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Årsmøte 2018 

Tid og sted: Clarion hotel & congress, 23. januar 2018, kl. 15:00 

 

Styret viser til innkalling sendt 19. desember 2017. Det har ikke kommet inn saker fra 
medlemmene til årsmøtet. Vi legger her fram saksliste og sakspapirer til årsmøtet. 

SAKLISTE 
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2 Konstituering 

a. Valg av møteleder 
b. Valg av møtesekretær 
c. Valg av to deltakere til å underskrive protokoll 

 
Sak 3 Styrets årsberetning 

Sak 4 Regnskap og revisjonsberetning 

Sak 5 Budsjett 

Sak 6  Fastsetting av kontingent 

Sak 7  Valg 

Sak 8 MNKRFs framtid 

 

Trondheim 9.1.2018 

Kathrine Moen Bratteng 
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SAK 01/18 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Styrets innstilling til vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Saksopplysninger 

I henhold til vedtektene for Midt-Norge kommunerevisorforening skal årsmøtet avholdes innen 
utløpet av mai måned. Innkalling til årsmøte skal sendes medlemmene minst 14 dager før møtedato. 
 
Medlemmene har ikke sendt inn saker til årsmøtet. Styret legger fram sak om MNKRFs framtid i tråd med 
fjorårets årsmøtevedtak. 

 

 

Trondheim, 9.1.2018 

Torbjørn Berglann 
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SAK 02/18 
KONSTITUERING 
 
Styrets innstilling til vedtak 

1. Som møteleder velges … 
2. Som referent velges … 
3. … og ... velges til å underskrive protokollen. 
 

Saksopplysninger 

Årsmøtet må velge en møteleder, en referent og to som skal signere protokollen. 
 

 

Trondheim, 9.1.2018 
 

Torbjørn Berglann 
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SAK 03/18 
STYRETS ÅRSBERETNING  
 

Styrets innstilling til vedtak 
Styrets årsberetning for 2017 godkjennes. 
 
 

Vedlegg 

Årsberetning for 2017 

 

Saksopplysninger 

Styret skal utarbeide en årsberetning som gir et bilde av aktiviteten i foreningen det foregående år. 
 

Vurdering 

Styret mener at forslaget til årsberetning gir et godt bilde av aktiviteten i lokalforeningen gjennom 
2017.  Styret anbefaler at årsmøtet vedtar forslaget til årsberetning for 2017. 
 
 

 

Trondheim, 9.1.2018 

 

Torbjørn Berglann 
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ÅRSBERETNING 2017 
 

1. Medlemmer 

Ved utgangen av 2017 hadde MNKRF 77 medlemmer, herav tre pensjonistmedlemmer. Det har vært 
en netto nedgang i medlemstallet på to personer siden forrige årsskifte. Medlemmene fordeler seg 
på følgende virksomheter: 

KomRev Trøndelag IKS*    27 medlemmer 

Trondheim kommunerevisjon   17 medlemmer 

Revisjon Midt-Norge IKS*   12 medlemmer 

Fosen kommunerevisjon IKS    4 medlemmer 

Revisjon Fjell IKS     4 medlemmer 

KonSek Midt-Norge IKS**   4 medlemmer 

KomSek Trøndelag IKS*    2 medlemmer 

Deloitte      2 medlemmer 

Kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim 1 medlem 

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS  1 medlem 

Pensjonistmedlemmer    3 medlemmer  

* Fra 1.1.2018 er Komrev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS fusjonert i Revisjon Midt-Norge SA. 

** Fra 1.1.2018 er Komsek Trøndelag IKS og Konsek Midt-Norge IKS fusjonert i Konsek Trøndelag IKS 

  



 

2. Tillitsvalgte 

2.1 Styret i MNKRF 

Funksjon Navn Virksomhet Periode 

Leder Kathrine Moen Bratteng  Trondheim kommunerevisjon  (2015 – 2019) 

Sekretær Torbjørn Berglann Konsek Trøndelag IKS (2017 – 2019) 

Kasserer Monika Sundt Revisjon Midt-Norge SA (2016 – 2018) 

Styremedlem Henning Mikkelsen Revisjon Fjell IKS (2017 – 2019) 

Styremedlem Marit Finnland Trøite Kontrollkomiteens sekretariat, 
Trondheim (permisjon fra 1. 
august 2017) 

(2016 – 2018) 

Styremedlem Johannes Nestvold Revisjon Midt-Norge SA (2016 – 2018) 

Varamedlemmer: 

1. varemedlem Paul Ivar Stenstuen Konsek Trøndelag IKS (2017 – 2019) 

2. varamedlem Roald Elvegård Trondheim kommunerevisjon (2017 – 2019) 

3. varamedlem Hilde Modell Strand Deloitte (2017 – 2019) 

 

2.2 Revisor 

Funksjon Navn Virksomhet Periode 

Revisor Solmaz A. Sariljou Revisjon Midt-Norge IKS (2017 – 2018) 

Vararevisor Aase Nerland Trondheim kommunerevisjon (2017 – 2018) 

 

2.3 Valgkomite 

Funksjon Navn Virksomhet Periode 

Medlem Eva Bekkavik Konsek Trøndelag IKS (2017 – 2018) 

Medlem Jørn Sundet Trondheim kommunerevisjon (2017 – 2018) 

Varamedlem Mette Sandvik Fosen kommunerevisjon (2017 – 2018) 

 

3. Styremøter 

Det er avholdt fem styremøter i 2017. Styret har for øvrig hatt kontakt på e-post og telefon.  

  



 

4. Saker til behandling 
Nytt styre ble valgt på årsmøtet i januar 2017 og konstituerende styremøte ble avholdt 11. mai 2017. 
Styret har behandlet saker knyttet til: 

• Årsmøtet 2017 
• Planlegging av Nyttårsmøtet 2017 
• Evaluering av Nyttårsmøtet 2017 
• Deltakelse på Karrieredag 
• Planlegging av Nyttårsmøtet 2018 og årsmøtet 2018 
• Sak om foreningens fremtid, jf. årsmøtevedtak i januar 2017 

I forbindelse med forberedelse av sak om foreningens framtid holdt styret et møte med lederne av 
bedriftene tilknyttet foreningen. I møtet ga lederne innspill og synspunkter på foreningens framtid. 
De var opptatt av at foreningen har tilbudt interessante og nyttige nyttårsmøter og kurs, og at disse 
også har vært gode sosiale møtepunkter i regionen. Lederne var opptatt av at virksomhetene er i 
endring, og dette vil ha konsekvenser for foreningen. Videre fremhevet lederne at styrearbeidet 
måtte være effektivt. 

