Midt-Norge
Kommunerevisorforening
MNKRF
Medlem av Norges kommunerevisorforbund

Opprørt hav Brekstad.

Jubileumsberetning
75 år
1945 - 2020

Innhold
Gratulerer med 75-årsjubileet! ................................................ 4
Forord fra redaktørene............................................................. 5
Sør-Trøndelag kommunerevisorforening ................................. 6
Stiftelse ................................................................................. 6
Landsmøte 1948 ................................................................... 8
Liten aktivitet i 50-årene ...................................................... 8
Landsmøte 1959 ................................................................... 9
Perioden 1960-1970 ............................................................. 9
Perioden 1970-1980 ...........................................................10
1990-årene .........................................................................13
Perioden 2000 – 2004 ........................................................16
Tillitsvalgte i Sør-Trøndelag kommunerevisorforening ......18
Interimsstyret i Midt-Norge kommunerevisorforening .....19
Nord-Trøndelag kommunerevisorforening ............................20
Stiftelse ...............................................................................21
Kommunerevisors hverdag under og like etter krigen.......21
Årene 1946 - 1966: .............................................................23
Årene 1967 - 1972: .............................................................26
Årene 1973-1996: ...............................................................26
Faglig utvikling ....................................................................26
Årene 1996 – 1999: ............................................................30
1

Årene 2000 – 2004: ............................................................31
Stor utvikling av kommunal revisjon ..................................31
Støtte til lobbyvirksomhet ..................................................31
NTKRF var representert i styrende organer i forbundet i
perioden 1996 - 2004: ........................................................32
Forberedelser til sammenslåing av fylkesforeningene.......32
Nord-Trøndelag kommunerevisorforenings styre 1946 2004 ....................................................................................35
Midt-Norge kommunerevisorforening ...................................37
Perioden 2005 – 2009 ........................................................37
Stiftelsen .............................................................................37
Interimsstyret .....................................................................37
Første årsmøte i MNKRF....................................................38
Perioden 2010 - 2019 .........................................................42
Grunn til å på nytt stille spørsmål om behovene for en
lokalforening.......................................................................42
Nytt forslag om å vurdere MNKRFs framtidige eksistens ..47
Tillitsvalgte i Midt-Norge kommunerevisorforening ..............52
Trøndere med hederstegn i NKRF ..........................................53
Revisjonsmuseum...............................................................54

2

3

godt, både mellom enkeltpersoner,
virksomhetene og NKRF. Vi har mange
som gjerne bidrar, vi deler og lærer av
hverandre. En viktig suksessfaktor har
vært at lederne har gjort det mulig for
mange å delta på kurs og konferanser.
Dette har gitt bred deltakelse, noe som
har vært bra for samarbeid og læring.
Personlig har jeg satt stor pris på
samtalene i styret, fokuset på metoder og
utvikling i revisjonsfaget og de gode
samtalene på tvers av enhetene.

Leder MNKRF 2020: Kathrine Moen Bratteng

Ved slike store milepæler er det fint å
tenke tilbake på hendelser i foreningen.
Jeg husker veldig godt hvor stille det var i
salen da leder for 22. julikommisjonen,
Alexandra Bech Gjørv, snakket om
kommisjonens arbeid. Leiv Neergaards
foredrag om Troms kraft-skandalen,
Asbjørn Rachlews foredrag om
utfordringer i politiets avhørsmetoder og
riksrevisor Jørgen Kosmos foredrag om
strategier for å øke nytteverdien og
gjennomslagskraften for offentlig revisjon
gjorde også inntrykk på meg. Andre ting
jeg satte stor pris på var Tore Aalbergs
kurs i revisjon av prosjekter og Aase
Nerlands foredrag om misligheter i 2019.

Gratulerer med 75årsjubileet!
Når man runder store milepæler er det
fint å tenke gjennom hvor man står, hva
man har oppnådd og om man må endre
kursen. Som jubileumsberetningen viser
har MNKRF vært et viktig sosialt og faglig
møtepunkt i regionen helt siden
etableringen i 1945. I de 75 årene som har
gått har revisjonsfaget utviklet seg svært
mye. Forvaltningsrevisjon har kommet til
som eget fag og egen revisjonstype, og
metodene og verktøyene er vesentlig
endret. Foreningen har hatt god økonomi
og god økonomistyring, noe som har gitt
handlingsrom og mulighet til å hyre inn
gode foredrags- og kursholdere. Vi har
også hatt mange dyktige bidragsytere i
virksomhetene. Jeg håper og tror at
foreningen har vært viktig i arbeidet med
å komme dit vi er i dag med tanke på
faglig utvikling og kvalitet. Man bør ikke
undervurdere betydningen av å møtes på
tvers av enhetene og snakke om
hverdagsliv, fag og utfordringer.

Hvor bør veien gå videre? Hvis MNKRF
skal fortsette å eksistere må foreningen
være relevant, nyttig og ha et tilbud med
høy kvalitet også i fremtiden.
Takk til redaktørene for jubileumsberetningen. En spesiell takk til Børge
Sundli for at han har samlet gjenstander
fra revisjonsarbeidet de siste 40 årene.
Takk til alle som har bidratt til hyggelige
møter og faglig utvikling i de 75 årene!

Jeg har satt stor pris på at det er høy
takhøyde i foreningen. Samarbeidet er
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Forord fra redaktørene

om å opprettholde MNKRF for å ta
vare på samholdet og nytteverdien en
slik lokal forening har for den
kommunale kontroll- og
tilsynsvirksomheten i Trøndelag.
Redaktørene takker for oppdraget og
ønsker lykke til med 75-årsjubileet og
det videre arbeidet i foreningen.

Arvid Hanssen

Børge Sundli

Terje Wist

Stjørdal, 15. januar 2020

I forbindelse med 75-års-jubileet ble
vi forespurt om å skrive en beretning
for å sammenfatte virksomheten til
begge de tidligere kommunerevisorforeningene i Trøndelag, samt den
sammenslåtte foreningen frem til
jubileumsåret. Vi har tatt utgangspunkt i tidligere jubileumsskriv fra
begge foreningene, samt supplert
med informasjon som er dokumentert
i begge foreningenes arkiver.

Arvid Hanssen
Terje Wist
Børge Sundli

I den perioden foreningene har
eksistert har det vært store og
omfattende ytre endringer både
politisk og organisasjonsmessig, som
har påvirket foreningens virksomhet.
Særlig de senere årenes omfattende
sammenslåinger til større revisjonsenheter har skjerpet diskusjonen om
den lokale kommunerevisorforeningens berettigelse og videre
eksistens.
Dette gjenspeiles i de seneste av
foreningens møtereferater og i
dialogene med revisjonsenhetene.
Det har likevel vært en samlet enighet

5

Ericson ble valgt til arbeidsnemnd.
Arbeidsnemnda fikk i oppdrag å
utarbeide lovforslag som skulle legges
frem for generalforsamlingen».

Sør-Trøndelag
kommunerevisorforening

Generalforsamling ble så holdt den 6.
februar samme år på Trondheim
kommunerevisjons kontor og
foreningen besto i starten kun av
revisorer fra denne enheten.
Arbeidsnemndas forslag til lov for
foreningen ble vedtatt og deretter ble
det første styret valgt med Bjørn Hoff
som formann, Johan Vik som sekretær
og Inger Johanne Moe som kasserer.
Medlemskontingenten ble satt til kr.
12 per år og skulle betales i 4
terminer.

I forarbeidet til stiftelsen av SørTrøndelag kommunerevisorforening
fremgår følgende:

Allerede 6. mars ble det første
medlemsmøte holdt. Bjørn Hoff
kåserte om «Etatsjefen og
kommunerevisoren». I diskusjonen
etter kåseriet ble det bl.a. drøftet om
revisor burde ta del i en bedrifts
festlige sammenkomster, grunnet
faren for eventuelt å bli for intim med
bedriftens funksjonærer. Dette viser
at man allerede da var sterkt opptatt
av revisjonens uavhengighet i forhold
til administrasjonen.

