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Hvordan ser vi på oss selv?
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Strategiprosessen

• Styreseminar
• Rådslag
• Innspill
• Styrebehandling
• Behandling på årsmøtet
• Tiltak etter årsmøtet
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Hva vil vi?



Strategisk satsingsområde: Standardsettende
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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.



Sekretariat og revisjon

IKKE SAMARBEID 
= 

IKKE PÅ VAKT FOR FELLESSKAPETS 
VERDIER

=
HÅPLØST
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Hvorfor skal NKRF lage veileder for KU-sekratriat?

VI HAR DE BESTE 
FORUTSETNINGENE 

-
PROFESJONENE ER MEDLEMMER

-
GJENSIDIG FORSTÅELSE
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Mandat for arbeidet med veileder for
ku-sekretariat vedtatt i styret 9. oktober – sak 37/17

Bygger på strategien som ble vedtatt på NKRFs
årsmøte 11. juni 2017.

1. Veilederen skal gi anbefalinger om god skikk og 
praksis for kontrollutvalgssekretariatene.

2. Videre må komiteen vurdere krav til reell og formell 
kompetanse for kontrollutvalgssekretariatene og 
behov for etterutdanning. Siktemålet for dette 
arbeidet må være en profesjonalisering av 
sekretariatsfunksjonen.

3. Veilederen må inneholde retningslinjer for 
samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat og 
revisjon, og hvordan et slikt samarbeid kan bidra til 
å styrke den kommunale egenkontrollen
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Mandat for arbeidet med veileder for
ku-sekretariat vedtatt i styret 9. oktober – sak 37/17

• Punkt 1 og 2 gjøres av kontrollutvalgskomiteen, 
mens punkt 3 gjøres av et eget utvalg

• Forslag til veileder sendes styret slik at styret på sitt 
møte 6.2.2018 kan sende forslaget på høring til de 
andre komiteene og medlemmene.
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Arbeidsgruppe

Leder: Mona Moengen, Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS
Medlem: Lars Normann Mikkelsen, Kommunerevisjonen i Oslo
Medlem: Bjørg Hagen, Innlandet Revisjon IKS
Medlem: Pål Ringnes, Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og 

omegn IS
Sekretær: Rune Tokle, administrasjonen NKRF
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Strategisk satsingsområde: Kompetanse
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 Satsningsområdene i kommende 
periode skal være:

• Digitalisering 
• Strukturendringer i 

kommunesektoren
• Profesjonalisering av 

sekretariatsfunksjonen



Digitalisering

• NKRFs strategi vedtatt 11.6.2017: Digitalisering skal være et av 
satsingsområdene for NKRF.

• Tiltaksplan vedtatt av styret 9.10.2017: Opprette et forprosjekt som 
skal lage en oversikt over hva som må avklares for å lage en 
digitaliseringsstrategi for revisorrollen i framtida.

• Foreløpig diskusjon på styremøte 23.10.2017: Innspill som kom opp 
var

 Dette handler om å få medlemmene opp på et høyere 
kompetansenivå

 Viktig at gruppa har mye kunnskap om hvordan kommunene fungerer

 Se etter IT-miljøer i NKRF 

 Et slikt forprosjekt bør ha som mandat å komme med forslag til 
mandat til et hovedprosjekt om digitalisering.
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Bakgrunn forts.

• Lederkonferansen 24.10. – 25.10.2017: Digitalisering 
var et av hovedtemaene, der vi fikk innblikk i

 statusen for digitalisering i kommune-Norge

 hva som rører seg på forskningsfronten

 hvordan en revisor ser på framtida

 et nytt revisorstudium med teknologisk innfallsvinkel
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Arbeidsgruppe

Leder: Veslemøy Ellinggard, Møre og Romsdal Revisjon IKS
Medlem: Stig Eliassen, Kommunerevisjonen i Oslo
Medlem: Torjus Finstad Ledaal, Agder Kommunerevisjon IKS
Medlem : Alf-Erlend Vaskinn, KomRev NORD IKS

I tillegg deltar administrasjonen ved daglig leder Rune Tokle og 
seniorrådgiver Bjørn Bråthen i arbeidet. Også andre ressurser fra 
administrasjonen trekkes inn ved behov.
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Strategisk satsingsområde: Den kommunale 
egenkontrollen

15

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. 



Strategisk satsingsområde: Samarbeidspartner med 
myndighetene
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NKRF skal være mer 
tydelig på hva vi som 
organisasjon kan tilby 
administrative og politiske 
myndigheter. 



Strategisk satsingsområde: Rammevilkår
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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. 



Strategisk satsingsområde: Omdømme
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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.



Noen viktige samarbeidspartnere:

 Riksrevisjonen
 Den norske revisorforening (DnR)
 The institute of Internal Auditors Norway (IIA)
 Kommunale revisorer i andre nordiske land
 EURORAI (European Organisation for Regional Audit

Institutions)
 KS
 KS Bedrift
 Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund 

(NKK)
 Foreningen for god kommunal regnskapsskikk 

(GKRS)
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Viktige satsingsområder framover

 Kommune-/regionreform

 Ny revisorlov

 Ny kommunelov

 Digitalisering

 Utdanningstilbud

 Nasjonalt samarbeid

 Internasjonalt samarbeid
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21Takk for oppmerksomheten!
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