5. Nyttårsmøtet 2017 
Nyttårsmøtet  ble holdt på Stiklestad hotell, 25. og 26. januar 2017. 52 medlemmer deltok. 
Foreningens årsmøte ble holdt på slutten av dag 1. Faglige tema: 

• Kommunereformen  
• Investeringer i kommunal sektor 
• Regelverket om offentlige anskaffelser 
• Samspillet mellom kontrollutvalget, sekretariatet og revisor 
• Stikkprøver i regnskapsrevisjon 
• Regnskapsmessige og tekniske utfordringer ved kommunesammenslåing 
• Eierskapskontrollen – hva er den egentlig og hvor er den på vei? 
• Byggebransjens uropatrulje – kan utradisjonell fremgangsmåte gi resultater? 
• Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet fra et lokalt perspektiv 
• Slik jobbet Aftenposten med Panama Papers 
• Nytt fra GKRS og NKRF 

Foredragsholderne kom fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, NTNU, 
Næringslivets Hovedorganisasjon, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat, Norges 
Handelshøyskole, Revisjon Midt-Norge IKS/GKRS, Konsek Midt-Norge IKS, Byggebransjens 
uropatrulje, Oslo kemnerkontor, Aftenposten og NKRF.  

Både eksterne og interne krefter bidro til et godt Nyttårsmøte og styret fikk positive tilbakemeldinger 
på faglig innhold og den sosiale rammen rundt arrangementet.  

6. Deltagelse på karrieredager  
MNKRF planla å delta på karrieredagen ved Handelshøyskolen i Trondheim 28. september 2017. Med 
bakgrunn i utfordringer med rekruttering av regnskapsrevisorer har MNKRF valgt å delta på dette 
arrangementet i flere år. Deltagelse på dette arrangementet har gitt oss og medlemsbedriftene 
mulighet til å synliggjøre revisjon og tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet. For en 
stor del tilrettelegger MNKRF for deltagelse, mens medlemsbedriftene stiller med ansatte og noen 
profileringsartikler og informasjonsmateriale. Vi har tidligere benyttet brosjyren om kommunal 
revisjon som ble utviklet i samarbeid med NKRF i 2015. Denne brosjyren opplever vi som nyttig og 
viktig. Vi har også kjøpt inn annet profileringsmateriell i 2016. Tilbakemeldingene styret har fått på å 



 

delta på karrieredagen har vært positive. I år lyktes vi dessverre ikke med å få tilstrekkelig personell 
til standen, og deltakelse ble avlyst.  

7. Informasjon 
MNKRFs nettside www.mnkrf.no benyttes jevnlig til informasjon om kurs, foredrag, styre, 
styremøter, Nyttårsmøter, årsmøtet med mer. Informasjon til medlemmene er i hovedsak gitt 
gjennom årsmøtet, e-post og nettsiden.  

8. Nyttårsmøte og årsmøte 2018 
Styret begynte tidlig å planlegge Nyttårsmøtet 2018. Møtet blir holdt på Clarion Hotel og Congress i 
Trondheim 23. og 24. januar 2017. Årsmøtet for 2018 planlegges avholdt samtidig som Nyttårsmøtet. 

9. Regnskap 
Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 36.446,-. I revidert budsjett for 2017 var det budsjettert med 
et underskudd på kr 4.500,-.  Resultatet for 2017 er ca. 41.000 høyere enn budsjettert. Dette skyldes 
hovedsakelig lavere utgifter til nyttårsmøtet (ca. 32 400) og lavere andre utgifter (ca. 11 000) enn 
budsjettert. Andre utgifter ble lavere blant annet på grunn av at foreningen kansellerte deltakelsen 
på karrieredagen. I tillegg er utgifter til styret er ca. 5.000 høyere enn budsjettert og inntektene ved 
nyttårsmøtet ca 4.000 høyere enn budsjettert. Ved årsslutt hadde foreningen kr. 233.557,- 
disponibelt på bankkonto. Til sammenligning hadde foreningen kr. 196.911,- disponibelt på 
bankkonto ved forrige årsskifte. Årsregnskapet blir revidert av vararevisor Aase Nerland. Regnskapet 
er revidert av vararevisor på grunn av at revisor og kasserer nå jobber i samme selskap. 

 

10. Representasjon i NKRF  
Følgende medlemmer har hatt verv i NKRF: 

Per Olav Nilsen – Styreleder  
Tor Arne Stubbe– Forvaltningsrevisjonskomiteen 
Liv Tronstad - Kontrollutvalgskomiteen 
Ann Katharine Gardner – Regnskapskomiteen  
Frode Singstad – Kvalitetskontrollkomiteen (sluttet februar 2017) 
Sverre Bugge Midthjell – Selskapskontrollkomiteen  
Inge Storås – Disiplinærkomiteen  
Unni Romstad – Disiplinærkomiteen 
Sissel Mikalsen - Vararevisor 
 
I tillegg har flere medlemmer deltatt i faglig utviklingsarbeid for NKRF. 
 

 

Trondheim, 9.1.2018  

 

Kathrine Moen Bratteng Monika Sundt Torbjørn Berglann 

 

Henning Mikkelsen Johannes Nestvold Paul Stenstuen           

http://www.mnkrf.no/�
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SAK 04/18 
REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 
 
Styrets innstilling til vedtak 
Det framlagte årsregnskapet for 2017 fastsettes som MNKRF’s årsregnskap for 2017. 

Vedlegg 

1. Årsregnskap 2017  
2. Revisjonsberetning 2017 (blir lagt fram i møtet) 

 

Saksopplysninger 

Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 36.446,-. I revidert budsjett for 2017 var det budsjettert med 
et underskudd på kr 4.500,-.  Resultatet for 2017 er ca. 41.000 høyere enn budsjettert. Dette skyldes 
hovedsakelig lavere utgifter til nyttårsmøtet (ca. 32 400) og lavere andre utgifter (ca. 11 000) enn 
budsjettert. Andre utgifter ble lavere blant annet på grunn av at foreningen kansellerte deltakelsen 
på karrieredagen. I tillegg er utgifter til styret ca. 5.000 høyere enn budsjettert og inntektene ved 
nyttårsmøtet ca 4.000 høyere enn budsjettert. Ved årsslutt hadde foreningen kr. 233.557,- 
disponibelt på bankkonto. Til sammenligning hadde foreningen kr. 196.911,- disponibelt på 
bankkonto ved forrige årsskifte. Årsregnskapet blir revidert av vararevisor Aase Nerland. Regnskapet 
er revidert av vararevisor på grunn av at revisor og kasserer nå jobber i samme selskap. 