«I lengre tid har flere innen
Trondheim kommunerevisjon savnet
en forening hvor forskjellige ting av
faglig og annen art kan drøftes. Etter
initiativ av Bjørn Hoff ble et
orienterende møte holdt fredag 19/145. Her ble en enig om å stifte en
forening, og Bjørn Hoff og Thor

27. oktober 1945 ble Norges
kommunerevisorforbund stiftet. Bjørn
Hoff og Johan Vik deltok på stiftelsesmøtet. Bare fylkesforeninger kunne
slutte seg til Norges kommunerevisorforbund som medlemmer. På
ekstraordinær generalforsamling i
foreningen den 28. november 1945

Stiftelse
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ble foreningens lover tilpasset
forbundets lover og STKRF ble
deretter innmeldt i Norges
kommunerevisorforbund.

tiden ansettelsene i de nye
kommunale revisorstillingene med
argusøyne og overvåket at alle
revisorer ble ansatt på ny etter å ha
blitt oppsagt i de statlige stillingene.
Videre engasjerte foreningen seg i
spørsmålet om lønnsplasseringene i
de kommunale stillingene. På den
tiden var ikke revisorene tilknyttet
fagforeninger som tok seg av
lønnsmessige forhold.

I starten ble det arbeidet aktivt for å
gjøre kommunerevisjonen kjent og å
snu en uttalt motvilje mot den
kommunale revisjonen. Revisorene
måtte stå sammen og arbeide for at
yrket skulle vinne respekt ved å bedre
sin faglige innsikt og kompetanse.

Av årsberetningen for 1947 fremgår
følgende:

På nyåret i 1946 rykket foreningen inn
en redegjørelse i Trondheimsavisene
for å gjøre allmennheten kjent med
den kommunale revisjonsordningen.
Redegjørelsen var ført i pennen av
fylkesrevisor Thv. Carlsen.

«I løpet av året er alle ansettelser nu
brakt i orden og en må vel si at
forholdene har ordnet seg bedre enn
vi fra først av hadde trodd, slik at vi
har all grunn til å være tilfredse. At
alt har gått så vidt bra, må uten tvil
tilskrives det arbeide som
forbundsstyret har utført. Under de
bevegede dager da
revisjonsordningen var i støpeskjeen,
hadde forbundsstyret daglige
konferanser med så vel
kommunalkomiteen som med
stortingsmennene forøvrig. Det
fremgår også av kommunalkomiteens
innstilling og av debatten i Stortinget
at forbundsstyret her har utført et
utmerket arbeide. Fordelen ved at vi
stod samlet i den tiden, viser seg nu å
ha hatt den aller største betydning.»

Revisjonsordningen og medlemmenes
lønnsmessige forhold var viktig
oppgaver for foreningen de første
årene etter krigen.
I perioden oktober 1940 til
forsommeren 1946 var
kommunerevisjonen statlig. Til tross
for at revisorene generelt ikke ønsket
en overføring fra staten til
kommunene ble de likevel rimelig
fornøyd med nyordningen i 1946.
En ny kommunal revisjonsordning ble
vedtatt på forsommeren 1946. I SørTrøndelag ble det 10 revisjonsenheter. Foruten Fylkesrevisjonen og
Trondheim og Strinda kommunerevisjoner ble det 7 distriktsrevisjoner. Foreningen fulgte i denne

Foreningen var i denne tiden
representert i Forbundsstyret med
Johan Vik, som ble innvalgt ved
stiftelsen av Norges
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Kommunerevisorforbund høsten
1945. Han ble erstattet av Bjørn Hoff
under landsmøtet i 1947.

arrangementet ga dermed et
overskudd på kr. 150,30.

Liten aktivitet i 50-årene

Årene som fulgte var rolige med til
dels liten virksomhet som dels skyldes
dårlig økonomi. Man slet med store
kontingentrestanser og det var en viss
uro i foreningen og tilløp til
utmeldelser. Lavt oppmøte på
medlems- og årsmøter inspirerte ikke
de sittende styrer til å ta større
initiativ.
I et forsøk på å øke interessen for
foreningen ble det arrangert
«temamøter», som er beskrevet som
vellykkede. Under et møte i
november 1952 var børssalen i
Handelsstandens hus fullsatt.
Fylkesmannen, ordførerne og
kommunekassererne i fylket, samt
etatsjefer og andre tjenestemenn i
Trondheim og Strinda kommuner var
innbudt til møtet. Forbundets
formann, fylkesrevisor O.N. Tveter,
kåserte om nye kommunale
regnskapsforskrifter, som var på
trappene.

Landsmøte 1948

Etter at de to første arbeidskrevende
og spennende år var tilbakelagt, ble
foreningen tildelt arrangementet av
Forbundets landsmøte i 1948.
Forarbeidet til møtet var krevende og
strakte seg over lengre tid.
Evalueringen i etterkant var positiv,
både faglig og sosialt. Som en
kuriositet kan nevnes at
inntektsrammen for møtet var kr.
1.725,-. Beløpet ble skaffet til veie
ved tilskudd fra kommuner i
Trondheimsregionen, samt Selbu.
Utgiftene beløp seg til kr. 1.574,70, og

Disse tiltakene førte imidlertid ikke til
økt interesse for foreningen blant de
kommunale revisorer, og den faste
«kjernen» forble foreningens ryggrad.
Til årsmøtet 28. mars i 1955 på hotell
Linnea, hvor foreningens første
tiårsperiode også skulle feires, møtte
bare 8 medlemmer.
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Høsten 1955 behandlet foreningen et
forslag til lov om statsautorisasjon av
kommunale revisorer, en sak som
forøvrig sto på foreningens dagsorden
allerede i 1946.

kontrollteknikker. Et kåseri med
interessante og tankevekkende ideer,
som ble etterfulgt av en rekke
spørsmål. Kufås var en banebryter
når det gjelder utvikling av normer og
rasjonelle revisjonsmetoder, og han
utga et par hefter om emnet.

Da kommunene fikk ansvaret for all
innfordring av inntekts- og
formuesskatt, også til staten, fra og
med 1957 (Skatt av årets inntekt),
økte arbeidsmengden og
bemanningen i kommunal revisjon.
Distriktsrevisjoner, betjent med en
revisor, ble utvidet med en
assistent/fullmektig i løpet av 1957.
Økt bemanning bidro til flere
medlemmer i foreningen i årene etter
1960. Dette førte til bedre økonomi
og større aktivitet i foreningen, men
også senere var det «rolige» perioder
uten nevneverdig aktivitet.

I 60-årene skjedde mye som fikk
betydning for revisjonen og
engasjerte foreningen på ulike vis.
Kommunesammenslåingene endret
revisjonsenhetene i betydelig grad.
Antall kommuner i Sør-Trøndelag ble
mer enn halvert (fra 56 til 25), men
antall revisjonsenheter ble som før.
Trondheim og Strinda kommunerevisjoner ble en enhet, mens Fosen
som før var ett distrikt ble delt i to.
De fleste distriktsrevisjoner betjente
færre kommuner enn før. Foreningen
hadde kontakt med Fylkesmannen og
var engasjert i forbindelse med
inndelingen av de nye revisjonsdistriktene.

Landsmøte 1959

I september 1959 var foreningen
arrangør av Kommunerevisorforbundets landsmøte på Røros, igjen
med Bjørn Hoff som leder av
arrangementskomiteen. I følge
foreningens årsberetning for 1959 var
deltakelsen under landsmøtet stor, og
arrangementet ble også denne gang
betegnet som vellykket.

I 1964 forelå forslag til instruks for
revisjon av skatteregnskapet, en lang
og omfattende instruks, med svært
detaljerte instruksjoner om hvordan
revisjonen skulle utføres.
Foreningen vedtok en enstemmig
uttalelse (på 7 tettskrevne sider i
møteprotokollen), med sterkt kritiske
merknader til en rekke av paragrafene
i forslaget. Uttalelsen avslutter med
følgende konklusjon:

Perioden 1960-1970

På årsmøtet i 1962 innledet
daværende sjef i Trondheim
kommunerevisjon, Asbjørn Kufås til
diskusjon om tradisjonell revisjon
sammenholdt med nye
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«Slik utkastet til instruks foreligger,
med de detaljerte, arbeidskrevende
og kostbare arbeidsrutiner som er
foreskrevet, må en frarå at dette
forslaget blir lagt til grunn ved den
endelige utforming av instruksen».

virksomhet, bl. a. med kontroll av
mange nye inntektskilder spesielt
innen teknisk sektor og helse og
sosialvesenet.

Direktøren for skattevesenet vedtok
imidlertid til slutt instruksen stort sett
i samsvar med fremlagt forslag.
Etter dette oppnevnte foreningen et
tremannsutvalg som fikk i oppdrag å
utarbeide en «rammeplan» for
revisjonen av skatteregnskapet.
Planen ble behandlet på årsmøtet 5.
juni 1967, og senere oversendt
skattefogden i Sør-Trøndelag.
I 1968 forelå forslag til instruks for
revisjonen av kommune/
fylkeskommuneregnskapene. For de
fleste revisorer i mindre og
mellomstore kommuner var dette den
første instruksen i sitt slag. Forut
eksisterte en normalinstruks, som
antas ble brukt som en norm så langt
den var dekkende.

