
 

 
The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA) 

 
Invitasjon til nordisk seminar i 

forvaltningsrevisjon/verksamhetsrevision 

 
 
NFLGA er et forbund etablert av SKYREV i Sverige og NKRF i Norge. Forbundets formål er 
å fremme revisjonen i kommunal sektor og bidra til utviklingen av demokratisk kontroll og 
tilsyn i de nordiske land. 
 
Målgruppe: Erfarne forvaltningsrevisorer/verksamhetsrevisorer 
 
På seminaret får du en enestående anledning til å diskutere viktige faglige spørsmål med 
erfarne nordiske kolleger innenfor forvaltningsrevisjon/verksamhetsrevision.  
 
Invitasjonen vil også gå til kolleger i Danmark og Finland. 
 
Seminaret starter opp med en kort presentasjon av revisjonsordningene for kommunal og 
fylkeskommunal sektor i de nordiske landene. (Informasjonsmateriell og nordisk ordliste vil 
bli sendt deltakerne på forhånd.) Deretter følger det første temaet om revisors uavhengighet. I 
den offentlige debatten stilles det fra tid til annen spørsmål ved uavhengigheten til 
kommunale yrkesrevisorer. Her vinkles temaet opp mot det særegne i 
forvaltningsrevisjon/verksamhetsrevision som har som formål å føre til forbedring og læring i 
den reviderte enheten. Foredragsholder er Anders Berg Olsen som både er økonom, jurist og 
statsautorisert revisor. Han underviser ved Trondheim Økonomiske Høgskole. Foredraget 
etterfølges av gruppediskusjon med oppsummering i plenum. 
 
Neste tema tar for seg status når det gjelder revisjonsstandarder innen 
forvaltningsrevisjon/verksamhetsrevision i et internasjonalt perspektiv. Foredragsholder er 
Bodhild Laastad. Hun er registrert revisor og sosiolog og har lang erfaring med 
forvaltningsrevisjon/verksamhetsrevision. Hun er ansatt som seniorrådgiver i Norges 
Kommunerevisorforbund. 
 
Deretter rettes søkelyset mot revisjon av risikostyring. Her vil Anders Berg Olsen ta for seg 
tilnærming og metoder som kan brukes ved revisjon av kommunenes risikostyring. Han 
bygger på relevant regelverk og COSOs Enterprise Risk Management (ERM)-rammeverk fra 
2004 og viser hvordan dette rammeverket kan anvendes på kommunal sektor. Et viktig 
element er sondringen mellom administrasjonens ansvar og revisors rolle. Foredraget 
etterfølges av gruppediskusjon med oppsummering i plenum. 
 
Seminarets andre dag vies i sin helhet til value for money-revisjon. I det første foredraget vil 
revisjonsrådgiver ved Oslo Kommunerevisjon, Frode Grønvold, orientere om ”måling på 
engelsk” slik dette gjøres i den engelske kommunerevisjonen og deres tilnærming kalt 



Comprehensive Area Assessment (CAA). Frode har nylig vært på et studiebesøk i the Audit 
Commission i London og har samlet inntrykk derfra. I det neste innslaget vil Therese Johnsen, 
som er ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, grave dypere i temaet value for 
money/effektivitetsrevisjon og gjøre rede for innhold og relevante metoder. Det hele avrundes 
med gruppediskusjon og oppsummering i plenum. 
 

Velkommen til to innholdsrike dager på Gardermoen, Norge! 
 

Program 
 
 Tittel/tema Foredragsholder 

 Onsdag 26.05.10  
10.00-10.15 Velkommen  

10.15-11.00 Om revisjonsordningene i de nordiske landene. 
Presentasjon 

 

11.00-11.15 Pause  

11.15-12.00 Revisors uavhengighet i en 
forvaltningsrevisjonskontekst 

Anders Berg Olsen, økonom, jurist, 
statsautorisert revisor og 
høgskolelektor ved Trondheim 
Økonomiske Høgskole 

12.00-13.00 Diskusjon rundt bordet og oppsummering i plenum  

13.00-14.00 Lunsj  

14.00-14.45 Revisjonsstandarder og forvaltningsrevisjon i et 
internasjonalt perspektiv. 

Bodhild Laastad, seniorrådgiver i 
Norges Kommunerevisorforbund 

14.45-15.00 Pause  

15.00-16.00 Revisjon av risikostyring. Anders Berg Olsen, økonom, jurist, 
statsautorisert revisor og 
høgskolelektor ved Trondheim 
Økonomiske Høgskole  

16.00-17.00 Diskusjon rundt bordet og oppsummering i plenum  

17.30 Omvisning i Eidvollsbygningen – den norske 
grunnlovens fødested (1814). Se her 
(http://www.eidsvoll1814.no). 
 

 

 Torsdag 27.05.10  
09.00-09.45 Forvaltningsrevisjon/måling på engelsk. The Audit 

Commission’s Comprehensive Area Assessment – 
CAA.  

Frode Grønvold, revisjonsrådgiver i 
Oslo kommunerevisjon 

09.45-10.00 Pause  

10.00- 12.00 
(m/innlagt 
pause) 

Value for money audit – effektivitetsrevisjon. 
Innhold og metoder. 

Therese Johnsen, ekspedisjonssjef 
Riksrevisjonen i Norge 

12.00-13.00 Lunsj  

13.00-14.00 
 

Value for money audit – effektivitetsrevisjon. 
Innhold og metoder. 

Therese Johnsen, ekspedisjonssjef 
Riksrevisjonen i Norge 

14.00-15.00 Diskusjon rundt bordet og oppsummering i plenum  

15.00 Avslutning  

 
Priser: NOK 5 800 inkl. helpensjon (ikke-medl. av NKRF/SKYREV: NOK 6 200) 
og NOK 4 600 inkl. dagpakke (lunsj mm) (ikke-medl. av NKRF/SKYREV: NOK 5 000) 
 
Påmeldingsfrist: 21.04 
 
Påmeldingsskjema: 
http://www.nkrf.no/kurs_cms/Revisjon/Nordisk_seminar_i_forvaltningsrevisjonverksamhetsr
evision_i_regi_av_NFLGA/detaljer 