 

Vurdering 

Styret mener at det framlagte årsregnskapet gir et godt bilde av aktiviteten i lokalforeningen 
gjennom 2017.  

Styret anbefaler at årsmøtet vedtar det framlagte årsregnskapet for 2017. 

Trondheim, 9.1.2018 

Torbjørn Berglann 
  



Midt‐Norge kommunerevisorforening

RESULTATREGNSKAP 2017

Regnskap 2017

Revidert 

budsjett 2017 Regnskap 2016

Driftsinntekter

Kontingent MNKRF 22.500,00             23.000,00           23.550                      

Inntekter kurs 25.600                      

Nyttårsmøtet/Årsmøte 204.050,00           200.000,00         146.855                    

Sum driftsinntekter 226.550,00           223.000,00         196.005                    

Driftsutgifter

Nyttårsmøte/Årsmøte 167.543,00           200.000,00         128.691                    

Godtgjørelse styreleder 4.000,00               4.000,00             4.000                         

Styremøter 10.331,00             5.000,00             1.709                         

Nettside 1.125,00               2.000,00             1.095                         

Andre utgifter(inkl karrieredager) 3.950,00               15.000,00           9.140                         

Utgifter kurs 24.379                      

Regnskapsføring 4.125,00               4.500,00             4.000                         

Profileringsartikler ‐                         ‐                       33.951                      

Sum driftsutgifter 191.074,00           230.500,00         206.965                    

Driftsresultat 35.476,00             ‐7.500,00            ‐10.960                     

Renteinntekter 970,00                  3.000,00             1.094                         

Resultat av finansposter 970 00 3 000 00 1 094Resultat av finansposter 970,00                  3.000,00             1.094                         

Udisponert årsresultat 36.446,00             ‐4.500,00            ‐9.866                       

BALANSE 2017 31.12.2017 31.12.2016

Omløpsmidler

Kundefordringer 2013/2014 ‐                         200                     

Bankinnskudd 233.557                196.911             

Sum omløpsmidler 233.557                197.111             

Egenkapital

Egenkapital 197.111                206.977             

Overskudd 36.446                  ‐                      

Underskudd ‐9.866                

Sum egenkapital 233.557                197.111             

Sum egenkapital og gjeld 233.557                197.111             

Trondheim, 09.01.2018

Kathrine Moen Bratteng Torbjørn Berglann Monika Sundt

Paul I. Stenstuen Johannes O. Nestvold Henning Mikkelsen
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Noter 
 
 
Note 1: 
Regnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 
foretak. 
 
Note 2: 
 
MNKRF har ingen ansatte. Det er i 2017 utbetalt honorar til styreleder på kr 4.000,-. 
Dette er utbetalt til revisjonsenheten hvor styreleder jobber. 
 
Det er ikke utbetalt honorar til foreningens revisor. 
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SAK 05/18 
BUDSJETT – revidert budsjett for 2018, budsjett for 2019  
 

Styrets innstilling til vedtak  

Det framlagte forslaget til revidert budsjett for 2018 og budsjett for 2019 vedtas.  

 

Vedlegg  

Forslag til revidert budsjett for 2018 og budsjett for 2019.  

 
Saksopplysninger  
Årsmøtet vedtok budsjett for 2018 i møte den 2.1.17, sak 5/17.  

En del av utgiftene og inntektene for 2018 er mere kjente nå enn da årsmøtet vedtok budsjett for 
2018 på årsmøtet i fjor. Styret legger derfor fram regulert budsjett for 2018 for årsmøtet. 

Årsmøtet har satt et mål for foreningens egenkapital på 150 000 kroner (sak 6/14, punkt 3). Styret 
sørger for at den overskytende egenkapitalen brukes til å redusere deltakeravgiften til nyttårsmøtet, 
slik at målet for egenkapitalen nås.  

Vurdering  
Usikkerheten vedrørende lokalforeningens inntekter og utgifter i 2018 vil i stor grad være redusert, 
det er derfor hensiktsmessig at årsmøtet tar stilling til en regulering av budsjettet for 2018 og 
behandler budsjettet for 2019.  

 

 

Trondheim, 9.1.18  

 

Torbjørn Berglann 
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Forslag til revidert budsjett for 2018 og budsjett for 2019 

 

Regnskap 
2016 

Revidert 
budsjett 
2016 

Revidert 
budsjett 2017 Budsjett 2018 

Revidert 
budsjett 2018 Budsjett 2019 

Driftsinntekter 
      Kontingent MNKRF      23.550,00       23.000,00          23.000,00          23.000,00          23.000,00          23.000,00  

Inntekter kurs      25.600,00  
     Nyttårsmøtet/Årsmøte    146.855,00     180.000,00        200.000,00        200.000,00        200.000,00        200.000,00  

Sum driftsinntekter    196.005,00     203.000,00        223.000,00        223.000,00        223.000,00        223.000,00  

       Driftsutgifter 
      Nyttårsmøte/Årsmøte    128.691,00     180.000,00        200.000,00        200.000,00        250.000,00        200.000,00  

Godtgjørelse styreleder        4.000,00         4.000,00            4.000,00            4.000,00            4.000,00            4.000,00  
Styremøter        1.709,00         6.000,00            5.000,00            5.000,00            3.000,00            3.000,00  
Nettside        1.095,00         2.000,00            2.000,00            2.000,00            1.500,00            1.500,00  
Andre utgifter(inkl karrieredager)        9.140,00       15.000,00          15.000,00          15.000,00          10.000,00          10.000,00  
Utgifter kurs      24.379,00  

     Regnskapsføring        4.000,00         4.500,00            4.500,00            4.500,00            4.500,00            4.500,00  
Profileringsartikler      33.951,00       15.000,00                     -                       -                       -                       -    
Sum driftsutgifter    206.965,00     226.500,00        230.500,00        230.500,00        273.000,00        223.000,00  

       Driftsresultat -    10.960,00  -    23.500,00  -         7.500,00  -         7.500,00  -       50.000,00                     -    

       Renteinntekter        1.094,00         5.000,00            3.000,00            3.000,00            1.000,00            1.000,00  

       Resultat av finansposter        1.094,00         5.000,00            3.000,00            3.000,00            1.000,00            1.000,00  
              
Årsresultat -      9.866,00  -    18.500,00  -         4.500,00  -         4.500,00  -       49.000,00            1.000,00  
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SAK 06/18 
FASTSETTING AV KONTINGENT 
 
Styrets innstilling til vedtak 
Det gjøres ikke endringer i medlemskontingentene. 