Tegning: Tove Meland

Perioden 1970-1980

De små og mellomstore kommuner
gjennomgikk en rivende utvikling i 60
- og starten av 70 årene. En ny planog bygningslov, sosiallov og senere
grunnskolelov (med lovfestet niårig
grunnskole) la grunnen for en
eksplosiv utbygging av den
kommunale aktiviteten og antall
ansatte ble mangedoblet på få år.
Denne utviklingen fikk også
betydelige følger for revisjonens

EDB dukket opp i kommunene fra
slutten av 60-årene, men skjøt fart
utover i 70-årene. Revisjonen fikk nye
og store utfordringer. I starten virket
det nye til dels diffust og
skremmende. Revisorer var usikre på
hvordan kontrollen skulle legges opp i
forhold til nye økonomi- og
regnskapsløsninger.
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Det ble en del «tunge tak» på veien
fremover. Leverandører av
datasystemer viste til dels liten
forståelse for revisjonens behov for
informasjon og mulighet til å komme
med innspill i pågående utvikling.
Foreningen engasjerte seg derfor
tidlig i saken og satte på et
medlemsmøte i januar 1971 ned et
utvalg på 3 personer som skulle
ivareta revisorenes interesser i
forhold til Trøndelag EDB-sentral.

Merverdi- og investeringsavgiftsloven
fra januar 1970 førte med seg
betydelig merarbeid.
Revisjonen av overformynderiregnskapene ble overført fra fylkes- til
kommunerevisjonene der dette ikke
var gjort før. Fra 1972 tok kommuner
og fylkeskommuner i bruk nye
budsjett- og regnskapsforskrifter.
Disse og mange andre oppgaver som
ble pålagt kommunene førte samlet til
en sterk vekst i arbeidsmengden også
for revisjonen.

I årene som fulgte var det mye debatt
på foreningens møter om
kommunerevisorenes problemer og
økende «hodepiner» på grunn av
EDB. Foreningen ble representert i en
rekke utvalg, med formål å ivareta
revisjonens interesser i forhold til
ulike EDB - systemer. Foreningen ble
en pådriver for å få i gang
kurs/orienteringsmøter for å skolere
medlemmene så godt og raskt som
mulig på dette området.

Imens fylte foreningen 25
år

Jubileet ble markert etter årsmøtet
25. april i 1970, med en tilstelning på
Hitra pensjonat.
Meny: «Hitra spesial». Utvilsomt med
fisk i ingrediensen, kanskje trukket av
lederen i foreningen, Fridtjof Hjertås,
som var distriktsrevisor på Hitra og
Frøya, med fiske som hobby.

Flere revisorer var aktivt med ved
innføringen av EDB i kommunene, og
etter hvert mestret man
utfordringene rimelig bra. Den største
bøygen ble til slutt trolig
administrasjonens manglende evne
eller vilje til å utvikle gode rutiner
rundt bruken av EDB. Dette gjaldt
særlig sikkerhetsrutiner rundt bruken
av EDB- anleggene etter hvert som
kommunene skaffet egne anlegg.

Bare 10 av foreningens medlemmer
var med og markerte jubileet.
. Forholdet ble tatt opp i foreningen
og styret oppnevnte et utvalg med to
distriktsrevisorer og med fylkesrevisor som kontaktperson.

Utvalget fikk følgende mandat:
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«Kartlegge distriktsrevisorenes
bemanningsmessige situasjon

enkelte møter hvor aktuelle emner
ble foredratt og diskutert.



Fremme forslag om eventuelle
kriterier/normer for
bemanningsplan».

Mangeårig formann i kommunerevisorforbundet Annar Fængsrud var
tilstede på årsmøtet i 1980 og
foreleste om «forvaltningsrevisjon».
Videre orienterte han om
virksomheten i Forbundet. Fængsrud
var en markant leder av Forbundet
med stor autoritet og respekt.

Utvalget samlet inn opplysninger om
arbeidsmengden og økningen av
denne etter 1957 i de enkelte
distriktsrevisjoner. Utvalget kom
imidlertid til kort når det gjaldt å finne
kriterier/normer for en
bemanningsplan. Saken ble derfor
oversendt foreningen uten konklusjon
om dette, men med generelle
kommentarer om situasjonen.
Årsmøtet i 1975 behandlet så saken
og oversendte den til fylkesrevisoren.
Selv om man ikke kom til konkrete
forslag om økt bemanning, virket
behandlingen likevel trolig positivt. I
flere distrikter økte bemanningen
etter hvert. Bemanningsspørsmålet
ble til dels løst ved at
revisjonsdistrikter ble delt. Malvik og
Rissa ble skilt ut som egne enheter og
Hemne og Snillfjord ble skilt ut fra
Hitra og Frøya distrikt. Fylket fikk
etter dette 13 kommunerevisjonsenheter.

Foreningen markerte 40 års-jubileet
under et faglig møte på Scandic Hotell
i desember 1985.

Faglig utvikling

Spørsmål om utdanning og
etterutdanning kom på banen for fullt
i slutten av 70 årene og utover i 80
årene. Utviklingen i samfunnet endret
også kommunal virksomhet. Større
kompleksitet og krav om rasjonell
drift ble viktig også for revisjonen. Det
ble behov for økt kompetanse
generelt og spesielt på revisjonsfaglige områder.
Utdanningsmulighetene for
kommunale revisorer ble ofte
diskutert i foreningen, og spørsmål
om kurs var svært aktuelt. NKRF sto
bak mange vellykkede kurs utover i 80
årene med høyaktuelle emner og
gode forelesere.

Økende medlemstall

Interessen for foreningen og
medlemstallet økte utover i 80 årene.
Riksrevisjonens stedlige revisorer ble
innbudt til flere møter hvor temaer og
problemer av felles interesse ble
behandlet. Administrativt personale
fra kommunene ble også innbudt til

Foruten temamøter med faglig gode
innledere som foreningen har
arrangert gjennom alle tider, startet
foreningen opp med lokale kurs i
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1986. Første kurs dreide seg om
revisjonsplanlegging.

«Fremme forslag til fremtidig
organisasjon av kommunerevisjonen i
Sør-Trøndelag»

Forvaltningsrevisjon og revisjon av
bygg og anlegg er andre eksempler på
tema. Forelesere på disse kursene var
egne medlemmer.

Gruppen utarbeidet forslag i 3
alternativer, hvorav 1 som strakte seg
ut over fylkesgrensen i alle retninger.
Forslagene ble gjennomgått og
behandlet på årsmøtet i 1991 og
deretter oversendt fylkesmannen i
Sør-Trøndelag. Det var klart ulike syn
blant medlemmene på foreliggende
forslag. Flere mente at enhetene
burde forbli som de var. Styret hadde
påtrykk opp mot fylkesmannen i flere
år før en endelig fikk etablert større
enheter fra 1.1.1997. Bortsett fra
fylkeskommunen og Trondheim
kommune ble nå alle kommuner med
i en distriktsrevisjon.

1990-årene

Kursaktiviteten økte, og på årsmøtet i
1993 ble det valgt en kurskomite med
Tove Meland som første leder. Det
ble avviklet en rekke kurs og
temamøter. Disse samlingene bidro
til engasjement, kunnskapsutveksling
og ikke minst til at medlemmene ble
bedre kjent med hverandre. Dette
senket terskelen for å ta kontakt
mellom enheter når faglige
utfordringer dukket opp. Dette var
spesielt viktig for de minste enhetene.

I forbindelse med arbeidet med ny
kommunelov som ble gjeldende fra
1993 forelå det forslag om å
konkurranseutsette
kommunerevisjonen. STKRF
engasjerte seg sterkt gjennom NKRF
for at kommunerevisjonen fortsatt
skulle ha monopol på revisjon av
kommuner og fylkeskommuner.

Større enheter

Størrelsen på revisjonsenhetene ble
allerede på 80-tallet diskutert sentralt
og også i STKRF. Kommuneloven av
1992 inneholdt ikke pålegg om større
distrikter, men oppfordret til dette for
lettere å kunne oppfylle økte
lovpålagte krav. Fylkesmannen hadde
fullmakt til å gi pålegg overfor
kommuner.

Ved behandlingen av loven i
Stortinget ble dette vedtatt. Andre
viktige endringer i ny lov var at alle
kommuner måtte opprette
kontrollutvalg og at
forvaltningsrevisjon ble en lovpålagt
oppgave for kommunerevisjonen.

