
En jobb i spenningsfeltet  

mellom politikk og administrasjon 

– noe for deg?

På vakt for fellesskapets verdier
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Kommunene spiller en nøkkelrolle i 

realiseringen av det norske velferds-

samfunnet. De kommunale tjenestene 

representerer 2/3 av all offentlig  

tjenesteproduksjon. 

 Revisjon og tilsyn med kommunal 

sektor har behov for kompetente fag- 

folk på mange felt med bred samfunns-

forståelse og innsikt i kommunens  

hverdag. Revisjons- og tilsynsselskapene 

som jobber med dette er derfor stadig 

på jakt etter personer med ulik faglig 

bakgrunn.

 Hva får du som medarbeider i våre 

selskaper?

• Et bredt og stimulerende 

 faglig miljø 

• Oppgaver som er viktige for 

 innbyggernes hverdag 

• Varierte oppdrag – kommunal 

 virksomhet er mangfoldig

• Være med å gi de folkevalgte 

 trygghet – slik at de kan ta gode  

 beslutninger 

• Verdifull kompetanse om 

 offentlig forvaltning 

• Gode muligheter til faglig utvikling

Norske kommuner disponerer årlig til 

sammen nærmere 400 milliarder kro-

ner til drift og investerer for over 50 

milliarder kroner. Samfunnsoppdraget 

for revisjon av og tilsyn med kommunal 

sektor er å være på vakt for felles- 

skapets verdier.

På vakt for 

fellesskapets 

verdier

Meningsfulle jobber gror ikke på trær!
Revisjon og tilsyn av kommunal sektor gir  
mange spennende karrieremuligheter.



Noe som 
passer for 
deg?

Forvaltningsrevisjon i  

kommunal sektor

I alle kommuner skal det årlig  

gjennomføres forvaltningsrevisjon. 

Forvaltningsrevisjon er å undersøke 

om kommunens virksomhet skjer i tråd 

med gjeldende nasjonale lover, regler 

og kommunens egne planer og vedtak.  

Samtidig skal fokuset rettes mot  

effektivitet og kvalitet i velferds-

produksjonen til innbyggerne.  I  

forvaltningsrevisjonen benyttes et 

vidt spekter av samfunnsvitenskapelige, 

økonomiske og juridiske metoder. 

Regnskapsrevisjon i  

kommunal sektor

Regnskapsrevisjon i kommunene 

omfatter revisjon av kommunenes 

regnskaper og vurdering av om  

kommunenes ressursbruk er i samsvar 

med budsjettene. Revisor har også lov-

pålagte oppgaver dersom det avdekkes 

misligheter. I tillegg har revisor en 

rekke attestasjonsoppgaver, herunder 

merverdiavgiftskompensasjon.

I kommunal sektor arbeider du med 

store og komplekse oppdrag sammen-

lignet med de fleste oppdrag i privat 

sektor.

Selskapskontroll

Kommunal sektor er kompleks og  

fragmentert, bl.a. gjennom økende 

bruk av organisasjonsformer som  

ligger utenfor kommunestyrets  

instruksjonsmyndighet. 

 Selskapskontrollen deles i eierskaps-

kontroll og forvaltningsrevisjon. 

Eierskapskontrollen er obligatorisk og 

omfatter kontroll med forvaltningen av 

kommunens eierinteresser i selskaper. 

Oppgaver innenfor selskapskontroll 

kan utføres av kommunens revisor, 

kontrollutvalgets sekretariat eller  

av andre habile utførere. 

Bli en del 
av samfunns-

oppdraget!



Midt-Norge kommunerevisorforening, MNKRF, er en faglig interesse- 

organisasjon for bedrifter og ansatte som arbeider med revisjon av eller 

tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet i Midt-Norge.  

MNKRF er tilsluttet Norges kommunerevisorforbund. 

MNKRF består av ni bedriftsmedlemmer som til sammen har ansvaret  

for å føre tilsyn med mer enn 60 kommuner og Sør- og Nord-Trøndelag 

fylkeskommune.

 

• Revisjon Fjell IKS

• Trondheim kommunerevisjon

• Revisjon Midt-Norge IKS

• Fosen kommunerevisjon IKS

• KomRev Trøndelag IKS

• KonSek Midt-Norge IKS

• Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

• KomSek Trøndelag IKS

• Kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kommune

 Se vår nettside www.mnkrf.no for mer informasjon.

Midt-Norge 
kommunerevisor-
forening

Norges Kommunerevisorforbund
www.nkrf.no