 

Saksopplysninger 
Årsmøtet skal ta stilling til medlemskontingentens størrelse. 

 
Vurdering 
Styret mener at det ikke er behov for å øke medlemskontingenten. 
 

 

 

Trondheim, 9.1.2018 

Torbjørn Berglann 
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SAK 07/18 
VALG 
 

 

Valgkomiteens innstilling  

Valgkomiteens innstilling blir lagt fram i møtet. 

 

Styrets innstilling til valgkomite 

Styrets innstilling til valgkomite blir lagt fram i møtet. 

 

Saksopplysninger 

Valgkomiteen legger fram sitt forslag til valg i møtet, fordi det er avhengig av utfallet i sak 8, 
vurdering av MNKRFs framtidige eksistens.  

Årsmøtet velger medlemmer til valgkomiteen etter forslag fra styret. Forslaget blir lagt fram i møtet, 
fordi det er avhengig av utfallet i sak 8, vurdering av MNKRFs framtidige eksistens.  

Styret legger fram forslag til ny valgkomite i møtet. 

 

 

Trondheim, 9.1.2018 

 

Torbjørn Berglann   
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SAK 08/17  
MNKRFs FRAMTID 
 

Styrets innstilling 

1. MNKRF drives videre. 
2. Årsmøtet endrer vedtektene i henhold til vedlagte forslag. 
3. Antall styremedlemmer reduseres til tre, med to varamedlemmer. 
4. Foreningen skal ha revisor, men ikke vararevisor. 
5. Styremedlemmene bør være fra både sekretariats- og revisjonsvirksomheter. 
6. Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer uten varamedlemmer. 

 

Vedlegg 

1. Notat fra styret - MNKRFs fremtidige eksistens 
2. MNKRFs vedtekter gjeldende fra 29.1.14 
3. Utkast til nye vedtekter 2018 
4. Utkast til nye vedtekter 2018 - kommentarer. 

Saksutredning 

På forrige årsmøte i MNKRF ble det fremmet forslag om at styret skulle utrede foreningas framtid. 
Styret har foretatt en slik vurdering, se vedlegg 1, notat fra styret, der sakens detaljer er nærmere 
beskrevet.  

Som det går fram av styrets innstilling, mener vi at foreninga bør drives videre, men i et mindre 
format, som involverer færre medlemmer. Styret har støtte for sitt syn blant lederne for revisjons- og 
sekretariatsvirksomhetene i fylket i juni 2017. Styret har dessuten lagt vekt på at MNKRF er en viktig 
faglig arena, som gir et godt tilbud til en akseptabel pris. Medlemmene har stor innflytelse på det 
faglige innholdet. Nyttårsmøtene er i tillegg en viktig sosial arena, som styret mener bør videreføres. 

Dersom årsmøtet støtter styrets innstilling krever dette endring av gjeldende vedtekter (vedlegg 2). 
Styret har laget forslag til nye vedtekter (vedlegg 3), som er tilpasset NKRFs normalvedtekter, 
endringsforslagene er kommentert i vedlegg 4.  

Dersom årsmøtet ønsker å oppløse MNKRF kan dette kun skje på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte hvor minst halvparten av medlemmene er tilstede, og med minst 2/3 flertall. 1 Årsmøtet skal 
i så fall vedta "anvendelse av foreningens midler til et formål som fremmer en sunn utvikling av 
revisjon og tilsyn i kommunal sektor.2

Vedtekter må godkjennes av styret i NKRF, jf. forbundets vedtekter § 4. Vedtektsendringer i 
foreningen må skje på foreningens årsmøte og krever 2/3 flertall, jf. § 10.

  

                                                            
1 Vedtektenes § 11 
2 Vedtektenes § 11 

http://www.nkrf.no/normalvedtekter_lokalforeninger�


 

Vedlegg 1 Notat fra styret 

MNKRFs fremtidige eksistens 
__________________________________________________________________________________ 

Bakgrunn 

I forkant av MNKRFs årsmøte 2017 foreslo Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS, et forslag til 

årsmøtet om å vurdere MNKRFs framtidige eksistens. Forslaget ble lagt fram på foreningens årsmøte 

25. januar 2017. Forslaget som kom inn til foreningen var som følger: ”Kommunene i regionen er i 

endring de nærmeste 3-4 årene, og i løpet av 2018 – 2020 vil de to fylkeskommunene i dagens Nord- 

og Sør-Trøndelag være slått sammen, det samme gjelder flere av kommunene i dagens to fylker. 

Dette påvirker kontroll- og tilsynsvirksomhetene, og for tiden er to av de største revisjonsselskapene i 

regionen i sammenslåingsprosess, noe som også gjelder de to største bestillerselskapene. Fra og med 

2018 er trolig fire selskap slått sammen til to. De nevnte selskapene er 4 av til sammen 11 

virksomheter som har medlemmer i MNKRF. De kommende to selskapene vil omfatte omlag 53 av 

dagens ansatte, som er omlag 2/3 av medlemmene i Midt-Norge kommunerevisorforening (MNKRF)3

 

En gjennomgang av årsberetninger og styreprotokoller for de siste 3 årene viser at MNKRFs 

medlemsretta aktivitet i hovedsak er Nyttårsmøtet, som er et arrangement over to dager. 

Nyttårsmøtet består av en faglig del, en medlemsdel som omfatter informasjon fra NKRF og 

årsmøtet. I løpet av årene 2013-2016 har det vært ett medlemsretta arrangement i tillegg til 

nyttårsmøtene, det var kurs i IKT i regnskapsbekreftelsen, 20. mai 2016. 

. 

Av disse vil 43 ansatte bli tilknyttet det planlagte revisjonsselskapet. 

 

Av andre utadretta tiltak som MNKRF har holdt på med, er profilering ved karrieredager ved tidligere 

Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU, ca. 1-2 ganger i året.  

 

Utover det, viser styremøteprotokoller at sakene som styret har jobbet med i hovedsak har vært 

interne, administrative organisasjonssaker. Styret har hatt omlag 5 møter i året i årene 2014 og fram 

til d.d. 