På et møte i foreningen i desember
1990 ble det valgt en gruppe på 4
personer, Marit Ingunn Holmvik, Tove
Meland, John Ole Stensli, og Ivar
Morken med mandat:
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Stor utvikling av kommunal
revisjon på 90-tallet

landsstyret i perioden 88-94 og Inge
Storås i perioden 94-2000, hvorav de
3 siste år også som sekretær i
forbundsstyret. Redaksjonskomiteen
for Kommunerevisoren bestod i
perioden 1991-2005 kun av
medlemmer fra Trøndelagsfylkene.
STKRF har også senere vært godt
representert i komiteen. Inge Storås,
Børge Sundli og Harald Vik har alle
vært redaktører i perioden. Sundli var
med å etablere EDB-utvalg i
forbundet i 1996 og ble også første

Lokalforeningen bidro med innspill og
høringsuttalelser til NKRF på de fleste
områder i en periode med rask
utvikling av organisasjonen og
kompetanseheving i medlemsmassen.
Eksempler på viktige områder:


Utarbeidelse av kommunal
revisjonsmetodikk



Anbefalinger til god (kommunal)
revisjonsskikk



Systematisering av
etterutdanning blant medlemmer



Etablering av kvalitetskontroll



Utarbeidelse av standard for
forvaltningsrevisjon



Organisering av NKRF

Festmiddag 50-årsjubileum: Fra venstre Ukjent,
Wenche Hoff, Sverre Olav Solem, Torfinn Stub
og Tove Meland.

STKRF var representert i styrende
organer i forbundet gjennom hele 90
tallet. Arvid Hanssen var medlem i

leder av utvalget.

50-årsjubileum

Redaksjonskomiteen for Kommunerevisoren
besøker trykkeriet på Orkanger, Grytting AS. Fra
venstre: Trykkeriansatt, Per O. Johansen, Marit
Ingunn Holmvik og Bård Sandnes

I februar 1995 ble de første 50 år
markert med en storstilt feiring på
Fosen Fjord Hotell. Foreningen hadde
da 54 medlemmer, som var en
oppslutning på nærmere 100 prosent.
NKRF opprettet servicekontor for
medlemmene i 1989 og direktør
Øivind Sunde deltok med stor
entusiasme både i den sosiale og
faglige delen under markeringen.
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Foreningen var svært opptatt av å
bedre selvbilde og markedsføre
kommunal revisjon og hva vi stod for,
både innad i kommuner og for
omverdenen.

første strategidokument.
Ellers preget forberedelser til nytt
landsmøte i Trondheim siste halvdel
av 90-tallet. Vi fikk tilbud om å
arrangere landsmøtet 1997, men pga
1000-jubileum for Trondheim by var
kostnadsnivået høyt og
hotellkapasiteten sprengt i aktuell
periode. Vi ble da tildelt
arrangementet for 2000 og
fylkesrevisor Harald Vik ble leder for
en entusiastisk arrangementskomite.

På slutten av 90-tallet ble STKRF
registrert i Brønnøysund og tok i bruk
et eget regnskapsprogram. Videre
kom foreningen på nett med eget
domeneområde og egne
internettsider. Som nyvalgt leder,
med gode IT-kompetanse, var Børge
Sundli drivkraften i dette arbeidet og
utarbeidelsen av fylkesforeningens

Styret i jubileumsåret: Foran fra venstre: Wenche Hoff, Arvid Hanssen og Toril Botten Bjørnaas. Bak fra
venstre: Ivar Morken og John Ole Stensli.
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Arrangementkomiteen for landsmøtet 2000: Venstre bak Harald Vik, Børge Sundli, Frits Eriksen, Morten
Haugen og Bård Undhjem. Venstre foran Tove Meland, Wenche Hoff, Ann Jorun Lund og Ivar Morken

Perioden 2000 – 2004

oss orgelkonsert i Røros kirke ikke
dukket opp.

Landsmøte 2000 i
Trondheim 14.-17. juni

Organisering av kommunal
revisjon - igjen

Den faglige delen ble gjennomført på
Radisson Sas Royal Garden Hotel,
mens festmiddagen ble avviklet i
Palmehaven i ærverdige Britannia
Hotell. I tillegg til byvandring bestod
det sosiale programmet av tur til
Røros, hvor «Bør Børson» entret
toget, sang og serverte wienerbrød da
vi nådde Støren. Foreningens 3.
landsmøtearrangement ble som de
foregående vellykket, men noen følte
seg snytt da musikeren som skulle gi

Konkurranseutsetting av kommunal
revisjon var et tilbakevendende tema.
Aureutvalget som bestod av
representanter fra NKRF, Norsk
kommuneforbund, Kommuneansattes
Fellesorganisasjon Kommunenes
Sentralforbund og Jostein Selle fra
Kommunal- og
regionaldepartementet som
observatør, leverte i 1998 en rapport
som foreslo at det ble etablert
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Sterkt representert i NKRFs
virksomhet

fylkesvise revisjonsdistrikter for å
sikre robuste enheter med bred
kompetanse. Da Sør-Trøndelag
etablerte nye revisjonsdistrikter i
1997 var det liten vilje til å starte en
ny prosess umiddelbart.

Etter landsmøte i 2004 hadde
medlemmer av fylkesforeningen
mange verv i NKRF.

Per Olav Nilsen ble valgt til leder av
NKRF, et verv han fortsatt innehar i
jubileumsåret 2020. Anna Ølnes ledet
forvaltningsrevisjonskomiteen, Børge
Sundli redaksjonskomiteen, Inge
Storås valgkomiteen og Arvid Hanssen
hederstegnkomiteen.

Utspill om konkurranseutsetting av
kommunal revisjon bidro til at NKRF
etablerte et større prosjekt – PRO-rev
2001 – hvor en utredet muligheter for
å etablere en landsdekkende enhet.
Inge Storås ledet ett av
delprosjektene, organisasjon. Da det
var kommuner som skulle være eiere,
ble prosjektrapport fra NKRF
oversendt Kommunenes
Sentralforbund. De etablerte en bredt
sammensatt arbeidsgruppe som i
januar 2003 anbefalte
fylkesvise/regionale revisjoner med
en landsdekkende overbygning.

Kilder for beretningen:
• Foreningens møteprotokoller
• Årsberetninger
• Fagbladet «Kommunerevisoren»
• 50-års beretning 1994 – Gunnar
Sesseng.

Støtte til lobbyvirksomhet i
forbindelse med arbeidet
med kommunelov

NKRF engasjerte seg sterkt for å
argumentere for fortsatt monopol på
revisjon av kommunal virksomhet.
Fylkesforeningen vedtok på årsmøtet i
2002 å bevilge kr 50.000 til
forbundets arbeid. Tross stort
engasjement ble ny kommunelov
vedtatt, for første gang med fri
konkurranse om kommunale
revisjonsoppdrag.
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Tillitsvalgte i Sør-Trøndelag kommunerevisorforening
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Leder

Sekretær

Kasserer

Medlem/nestleder

Bjørn Hoff
Bjørn Hoff
Bjørn Hoff
Bjørn Hoff
Bjørn Hoff
Per Schei
Per Schei
Arvid Lodgård
Arvid Lodgård
Erling Kjelstad
Erling Kjelstad
Håkon Hov
Per Schei
Per Schei
Bjørn Hoff
Olav Husrem
Olav Husrem
Sigurd Aune
Sigurd Aune
Kåre Wold
Olav Husrem
Per Schei
Per Schei
Fridtjof Hjertås
Fridtjof Hjertås
Fridtjof Hjertås
Fridtjof Hjertås
Gunnar Sesseng
Gunnar Sesseng
Anders Finserås
Anders Finserås
Roald Hoddø
Roald Hoddø
Olav Husrem
Olav Husrem
Ivar Morken
Ivar Morken
Terje Hovin
Terje Hovin

Johan Vik
Thv. Carlson
Thv. Carlson
Thv. Carlson
Thv. Carlson
Kåre Wold
Kåre Wold
Kåre Wold
Kåre Wold
Kåre Wold
Thoralf Waldal
Johan Vik
Johan Vik
Kåre Wold
Kåre Wold
Sverre Olav Solem
Sverre Olav Solem
Ø. Ramstad
Ø. Ramstad
Anders Finserås
Sverre Olav Solem
Sverre Olav Solem
Sigurd Aune
Sigurd Aune
Sigurd Aune
Sigurd Aune
Sigurd Aune
Sigurd Aune
Sigurd Aune
Sigurd Aune
Sigurd Aune
Sigurd Aune
Ivar Morken
Ivar Morken
Åse Tvergrov
Åse Tvergrov
Åse Tvergrov
Inge Storås
Inge Storås

