn/cleanmap/?street=Munkedamsveien+3+B&zipcode=0161