 

På bakgrunn av det som er beskrevet ovenfor så mener vi at det er grunn til å vurdere MNKRFs 

framtid. Nyttårsmøtet har høy faglig kvalitet og det er en fin sammenheng for sosialt samhold blant 

ansatte innen kontroll og tilsyn i Trøndelag. Likevel mener vi at det bør stilles spørsmål ved om dette 

                                                            
3 82 medlemmer, jf. Årsberetning for 2015 



 

ene arrangementet forsvarer den omfattende organiseringen og innsatsen som driften av MNKRF 

innebærer. I alt er 14 personer engasjert for å drive MNKRF. Det er helt klart de seks 

styremedlemmene (ni med varamedlemmer) som legger ned det meste av arbeidet, men selv en 

valgkomitéfunksjon innebærer flere timers arbeid. Det er uvisst om tallet på medlemmer vil bli 

redusert i årene fremover, men antall enheter som har medlemmene kommer fra 2018 trolig til å bli 

redusert. Følgelig vil det bli færre å ta av for å drive MNKRF videre.  Vi foreslår derfor at årsmøtet ber 

styret om en utredning av MNKRFs framtidige eksistens.  

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet ber styret i MNKRF vurdere foreningens framtidige eksistens. Årsmøtet ber styret om å 

legge fram et forslag, senest på neste ordinære årsmøte, om foreningen skal avvikles. I forslaget bør 

det framgå hvordan oppstarte midler skal håndteres i forbindelse med eventuell avvikling.”  

 

På årsmøtet ble det fremmet forslag om å utsette saken til neste årsmøte. Forslaget om utsettelse 

falt. Deretter ble Ølnes’ forslag satt opp mot følgende forslag som ble lagt frem i møtet: Styret bes 

vurdere omorganisering eller avvikling av MNKRF, i samarbeid med lederne av enhetene og fremme 

forslag for årsmøtet 2018. 

 

Årsmøtet fattet følgende enstemmige vedtak 25. januar 2017: ”Styret bes vurdere omorganisering 

eller avvikling av MNKRF, i samarbeid med lederne av enhetene og fremme forslag for årsmøtet 

2018.” 

 

Oppfølging av årsmøtevedtaket 

Den 15. juni 2017 holdt styret et møte med alle lederne i de tilknyttede bedriftene. Lederne opplyste 

at de setter pris på den sosiale møteplassen knyttet til Nyttårsmøtene, og at de opplever at det har 

vært et godt faglig innhold på både kurs og konferanser de siste årene. Flere av lederne viste til de 

pågående strukturelle og praktiske endringene i kommunal revisjon og tilsyn og mener at det er et 

behov for å vurdere foreningens fremtid. Flere tok til orde for å effektivisere arbeidet i foreningen 

dersom foreningen skal fortsette å eksistere. Enkelte mente at foreningen må fokusere på utvikling 

av bransjen. I diskusjonen kom det fram at det er ønskelig å gå over til å bruke NKRF som navn og 

legge avdelingen mer tydelig inn under NKRF. Betegnelsen NKRF Trøndelag kan være aktuell. Lederne 

var positive til deltakelse på karrieredager og å bruke foreningens ressurser til innkjøp av 

markedsføringsmateriell.  

 



 

Medlemsutvikling 

I perioden 2014-2017 har medlemstallet i foreningen steget fra 66 til 77 medlemmer.4

 

 I løpet av 2018 

vil antall bedrifter som medlemmene er ansatt i reduseres fra 11 til 9, da fire virksomheter, to 

sekretariater og to revisjonsselskap, slås sammen og blir til to selskaper. 

Økonomiske forhold 

Årsmøtet vedtok i 20145

 

 at egenkapitalen skulle være i størrelsesorden 150 000 kroner. Ved årsslutt i 

2016 hadde foreningen kr. 196.911 disponibelt på bankkonto, og i 2017 kr. 233.557. Foreningen 

benytter regnskapsfører, og bruker således lite tid på praktisk arbeid med regnskap. 

Egenkapitalen er noe redusert de siste årene, og foreningen har per 8.1.2018 236 000 kroner på 

konto.  Ved en eventuell avvikling av foreningen krever vedtektene at ”årsmøtet skal vedta 

anvendelse av foreningens midler til et formål som fremmer en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i 

kommunal sektor.”6

 

  

Aktiviteter og drift de siste årene 

Nyttårsmøter 

Foreningen har arrangert nyttårsmøter i en årrekke. Det har vært mellom 45 og 60 deltakere de siste 

årene. 

 
 Tema i nyttårsmøtene 
2017 Kommunereformen og investeringer i kommunal sektor. Foredragsholdere: Hans 

Brattås og Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Morten Welde, NTNU, 
Arnhild Gjønnes, NHO, Orrvar Dalby, VIKRS, Ellen M. Kulset, NHH, Marit Følstad Iversen, 
Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn, Ann Katharina Gardner Per Olav Nilsen, NKRF. 
 

2016 Revisor og omverdenen – Taushetsplikt, kildevern og offentlighet. Foredragsholdere: 
Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon, Anne Lene Tjeldflåt og Bente Holta, 
Bufetat, Dagny Nerbø, Rolf Ivar Svendsli, Janne Hafskjær, Terje Vullum og Christian 
Bøhn, Trondheim kommune, Lajla Ellingsen, Adresseavisen, Frode Singstad, Revisjon 
Midt-Norge, Hans Brattås og Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Per 
Olav Nilsen, NKRF, Lena Stornæs, BDO. 
 

2015 Antikorrupsjonsarbeid. Foredragsholdere: Guro Slettemark, Transparency 
International, Lise Spikkeland, KS, Per Kristian Foss, riksrevisor, Ingunn M. Kjærstad, 
kommunerevisjonen i Oslo, Helge Renå, Universitetet i Bergen, Jacob B. Almlid, Verran 
kommune, Per Lund, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Mette Sundøen og Geir Atle 
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Monsen, Økokrim, Ann Katharine Gardner, revisjon Midt-Norge, Henrik Syse, 
Universitetet i Oslo, Per Olav Nilsen, NKRF. 70 års jubileumsfeiring med konsert med Ida 
Jenshus. 
 

2014 Planlegging og gjennomføring av 22. juli-kommisjonens arbeid, tiltak for økt 
konkurransekraft, granskningen av Troms Kraft og god kommunal revisjonsskikk. 
Foredragsholdere: Alexandra Bech Gjørv, advokatfirmaet Hjort, Inge Storås, Revisjon 
Midt-Norge, Leiv Neergaard, Norscan Partners, Unn Helen Aarvold, 
Kommunerevisjonen i Oslo, Per Olav Nilsen, NKRF. 
 

2013 Hvordan bruke tilsynsressursene på en god måte? Foredragsholdere: Riksrevisor 
Jørgen Kosmo, Asbjørn Rachlew, Politiet, Børge Sundli, Trondheim kommunerevisjon, 
Arnt Haugan og Sissel Mikalsen, KomRev Trøndelag, Hilde Solli og Lars T. Rydland, 
Riksrevisjonen, Per Olav Nilsen, NKRF. 
 