Inger Johanne Moe
Inger Johanne Moe
Borghild Solli
Inger Johanne Moe
Inger Johanne Moe
Sverre Olav Solem
Sverre Olav Solem
Sverre Olav Solem
Sverre Olav Solem
Sigurd Aune
Sigurd Aune
Borghild Solli
Borghild Solli
Borghild Solli
Borghild Solli
Jens Kvello
Jens Kvello
Per Schei
Per Schei
E. Torgersen
E. Torgersen
Erling Kjelstad
Erling Kjelstad
Erling Kjelstad
Per Schei
Per Schei
Per Schei
Per Schei
Per Schei
Carl Hamberg
Carl Hamberg
Carl Hamberg
Carl Hamberg
Carl Hamberg
Carl Hamberg
Carl Hamberg
Carl Hamberg
Carl Hamberg
Carl Hamberg

Arvid Lodgård
Arvid Lodgård
Erling Kjelstad
Erling Kjelstad
Jens Kvello
Sigurd Aune
Sigurd Aune
Sigurd Aune
Thoralf Waldal
Håkon Hov
Per Schei
Bård Ravlosve
Bård Ravlosve
Asbjørn Kufås
Asbjørn Kufås
Asbjørn Kufås
Arvid Lodgård
Arvid Lodgård
Trygve Falstad
Trygve Falstad
Fridtjof Hjertås
Fridtjof Hjertås
Gunnar Sesseng
Gunnar Sesseng
Gunnar Sesseng
Gunnar Sesseng
Anders Finserås
Anders Finserås
Per Schei
Per Schei
Per Schei
Per Schei
Per Schei
Anton Rabben
Anton Rabben
Anton Rabben
Anton Rabben
Anton Rabben
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1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Inge Storås
Inge Storås
Inge Storås
Inge Storås
Inge Storås
Inge Storås
Inge Storås
Inge Storås
Arvid Hanssen
Arvid Hanssen
Arvid Hanssen
Arvid Hanssen
Arvid Hanssen
Toril B. Bjørnaas

Kristian Fiksdal
Kristian Fiksdal
Arvid Hanssen
Arvid Hanssen
Arvid Hanssen
Arvid Hanssen
Arvid Hanssen
Arvid Hanssen
Halstein Viken
Halstein Viken
Toril B. Bjørnaas
Wenche Hoff
Toril B. Bjørnaas
Sigmund Harneshaug
/Tove Meland
Toril B. Bjørnaas Svein Magne Evavold
Børge Sundli
Svein Magne Evavold
Børge Sundli
Svein Magne Evavold
Børge Sundli
Harald Vik
Børge Sundli
Sissel Myrvoll
Børge Sundli
Sissel Myrvoll
Børge Sundli
Sissel Myrvoll

John Ole Stensli
John Ole Stensli
John Ole Stensli
John Ole Stensli
John Ole Stensli
John Ole Stensli
John Ole Stensli
John Ole Stensli
John Ole Stensli
John Ole Stensli
John Ole Stensli
Toril B. Bjørnaas
Wenche Hoff

Anton Rabben
Anton Rabben
Anton Rabben
Ivar Morken
Ivar Morken
Ivar Morken
Ivar Morken
Ivar Morken
Ivar Morken
Ivar Morken
Ivar Morken
Ivar Morken
Terje Hovin

Wenche Hoff
Magne Olufsen
Brit Dragåshaug
Brit Dragåshaug
Svein Magne Evavold
Gaute Krogfjord
Gaute Krogfjord
Gaute Krogfjord

Terje Hovin
Terje Hovin
Tove Tveråmo
Tove Tveråmo
Tove Tveråmo
Anna Ølnes
Anna Ølnes
Anna Ølnes

Interimsstyret i Midt-Norge
kommunerevisorforening
År:
2005

Leder:
Terje Wist
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Styremedlemmer:
Børge Sundli
Tone Røttesmo
Anna Ølnes
Gaute Krogfjord
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Nord-Trøndelag
kommunerevisorforening
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John Bakken, A. Hågensen, Ottar
Segtnan, Karl Northug, Einar Karlsen,
Knut Welde, Ella Smevik Lorvik, Einar
Balgaard, Hans Formo, Jarle Denstad
og Bernt Frigaard.
Kommunerevisor Ottar Segtnan,
Inderøy ble valgt til foreningens første
formann, konst. fylkesrevisor Bernt
Frigaard til sekretær og
kommunerevisor Einar Karlsen til
kasserer. Det ble valgt en lovkomite
og kontingenten for 1946 ble fastsatt
til kr. 20.-, hvorav kr. I0.- til
landsforbundet, hvor bare fylkesforeninger den gang var medlemmer.

Stiftelse

Norges kommunerevisorforbund var
stiftet 27. oktober 1945, men vår
naboforening i sør var egentlig ennå
tidligere ute, idet en forening
bestående av revisorer fra Trondheim
kommunerevisjon ble stiftet 6.
februar 1945. Denne forenings lover
ble på ekstraordinær generalforsamling den 28. november
tilpasset forbundets lover og
foreningen ble så en fylkesforening
innmeldt i Norges
kommunerevisorforbund.

Første avsnitt i foreningens
møteprotokoll lyder slik:
«År 1946, den 4. mars sammenkaltes
revisjonspersonalet i Nord-Trøndelag
for å få dannet kommunerevisorforening for fylket. I denne forbindelse møtte også formann i SørTrøndelag kommunerevisorforening,
herr revisjonsfullmektig Bjørn Hoff.
Herr Hoff gav en orientering og det
ble enstemmig besluttet å danne
forening. Foreningens navn blir NordTrøndelag kommunerevisorforening».

Kommunerevisors
hverdag under og like
etter krigen

Det var 11 revisjonsansatte (10 menn
og 1 kvinne) fra revisjonsdistriktene i
fylket som deltok på stiftelsesmøtet,
disse var:

Tidligere kommune- og
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distriktsrevisor Einar Karlsen forteller:
«Jeg var ansatt kommunerevisor i
Verran fra 1939 til 1944 og deretter i
Levanger til 1949. Sykkel var den gang
det vanligste framkomstmiddel. Jeg
syklet fra min bopel i Venneshamn til
Vestvik og rodde over fjorden til
Skjeldstad. Derfra syklet jeg de ca. 3
milene til Malm. For å komme til
Namdalseid tok jeg båt til Hjellneset
og syklet derfra til Namdalseid.

Skogn. Da fikk jeg lettvint reise med
rutebuss tur retur Levanger. Forslag til
revisjonens budsjett ble satt opp i
samarbeid med kommunekassereren.
Lønnen til kommunerevisor i Levanger
distrikt i 1949 var kr. 7.200,- + kr.
400,- etter 2 og 4 år og ytterligere kr.
600,- etter 6 år. Jeg hadde 6 dagers
arbeidsuke og 2 ukers ferie.»

Tidligere fylkesrevisor Bernt Frigaard
forteller:

Ofte gikk jeg også til fots på
revisjonsoppdrag. Jeg tok f.eks. båt til
Inderøy, overnattet der og gikk til fots
til Røra st. Hvor jeg tok tog til Skogn.
En gang jeg gikk var huset
kommunekassen holdt til revet, så jeg
satt utendørs og reviderte. Men det
var sommer og fint, godt vær. Jeg fikk
den gang en kilometergodtgjørelse for
å gå til fots og en annen for bruk av
tråsykkel. Regnemaskin lånte jeg på
kommunekassen. En tid bodde jeg på

«Jeg var kommunerevisor i Meråker +
Hegra, Stjørdal og Frosta. I 1945 ble
jeg av fylkesmannen beordret til
Steinkjer som fylkesrevisor. Jeg fikk
hus i Steinkjer først i 1947. Var
hjemme i Meråker hver 3. helg, ellers
ble det jobbing. Fylkesmannen syntes
etter hvert at revisjonsordningen ble
for dyr. Jeg fikk i oppdrag å utarbeide
forslag til ny distriktsinndeling, noe
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som førte til flere revisjonsdistrikter
og kortere reiser. Som fylkesrevisor
gikk jeg den gang gjennom alle
kommunale regnskaper i fylket med
henblikk på fylkesmannens
godkjenning, foruten at jeg
selvfølgelig hadde ansvar for revisjon
av de fylkeskommunale regnskaper.
Sykehusene var greie å revidere. Adm.
overlege ved ett av sykehusene hadde
en gang betalt to sykepleiere for høy
lønn. Da jeg påpekte forholdet,
betalte han differansen av egen
lomme.»