2012 Kvalitet og utvikling – Hvordan kan vi bli bedre? Foredragsholdere: Rolf Jarle Brøske, 
Trondheim kommune, Martin Hill Oppegård, Kommunaldepartementet, Gunnbjørn 
Berggård, Helge Garåsen, Trondheim kommune, Anna Ølnes og Wenche Holt, Revisjon 
Midt-Norge, Sigrid Hynne, KomRev Trøndelag, Øyvind Sunde, BDO. 

 
Det har blitt gjennomført evalueringer etter Nyttårsmøter og kurs siden 2016. Evalueringene viste at 

deltakerne var tilfredse med arrangementet.  

Kurs 

Det har også vært arrangert kurs i regi av foreningen, blant annet merverdiavgiftskurs i 2010, 

spørreskjema i 2011 og bruk av IKT i regnskapsbekreftelsen i 2016. I 2012 ble det arrangert et kurs i 

revisjon av prosjekter i samarbeid med NKRF. Kurset ble planlagt og utviklet av MNKRF, men 

arrangert av NKRF. I 2009 ble det arrangert et skrivekurs i regi av NKRF i Trondheim etter initiativ fra 

MNKFR. Det har vært bra deltakelse på alle kursene og gode tilbakemeldinger. 

 

Karrieredager og informasjonsarbeid 

MNKRF har deltatt på ulike karrieredager ved universitet og høgskoler de siste årene. Deltagelse på 

dette arrangementet har gitt oss og bedriftene mulighet til å synliggjøre revisjon og tilsyn med 

kommunal og fylkeskommunal virksomhet. For en stor del tilrettelegger MNKRF for deltagelse, mens 

bedriftene stiller med ansatte og noen profileringsartikler og informasjonsmateriale. Vi har benyttet 

brosjyren om kommunal revisjon som ble utviklet i samarbeid med NKRF i 2015. Denne brosjyren 

opplever vi som nyttig og viktig. Vi har også kjøpt inn annet profileringsmateriell i 2016. 

Tilbakemeldingene styret har fått på å delta på karrieredagen har vært positive.  

MNKRFs nettside www.mnkrf.no benyttes jevnlig til informasjon om kurs, foredrag, styret, 

styremøter, Nyttårsmøter, årsmøtet med mer. Informasjon til medlemmene er i hovedsak gitt 

gjennom årsmøtet, e-post og nettsiden. 



 

 
Annet 

Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av Arvid Hanssen, Konsek Trøndelag IKS, Terje Wist, 

Revisjon Midt-Norge SA og Børge Sundli, Trondheim kommunerevisjon, som arbeider med en 

jubileumsberetning til foreningens 75-årsjubileum i 2020. 

 

Styrets oppsummering av argumenter for og mot avvikling eller redusert drift 

Argumenter for avvikling 

Ved avvikling av foreningen vil man frigi ressurser i bedriftene. Styret involverer seks personer og tre 

varamedlemmer. I tillegg kommer tre personer i valgkomité, en revisor og vararevisor. Dagens 

organisering og vedtekter krever ressurser som vil kunne frigjøres for enhetene. 

MNKRF har de siste årene deltatt på karrieredager på universitetet og høgskoler. Dette krever også 

ressurser i form av ansatte, arbeidstid og informasjonsmateriell. I 2017 klarte ikke bedriftene å stille 

med ansatte som kunne delta på karrieredagen. 

En sentral oppgave for MNKRF er å arrangere nyttårsmøter og kurs, men behovet for kurs og 

konferanser kan dekkes av NKRF, som allerede står for hovedvekten av tilbudet. Færre regionale kurs 

og konferanser vil gi mindre konkurranse med NKRFs eksisterende tilbud på området. 

Noen av bedriftene som medlemmene er tilknyttet, skal slå seg sammen. Deres behov for en lokal 

forening kan dermed bli mindre siden de vil kunne ha kapasitet til å stå for kompetanseutvikling i 

egen regi. Dette kan resultere i færre deltakere på kurs og konferanser dersom disse medlemmene 

ikke ser behov for kursene som holdes av MNKRF. 

Argumenter for fortsatt drift 

Ved en avvikling vil man miste en faglig og sosial arena i egen region. I dag er MNKRF et regionalt 

sosialt møtepunkt som skaper god dialog mellom ansatte i de ulike bedriftene. 

Fordelen med kurs og konferanser i regi av MNKRF er at de kan holdes i Midt-Norge, noe som 

medfører mindre reisevirksomhet og dermed lavere kostnader. Vi har en tett dialog med 

virksomhetene, og fanger opp ønsker vedrørende kurs. 

Kursene i regi av MNKRF utfyller tilbudene fra NKRF. Det kan tenkes at avvikling av foreningen kan gi 

mindre påvirkningsmulighet på innhold i kurs og konferanser. Det gir mulighet til bedre styring av 

kurstilbudet. Styret opplever at MNKRF har bidratt til å arrangere kurs og sette nye, relevante tema 

på dagsorden til en pris som har vært akseptabel for virksomhetene. 



 

Det har vært god deltakelse på kurs og konferanser. Evalueringene har vært gode og viser at 

medlemmene ønsker å delta på framtidige kurs.  

Lederne i bedriftene har gitt tilbakemelding om at MNKRF fortsatt bør delta på karrieredager. 

 

Styrets vurdering 

Styret ser at det finnes argumenter for å legge ned MNKRF, men mener argumentene for å beholde 

foreningen samlet sett veier tyngre. Vi foreslår imidlertid å effektivisere og redusere størrelsen på 

organisasjonen for å imøtekomme tilbakemeldingene fra lederne i bedriftene. På bakgrunn av dette 

foreslår vi følgende tiltak: 

• Færre styremedlemmer, medlemmer i valgkomiteen og varamedlemmer (krever 

vedtektsendring) 

• Færre styremøter, mer bruk av e-post og arbeidsgrupper 

• Redusere tidsbruk ved bruk av videokonferanser 

Styret synes det er viktig at styremedlemmene har ulik bakgrunn med hensyn til de ulike 

revisjonstypene og at sekretariatene er representert.  

Foreningens vedtekter finnes på nettsiden www.mnkrf.no. Ifølge vedtektene kan foreningen ”kun 

oppløses på ordinært eller ekstraordinært årsmøte hvor minst halvparten av medlemmene er 

tilstede, og med minst 2/3 flertall. Besluttes foreningen oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av 

foreningens midler til et formål som fremmer en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal 

sektor. En sammenslåing av lokalforeninger er ikke å anse som oppløsning.”7

Vedtektene må være tilpasset NKRFs normalvedtekter og eventuelle endringer i nåværende 

vedtekter må godkjennes av styret i NKRF, jf. forbundets vedtekter § 4. Vedtektsendringer i 

foreningen må skje på foreningens årsmøte og krever 2/3 flertall, jf. § 10. 
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Vedlegg 2 Gjeldende vedtekter for MNKRF 



 

Vedtekter for Midt-Norge kommunerevisorforening (MNKRF) 

 
Vedtatt på årsmøtet 28. januar 2014 

 
 

§ 1 Foreningens virkeområde 
 

Midt-Norge kommunerevisorforening er en yrkesfaglig sammenslutning, og er tilsluttet 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Lokalforeningen er forbundets stedlige instans, 
men utgjør en egen juridisk person (et eget rettssubjekt). 

Foreningen er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og 
fylkeskommunal virksomhet. 

 

§ 2 Formål 
 

Foreningens formål er å 

• fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor 
• styrke de kollegiale forhold 

 

§ 3 Medlemskap 
 

Rett til personlig medlemskap i foreningen har alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn 
med kommunal virksomhet og er personlig medlem i NKRF. Pensjonister kan opprettholde 
sitt medlemskap. 

 
§ 4 Styret 

 
Foreningens styre skal bestå av 6 medlemmer – leder, sekretær, kasserer og 3 
styremedlemmer. Alle medlemmene skal bidra til kompetanseutvikling innenfor revisjon og 
tilsyn i kommunal virksomhet, herunder kursvirksomhet. Styret velges for 2 år. Leder og to 
medlemmer velges det ene året, og de øvrige medlemmene neste år, slik at kontinuitet 
sikres. Leder velges ved særskilt valg, og det øvrige styret konstituerer seg selv. Hvert år 
velges det 3 varamedlemmer til styret, revisor, vararevisor og valgkomité bestående av 2 
medlemmer og 1 varamedlem. 

Styret har møte når lederen finner det nødvendig eller når 3 av styrets medlemmer krever 
det. Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er 
lederens stemme avgjørende. 

 
§ 5 Styrets myndighetsområde 



 

 

Ut over det som går fram av foranstående, skal styret: 

1. Behandle og innstille styrets årsberetning og regnskap for foregående år. 
2. Forberede og innkalle årsmøtet i samsvar med §§ 6 og 7. 
3. Tildele og inndra prokura og fullmakter på vegne av lokalforeningen. 
4. Avgi uttalelser på lokalforeningens vegne. 
5. Foreta nødvendige suppleringsvalg for tillitsvalgte som er fratrådt. 
6. Oppnevne arbeidsgrupper til å forberede/utrede saker for styret. 
7. Avgjøre organisasjonsmessige tvister som ikke direkte kan klargjøres med grunnlag i 

vedtekter. 
 

§ 6 Årsmøte 
 

Årsmøtet holdes en gang hvert år innen utgangen av mai måned. Saker som ønskes lagt 
fram for årsmøtet må være styret i hende minst 1 måned før årsmøtet. Innkalling med 
saksliste skjer skriftlig og med minst 14 dagers varsel. 

Saksliste til årsmøtet: 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Konstituering 
a. Valg av møteleder 
b. Valg av møtesekretær 
c. Valg av to deltakere til å underskrive protokoll 
3. Styrets årsberetning 
4. Regnskap og revisjonsberetning 
5. Budsjett 
6. Fastsetting av kontingent 
7. Valg iflg. § 4 
8. Andre saker og forslag. 

Årsmøte treffer sine vedtak med alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer som 
krever 2/3 flertall, jf. § 10. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

 
§ 7 Ekstraordinært årsmøte 

 
Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig eller dersom minst 
halvparten av medlemmene krever det. Møtet skal bare behandle de saker som har vært 
årsak til innkallingen. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med samme frist og på 
samme måte som for ordinært årsmøte. 

 

  



 

§ 8 Kontingent 
 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Pensjonister 
betaler ingen kontingent. Utmelding skal skje skriftlig til styret innen 1/1 eller 1/7, ellers 
må kontingent betales for det halvår som følger etter utmeldingen. Medlemmer som 
etter purring ikke har betalt kontingent for tidligere år betraktes som strøket. 

 

§ 9 Protokoll 
 

Det føres protokoll over forhandlinger og møter. 
 

§ 10 Vedtektsendringer 
 

Forslag om endringer i foreningens vedtekter må være innkommet til styret minst 1 
måned før årsmøtet, og må vedtas med minst 2/3 flertall. 

Foreningens vedtekter må godkjennes av styret i NKRF, jf. forbundets vedtekter § 4. 
 

§ 11 Oppløsning 
 

Foreningen kan kun oppløses på ordinært eller ekstraordinært årsmøte hvor minst 
halvparten av medlemmene er tilstede, og med minst 2/3 flertall. Besluttes foreningen 
oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av foreningens midler til et formål som fremmer 
en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor. En sammenslåing av 
lokalforeninger er ikke å anse som oppløsning. 

 
§12 Ikrafttreden 

 
Vedtektene trer i kraft fra 29. januar 2014.  

  



 

Vedlegg 3 Utkast til nye vedtekter for MNKRF:  

§ 1 Foreningens virkeområde 

 

Midt-Norge kommunerevisorforening er en yrkesfaglig sammenslutning, og er tilsluttet Norges 

Kommunerevisorforbund (NKRF). Lokalforeningen er forbundets stedlige instans, men utgjør en egen 

juridisk person (et eget rettssubjekt). 

Foreningen er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og 
fylkeskommunal virksomhet. 
 

 
§ 2 Formål 
 
Foreningens formål er å 

• fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor 
• styrke de kollegiale forhold 

 
 
§ 3 Medlemskap  
 
Rett til personlig medlemskap i foreningen har alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med 
kommunal virksomhet og er personlig medlem i NKRF. Pensjonister kan opprettholde sitt 
medlemskap. 
 
 
§ 4 Styret 
 
Foreningens styre skal bestå av 3 medlemmer – leder, sekretær og kasserer. Alle medlemmene skal 
bidra til kompetanseutvikling innenfor revisjon og tilsyn i kommunal virksomhet, herunder 
kursvirksomhet. Styret velges for 2 år. Første gang velges leder for 2 år og sekretær og kasserer for 1 
år av gangen, slik at kontinuitet sikres. Leder velges ved særskilt valg, og det øvrige styret 
konstituerer seg selv. Videre velges 2 varamedlemmer til styret, revisor, og valgkomité bestående av 
2 medlemmer. Alle velges for 1 år av gangen. Styremedlemmene bør være fra både sekretariats- og 
revisjonsvirksomheter. 