representant fra Nord-Trøndelag
kommunerevisor forening.
Foreningens lover ble vedtatt på
ekstra ordinært årsmøte den 14.
september 1946. Der ga
kommunerevisor Einar Karlsen også
en orientering om saker behandlet på
forbundets årsmøte. Foreningens
lover hadde i starten følgende
formålsparagraf:
«l. Å fremme medlemmenes faglige
kunnskaper
2. Å fremme og ivareta medlemmenes
lønns- og tjenesteinteresser»

At vilkårene for en kommunerevisor
ikke var de samme i foreningens
første år som i dag, framgår bl.a. av
fellesstyrets protokoll i Grong
revisjonsdistrikt. Distriktsrevisor
Thorsen hadde 17/3-52 søkt om å få
godtgjort reiseutgifter etter det
offentlige reiseregulativ. Søknaden
ble behandlet i møte 29/3-52,
men saken ble utsatt, idet formannen
ble pålagt å undersøke hvordan andre
revisjonsdistrikter hadde ordnet
dette. Etter fornyet søknad fra revisor
den 26/ 2-53, ble det i fellesstyrets
møte 5/3-53 fattet følgende vedtak:

På foreningens første ordinære
årsmøte den 1. februar 1947 viste
regnskapet en kassabeholdning på
kr.62,77 og kontingenten for 1947 ble
fastsatt slik:
«For de som tjener under kr. 6.000,pr.år, regnet fra 1/1-47 betales en
årskontingent kr. 15,-, over kr. 6000,til kr. 10.000,- kr. 25,- og over kr.
10.000, kr. 35,-.»
På et medlemsmøte 7. november
1947 på fylkesrevisors kontor (10
fremmøtte) orienterte
kommunerevisor Einar Karlsen fra
forbundets landsmøte i Bergen, der
bl.a. pensjonssaken var behandlet,
uten at man ennå var kommet til noe
resultat. Videre hadde man diskutert
muligheter for ensartete skyss- og
kostgodtgjørelser. Fylkesrevisor

«Søknaden innvilges ikke. For
budsjettåret 1953/54 settes skyss og
kostgodtgjørelse til kr. 2.000,-».

Årene 1946 - 1966
Til kommunerevisorforbundets
årsmøte september 1946 i Oslo ble
Einar Karlsen av styret valgt til
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Frigaard holdt deretter et foredrag
om revisjon av kommuneregnskaper,
hvoretter samtlige: « i 20 - tiden gikk
hjem til fru Lorvik hvor vi hygget oss
med kaffe m.m. til 24 - tiden.»

fylkesrevisoren hvor:
«Vi hadde en meget festlig kveld til ut
i de små timer».
På årsmøtet i mai 1949 innledet
Frigaard til diskusjon om
lønnsregulering av lærernes lønn og
husleiegodtgjørelse. Det ble videre
vedtatt å foreslå forhøyet
diettpengene til kr.6,- pr. døgn og nattillegg til kr. 3,-, samt bilgodtgjørelse
til kr. 0,30 pr. km.
I 1950 tok Norges Kommunerevisorforbund opp spørsmålet om en statsautorisasjonsordning for
kommunerevisorer. Saken var oppe til
behandling ved flere anledninger i vår
forenings organer, men det hele løp
til slutt ut i sanden.
Som en kuriositet kan nevnes
følgende vedtak i sak 6 på styremøtet
1. november 1950:

Dette siste viser at foreningen
allerede fra sin spede begynnelse
også ivaretok det sosiale aspekt i
foreningens virksomhet.

«Ble vedtatt å rette en henstilling til
foreningens medlemmer å undersøke
i sine respektive kommuner om det er
noen stemning for å få satt i gang
kommunalkurs med forelesninger av
kvalifiserte menn.»

I april 1948 hadde foreningen sitt
første to dagers årsmøte kombinert
med faglige innslag over tre temaer:
Føring av veiregnskaper, (innleder
kasserer Heglum - med påfølgende
befaring på veikontoret neste dag),
statusanalyse av kommuneregnskaper
(innleder kommunerevisor Hågensen)
og barnetrygden (innleder
kommunerevisor Einar Karlsen). Om
kvelden ble samtlige (I0 stk.) buden til
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Styret tilskrev i 1951 NKRF med anmodning om å bevirke at revisorene
fikk godtgjørelse for revisjon av
kraftforregnskapene. En fikk som svar
at Statens Kornforretning har gått
med på en godtgjørelse på kr. 0, 10
pr. bruk.

bemanningen på revisjonskontorene i
forbindelse med iverksettelsen av lov
om skatt av årets inntekt pr. 01.01.57.
Videre å få gjennomført en opplæring
i tiknytning til lovendringen, som til
slutt ble gjennomført sammen med
Sør-Trøndelag fylke i juni 1957.

Etter initiativ fra styret holdt
kommunerevisorforbundets leder,
fylkes revisor O.N. Tveter, Akershus et
foredrag den 23.11.52 i Steinkjer
Samfunnshus om de nye
regnskapsforskrifter. Ca 70 personer
var til stede. Etter det åpne møtet
hadde Tveter et fellesmøte på
fylkesrevisjonens kontor for samtlige
kommunale revisorer i fylket.

I denne perioden av foreningens drift
var det, foruten ovennevnte saker,
hovedsakelig saker vedrørende
medlemmenes lønnsforhold,
reisegodtgjørelser og ferie som preget
foreningens virksomhet. Dette var
meget viktige saker, som utvilsomt
hadde stor betydning for de
kommunale revisorers
rammebetingelser og anseelse.

Den viktigste saken for foreningen i
årene 1955-57 var tydeligvis å få øket
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revisjonsfaglige og kollegiale forhold.

Årene 1967 - 1972

Faglig utvikling

For disse årene finnes ingen
nedtegnelser som illustrerer
foreningens aktivitet. Det er
imidlertid på det rene at det var en
del aktivitet knyttet til de årlige
fagmøter i skattefogdens regi for
kommunerevisorer og kommunekasserere.

Fagområdet kommunal revisjon gjennomgikk en rivende utvikling, særlig
etter landsmøtet i Førde i 1979.
Kommunerevisorforbundets
kursopplegg ble etter hvert satt i
system og utviklingen av Håndbok for
kommunal og fylkeskommunal
revisjon ble startet. Det ble også
utarbeidet veiledende revisjonsplaner
for en del områder. Systematisk
planlegging av revisjonsarbeidet og
utforming av revisjonens arbeidspapirer ble gjennomdrøftet i
foreningen og innført i
revisjonsenhetene i Nord Trøndelag.
Den nye kommuneloven av 1992
innførte direkte krav om
forvaltningsrevisjon og påbud om

Årene 1973-1996
Foreningens aktivitet tok seg opp i
1973. Formålsparagrafen i vedtektene
var nå endret til ikke lenger å omfatte
fremming av medlemmenes lønns- og
tjeneste interesser, idet slike
spørsmål ble overlatt til
arbeidstakerorganisasjonene.
Foreningen hadde heretter en
formålsparagraf som kun omfattet
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kontrollutvalg i alle kommuner og
fylkeskommuner. På denne tiden
startet også Kommunerevisorforbundet arbeidet med å utvikle
normer for god kommunal
revisjonskikk og oppnevnte et
metodikkutvalg som har utarbeidet
både en generell revisjonsmetodikk
og en metodikk vedrørende
forvaltningsrevisjon. Også i NordTrøndelag har vi tilpasset den nye
metodikken til praktisk bruk i de
enkelte revisjonsenheter.
Opprettelsen av et servicekontor i
NKRF fra 1. januar 1990, med etter
hvert tre medarbeidere, har i stor
grad muliggjort den satsing som har
skjedd innenfor den faglige utvikling
av kommunal revisjon også i NordTrøndelag hittil i 90-årene.

Faggrupper:
Fra november 1994 er det etablert et
nytt organ «lederforum» for lederne
av de fire nye revisjonsdistriktene og
fylkesrevisjonen. Dette er et samarbeidsorgan på lederplan som tar for
seg saker av felles interesse for
revisjonsenhetene. Av saker som er
gjennomført kan nevnes etablering av
i alt fem ressurs-/faggrupper, med en
deltaker fra hver revisjonsenhet
innenfor områdene
revisjonsmetodikk, lønns- og
personalsaker, merverdiavgift,
skatteregnskap og formell
forvaltningsrevisjon. Disse gruppene
drives selvstendig, behandler saker
innenfor spesialområdet og kan hente
inn bistand utenfra hvis ønskelig. De
avgir uttalelser overfor

27

Nord-Trøndelag kommunerevisorforening

revisjonsenhetene, kan legge opp
kursvirksomhet m.m. Disse
faggruppene kommer således i tillegg
til den faglige aktivitet i regi av
foreningen.