Styret har møte når lederen finner det nødvendig eller når 2 av styrets medlemmer krever det. Styret 
er vedtaksført når et flertall av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme 
avgjørende.  
 
§ 5 Styrets myndighetsområde 
 
Ut over det som går fram av foranstående, skal styret: 

1. Behandle og innstille styrets årsberetning og regnskap for foregående år. 
2. Forberede og innkalle årsmøtet i samsvar med §§ 6 og 7. 



 

3. Tildele og inndra prokura og fullmakter på vegne av lokalforeningen. 
4. Avgi uttalelser på lokalforeningens vegne. 
5. Foreta nødvendige suppleringsvalg for tillitsvalgte som er fratrådt. 
6. Oppnevne arbeidsgrupper til å forberede/utrede saker for styret. 
7. Avgjøre organisasjonsmessige tvister som ikke direkte kan klargjøres med grunnlag i 

vedtekter. 
 
 
§ 6 Årsmøte 
 
Årsmøtet holdes en gang hvert år innen utgangen av mai måned. Saker som ønskes lagt fram for 
årsmøtet må være styret i hende minst 1 måned før årsmøtet. Innkalling med saksliste skjer 
skriftlig og med minst 14 dagers varsel. 

Saksliste til årsmøtet: 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Konstituering 
a. Valg av møteleder 
b. Valg av møtesekretær 
c. Valg av to deltakere til å underskrive protokoll 
3. Styrets årsberetning 
4. Regnskap og revisjonsberetning 
5. Budsjett 
6. Fastsetting av kontingent 
7. Valg iflg. § 4 
8. Andre saker og forslag. 

Årsmøte treffer sine vedtak med alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 
flertall, jf. § 10. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 
 
 
§ 7 Ekstraordinært årsmøte 
 
Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig eller dersom minst 
halvparten av medlemmene krever det. Møtet skal bare behandle de saker som har vært årsak til 
innkallingen. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med samme frist og på samme måte som 
for ordinært årsmøte. 
 
 

 
§ 8 Kontingent 
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Pensjonister betaler ingen 
kontingent. Utmelding skal skje skriftlig til styret innen 1/1 eller 1/7, ellers må kontingent betales 
for det halvår som følger etter utmeldingen. Medlemmer som etter purring ikke har betalt 
kontingent for tidligere år betraktes som strøket. 
 



 

 
§ 9 Protokoll 
 
Det føres protokoll over forhandlinger og møter. 
 
 
§ 10 Vedtektsendringer 
 
Forslag om endringer i foreningens vedtekter må være innkommet til styret minst 1 måned før 
årsmøtet, og må vedtas med minst 2/3 flertall. 

Foreningens vedtekter må godkjennes av styret i NKRF, jf. forbundets vedtekter § 4. 

 

 

§ 11 Oppløsning 

 

Foreningen kan kun oppløses på ordinært eller ekstraordinært årsmøte hvor minst halvparten av 

medlemmene er tilstede, og med minst 2/3 flertall. Besluttes foreningen oppløst, skal årsmøtet vedta 

anvendelse av foreningens midler til et formål som fremmer en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i 

kommunal sektor. En sammenslåing av lokalforeninger er ikke å anse som oppløsning. 

 

 

§12 Ikrafttreden 

 

Vedtektene trer i kraft fra 23. januar 2018. 

  



 

Vedlegg 4 Forslag til nye vedtekter med kommentarer 

§ 1  Foreningens virkeområde 

Viser til møte mellom lederne i enhetene og styret den 15. juni 2017 om MNKRFs fremtid. Det ble her 
fra enkelte ledere tatt til orde for å endre lokalforeningens navn til NKRF Trøndelag. Imidlertid er det 
ikke nevnt noe om dette i Normalvedtekter for lokalforeninger tilsluttet Norges 
Kommunerevisorforbund (NKRF) av 13. juni 2013. Jeg legger derfor til grunn at det ikke er adgang til 
å endre foreningens navn som nevnt ovenfor. Dette må i så fall utstå til normalvedtektene blir 
endret. På denne bakgrunn foreslår jeg å videreføre Midt-Norge kommunerevisorforening (MNKRF) 
som lokalforeningens navn. 

Samme innhold som i gjeldende vedtekter. 

 

§ 2  Formål 

Samme innhold som gjeldende vedtekter. 

 

§ 3  Medlemskap 

Samme innhold som gjeldende vedtekter. 

 

§ 4 Styret 

I henhold til styrets forslag til vedtak av 06.12.17 om MNKRFs fremtid foreslås følgende endringer i § 
4: 

Første ledd:  
* 1. setning endres til: «Foreningens styre skal bestå av 3 medlemmer – leder, sekretær og 
kasserer.» 
* 4. setning endres til: «Første gang velges leder for 2 år og sekretær og kasserer for 1 år av gangen, 
slik at kontinuitet sikres. 
* 6. setning endres til: «Videre velges 2 varamedlemmer til styret, revisor og valgkomité bestående 
av 2 medlemmer.» 
* Ny 7. setning: «Alle velges for 1 år av gangen. 
* Ny 8. setning: «Styremedlemmene bør være fra både sekretariats- og revisjonsvirksomheter.» 

Annet ledd: 
* 1. setning endres til: «Styret har møte når lederen finner det nødvendig eller når 2 av styrets 
medlemmer krever det.» 

Alle foreslåtte endringer er i samsvar med normalvedtektene, jfr. § 4 

 

§ 5 Styrets myndighetsområde 

Samme innhold som gjeldende vedtekter. 

 

  

http://www.nkrf.no/normalvedtekter_lokalforeninger�
http://www.nkrf.no/normalvedtekter_lokalforeninger�


 

§ 6 Årsmøte 

Samme innhold som gjeldende vedtekter. 

 

 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte 

Samme innhold som gjeldende vedtekter. 

 

§ 8 Kontingent  

Samme innhold som gjeldende vedtekter. 

 

§ 9 Protokoll 

Samme innhold som gjeldende vedtekter. 

 

§ 10 Vedtektsendringer 

Samme innhold som gjeldende vedtekter. 

 

§ 11 Oppløsning 

Samme innhold som gjeldende vedtekter. 

 

§ 12 Ikrafttreden 

Vedtektene trer i kraft fra 23. januar 2018. 

 

 

 

Trondheim, 9. januar 2018 

 

 

Henning Mikkelsen 
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