Namsos
Fra 1964 til 1994:
Revisjonsdistrikt:
Stjørdal, Levanger, Inderøy, Verran,
Grong, Namsos og Ytre Namdal

Inndelingen i revisjonsenheter:
Inndelingen av fylkets kommuner i
revisjonsdistrikter har gjennomgått
flere endringer i løpet av foreningens
levetid. En fullstendig oversikt over
alle endringer er ikke funnet, men det
er på det rene at kommunerevisjonen
var inndelt i 7 revisjonsdistrikter og 4
rene kommunerevisjoner fram til
1964. Dette året ble den store
kommunesammenslåingen
gjennomført over hele landet. Antall
kommuner i Nord-Trøndelag ble da
halvert fra 48 til 24 og revisjonsordningen inndelt i 7 nye revisjons
distrikter og 2 rene kommunerevisjoner. Denne inndeling var
uendret fram til 1. juli 1994, da
nåværende inndeling ble innført (som
illustrert på side 22).

Kommunerevisjoner:
Verdal, Steinkjer
Representasjon:
Foruten at foreningen har vært
representert på landsmøtene til Norsk
Kommunerevisorforbund, jfr. egen
oversikt, har medlemmer av vår
forening hatt følgende sentrale verv i
NKRF:
Olav Guldberg, leder i valgkomiteen
1988- 91
Olav Guldberg, leder i
redaksjonsutvalget for
«Kommunerevisoren» 1991 -94
Torbjørn Olsen, sekretær i
redaksjonsutvalget for
«Kommunerevisoren» 1991 -94 og
1994 – 97

Fylkeskommunen har hele tiden hatt
sin egen revisjonsordning.
Kommunene var som nevnt inndelt i
følgende revisjonsdistrikter:
Inntil 1964:

Tove Melgård, landsstyremedlem
1994- 97

Revisjonsdistrikt:
Stjørdal, Skogn, Levanger, Steinkjer,
Overhalla, Grong og Kolvereid

Tove Melgård, varamedlem i
redaksjonsutvalget for
«Kommunerevisoren» 1994 97.

Kommunerevisjoner:
Steinkjer, Verdal, Flatanger og
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I forbindelse med årsmøtet i 1996 ble
det avviklet faglig møte med følgende
tema: «Anbefalinger til god
kommunal revisjonsskikk» ved Rune
Aasen og «Forskrift om kommunale
og fylkeskommunale økonomiplaner»
ved Kjell Ness hos fylkesmannen i
Nord-Trøndelag.

Årene 1996 – 1999
Foreningens 50-årsjubileum ble
markert på Jægtvolden Fjordhotell 1.
mars 1996. To av foreningens stiftere
Einar Karlsen og Bernt Frigaard, samt
tidligere styremedlemmer Wilfred
Brandtzæg, Johan Brattås og Olav
Welde var til stede. Foreningens
øvrige gjester var Sturla Slapgård hos
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, leder
av Norges Kommunerevisorforbund
Leif Aarebrot og leder av SørTrøndelag kommunerevisorforening
Arvid Hanssen. Til sammen 52
personer var til stede under
tilstelningen. Det var utarbeidet en
egen beretning til jubileet.

Av viktige saker som ble behandlet av
styret, kan nevnes avgivelse av
høringsuttalelser til NKRF om
organisasjonsutvalgets innstilling og
forbundsbasert kvalitetskontroll.
Videre kan nevnes at styret hadde
lagt ned arbeid i planlegging av
samlinger for
kontrollutvalgsmedlemmer og
ordførere, som var tenkt som en
idédugnad for kontrollutvalgs-
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medlemmer. Som foredragsholdere
var det engasjert to ordførere, to
kontrollutvalgsledere og to rådmenn,
foruten revisorene.

en landsdekkende revisjonsenhet.
Konklusjonen i januar 2003 ble
anbefaling om fylkesvise/regionale
revisjoner med en landsdekkende
overbygning.

I samarbeid med Sør-Trøndelag
kommunerevisorforening ble det den
13. og 14. januar 1998 avholdt et kurs
i «Revisjon av årsoppgjøret» ved
Øyvind Sunde, NKRF- Servicekontor.
Styret vedtok å opprette et
kursutvalg.

Stor utvikling av
kommunal revisjon
Lokalforeningen bidro med innspill og
høringsuttalelser til NKRF på de fleste
områder i en periode med rask
utvikling av organisasjonen og
kompetanseheving i medlemsmassen.

Årene 2000 – 2004
Organisering av kommunal revisjon.
Utspill om konkurranseutsetting av
kommunal revisjon bidro til at NKRF
etablerte et større prosjekt – PRO-rev
2001 – hvor en utredet muligheter for
å etablere en landsdekkende enhet.
Da det var kommuner som skulle
være eiere, ble prosjektrapport fra
NKRF oversendt Kommunenes
Sentralforbund, som igjen etablerte
en bredt sammensatt arbeidsgruppe
bestående av de 7 største politiske
partier. Gruppens mandat var å
kartlegge interessen for
omorganisering av den kommunale
revisjonen og forberede etableringen
av en eventuell landsdekkende
kommunal revisjon. Videre har
lederen av lokalforingen vært lokal
ambassadør for PRO-rev i fylket.
Ambassadøren har sammen med
lederne i revisjonsenhetene orientert
ordførerne, kontrollutvalgene og
revisjonsstyrene om etableringen av

Eksempler på viktige områder:
•
•
•
•
•

Utarbeidelse av standard for
forvaltningsrevisjon
Evaluering av obligatorisk etterog videreutdanning
Forslag til offentlige tillegg til RS
700
Egen autorisasjonsordning for
kommunal revisjon
Etablering av en landsdekkende
revisjonsenhet

Støtte til lobbyvirksomhet
NKRF engasjerte seg sterkt for å
argumentere for fortsatt monopol på
revisjon av kommunal virksomhet.
Fylkesforeningen vedtok på årsmøtet i
2003 å bevilge kr 5.000 til forbundets
arbeid. Tross stort engasjement ble ny
kommunelov vedtatt, for første gang,
med fri konkurranse om kommunale
revisjonsoppdrag.
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NTKRF var representert i
styrende organer i
forbundet i perioden 1996 2004

fylkesforeningene i Trøndelag pågikk
over lang tid. Det var felles julemøte i
2002 og flere felles styremøter i
tillegg til to felles medlemsmøter i
2003. Felles kurskomiteen som ble
utvidet med to medlemmer fra NTKRF
og ble felles fra årsmøtet i 2004.

Tove Melgård, medlem av landsstyret,
kvalitetskontrollkomiteen,
Redaksjons- og PR-komiteen og
varamedlem i redaksjonsutvalget for
«Kommunerevisoren».

Foreningene avga i samme periode
felles uttalelser til Forskrifter for
revisjon og kontrollutvalg, utredning
om NKRFs fremtidig organisering og
Servicekontorets fremtidige
organisering.

Torbjørn Olsen, sekretær i
redaksjonsutvalget for
«Kommunerevisoren» og medlem av
Redaksjons- og PR-komiteen

Lederne i fylkesforeningene, Terje
Wist og Børge Sundli, innkalte til
konstituerende årsmøte i Selbu
8.desember 2004. I forkant av møte,
samme dag, hadde NTKRF et
ekstraordinært årsmøte med åpen
diskusjon om lokalforeningens
framtidige organisering. Det ble fattet
et enstemmig vedtak om at NTKRF
skulle slås sammen med STKRF til
Midt-Norge kommunerevisorforening
(MNKRF) fra 1. januar 2005. Terje
Wist ble valgt til leder av interimsstyret, Børge Sundli til nestleder.
Disse forberedte sammenslåingen
som formelt skjedde den 30. mai
2005.

John Tuseth, varamedlem i styret for
NKRF
Rune Aasen, medlem av Redaksjonsog Pr-komiteen
Marit Ingunn Holmvik, medlem i
redaksjonskomiteen
Bård Sandnes, varamedlem av
redaksjonskomiteen
Terje Wist, varamedlem i
disiplinærkomiteen
Ine R. Gustavsen, medlem
Kvalitetskomiteen

Forberedelser til
sammenslåing av
fylkesforeningene

Kilder for beretningen:

Diskusjon om sammenslåing av

•

•
•
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Lederne i fylkesforeningene, Terje Wist og Børge Sundli
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Revisorene fra nord og sør samkjører seg. Fra felles medlemsmøte 8. mai 2003.
Fra v. Sissel Myrvoll, Tove Meland, Harald Lorentsen, Gunnar Vanvik, Magnar Andersen, Sissel
Mikalsen og Arve Gausen.
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Nord-Trøndelag kommunerevisorforenings styre 1946 - 2004
År:
1946

Leder:
Ottar Segtnan

1947

Tormod Hegstad

1948 - 1949

Bernt Frigaard

1950 - 1951

Johan Brattås

1952 - 1953

Hans Formo

1954 - 1955

Peder T. Ness

1956

Ottar Segtnan

1957

Ottar Segtnan

1958 - 1960

Einar Thorsen

1961 - 1962

Tormod Hegstad

1963 - 1965

Jarle Denstad

1966

Magnus Kjølstad

1967 - 1972

Styremedlemmer:
Bernt Frigaard
Einar Karlsen
Ella S. Lorvik
Johan Brattås
Ella S. Lorvik
Johan A. Balgaard
Ottar Segtnan
Jarle Denstad
Einar Thorsen
Magnus Kjølstad
Bernt Frigaard
Wilfred Brandtzæg
Bernt Frigaard
Johan Brattås
Rolv Andersen
Johan Brattås
Hans Formo
Magnus Kjølstad
Wilfred Brandtzæg
Bernt Frigaard
Hans Lehn
Johan Brattås
K. Bråteng
Einar Thorsen

sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr./kass
sekr.
kass.

For disse årene finnes ingen nedtegnelse som illustrerer foreningens
aktivitet. Det er imidlertid på det rene at det var en del aktivitet.

1973

Wilfred Brandtzæg

1974 - 1975

Jarle Denstad

1976 - 1977

Jarle Nordgård

1978 - 1979

Oddvar Skogmo

1980 - 1981

Kjell Teveldal
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Bernt Frigaard
Olav Welde
Kjell Teveldal
Rolv Andersen
Rolf Olsen
Einar Løvold
Odd Hagen
Jarle Austli
Jarle Denstad
Terje Wist
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sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.
kass.

1982 - 1983

Olav Guldberg

1984 - 1987

Torbjørn Olsen

1988 - 1989

Torbjørn Olsen

1990

Torbjørn Olsen

1991 - 1992

Oddvar Skogmo

1993 - 1995

Torbjørn Olsen

1996

Torbjørn Olsen

1997

Rune Aasen

1998

Grethe Haugan Aasen

1999

Grethe Haugan Aasen

2000

Grethe Haugan Aasen

2001

Terje Wist

2002

Terje Wist

2003

Terje Wist

2004

Terje Wist
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Solveig Heimdal
Gunnar Taraldsen
Jarle Nordgård
Rolf Olsen
Kåre Prestmo
Steinar Fagervik
Kåre Prestmo
Steinar Fagervik
Olav Gulberg
Kåre Prestmo
Terje Wist
Olav Gulberg
Kåre Prestmo
Grethe Haugan
Olav Gulberg
Rune Aasen
Tove Melgard
Grethe Haugan Aasen
Tone Røttesmo
Ketil Granlund
Svein Arne Myrvold
Rune Aasen
Ketil Granlund
Trond Hoddø
Halvor Reitan
Ketil Granlund
Trond Hoddø
Halvor Reitan
Trond Isak Juul
John Tuseth
Greta Olson Sjursen
Trond Isak Juul
John Tuseth
Greta Olson Sjursen
Håkon Kolberg
John Tuseth
Greta Olson Sjursen
Grethe Haugan Aasen
John Tuseth
Tone Røttesmo
Grethe Haugan Aasen
Unni Romstad
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sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.

sekr.
sekr.
kass.
kass.
sekr.
sekr.
kass.
sekr.
kass.
kass.
sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.
kass.
sekr.

innledningsvis referert til det tidligere
årsmøtet i STKRF. Der ble det sådd tvil
om sammenslåingen av foreningene,
om den i stedet måtte betraktes som
en oppløsning for så å gå inn i en
fusjon? Konstituerende årsmøte skar
igjennom og konkluderte med at det
var å betrakte som en videreføring av
de to foreningene. Det ble så valgt et
interimsstyre med fem medlemmer
som skulle fungere frem til første
ordinære årsmøte i MNKRF. Tre fra
STKRF og to fra NTKRF. Medlemmene
ble valgt fra de sittende styrene i
foreningene. Av de tre medlemmene
som gikk ut fra styrene ble to valgt til
varamedlemmer i interimsstyret og
ett som medlem i nettredaksjonen.

Midt-Norge
kommunerevisorforening
Perioden 2005 – 2009
Stiftelsen
Diskusjon om sammenslåing av de to
fylkesforeningene pågikk over lang
tid. Det var felles julemøte i 2002 og
flere felles styremøter i tillegg til to
felles medlemsmøter i 2003.
Kurskomiteen i STKRF ble utvidet med
to medlemmer fra nordfylket og ble
felles fra årsmøtet i 2004.
Foreningene avga i samme periode
felles uttalelser til Forskrifter for
revisjon og kontrollutvalg, utredning
om NKRFs fremtidig organisering og
Servicekontorets fremtidige
organisering. Lederne i
fylkesforeningene, Terje Wist (NT) og
Børge Sundli (ST), innkalte til
konstituerende årsmøte i Selbu 8.
desember 2004. I forkant av møte,
samme dag, avviklet begge
foreningene ekstraordinære årsmøter
med åpen diskusjon om lokalforeningens fremtidige organisering.
Begge foreninger fattet enstemmige
vedtak om å gå sammen. Terje Wist
ble valgt til leder av interimsstyret,
Børge Sundli til nestleder. Disse
forberedte sammenslåingen.

Protokollen ble signert av alle medlemmene
som var til stede på stiftelsesmøtet i Selbu.

Interimsstyret
I referat fra konstituerende årsmøte i
Selbu, den 8. desember 2004, ble det
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Første årsmøte i MNKRF

Kommunerevisoren var fortsatt
Trøndelagsbasert, med Børge Sundli
som leder. De øvrige representantene
var Bård Sandnes, Inger Johanne
Flønes, Sissel Myrvoll og Paula
Borseth.

Det første ordinære årsmøtet i den
nye foreningen ble holdt 30. mai 2005
i kommunestyresalen i Stjørdal
Rådhus. Her ble Gaute Krogfjord valgt
som leder i den videreførte
foreningen ”Midt-Norge
Kommunerevisorforening” - MNKRF.
Og, dermed var man i gang med en ny
epoke med en større forening som
dekket begge trøndelagsfylkene.

Anna Ølnes satt som leder i
forvaltningskomiteen. Inge Storås var
valgt som leder i valgkomiteen.

Svendsen-utvalget

Virksomheten ble samkjørt

I januar 2005 ble ”Svendsenutvalgets” rapport levert, med forslag
om å slå sammen NKRFs
servicekontor og NKRF, slik at det ble
et felles styre og ledelse. Trønderen i
Svendsen-utvalget var Inger Johanne
Flønes. Denne saken ble diskutert og
behandlet i lokalforeningen, og det
ble avgitt uttalelse til NKRF sentralt
om lokalforeningens syn på saken.
Forslaget fra Svendsen-utvalget var i
store trekk en anbefaling om en
integrert løsning med daglig leder,
hvor Servicekontoret legges i
organisasjonen som en egen avdeling.
Daglig leder fikk et administrativt
ansvar for forbundets løpende drift og
et faglig og administrativt ansvar for
servicefunksjonen. Styret i NKRF ville
ha det faglige ansvar overfor
komiteene og lokalforeningene.

Den første nyhetssaken på de nye
nettsidene etter sammenslåingen,
datert 01.01.05, var at NordTrøndelag kommunerevisorforening
og Sør- Trøndelag kommunerevisorforening ble slått sammen til
en felles forening som fikk navnet
Midt- Norge kommunerevisorforening (MNKRF). Det ble
etablert en ny internettadresse
www.mnkrf.no, som tok til å virke fra
samme dato. På den tiden hadde
foreningen sin egen ”Nettredaksjon”
som fikk i oppdrag å ajourføre og å
publisere medlemsregisteret på de
nye nettsidene etter sammenslåingen.

Bred representasjon

Lokalforeningen hadde på denne
tiden god og bred representasjon i
styre og komiteer sentralt i NKRF. Per
Olav Nilsen var valgt som styreleder
og Marit Ingunn Holmvik satt som
styremedlem. Hele
redaksjonskomiteen for

Utvalget foreslo også at det ble
innført en medlemskapsordning
bestående av et personlig
medlemskap og et bedrifts-
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medlemskap. Lokalforeningen var
positiv til forslaget, som ble innført i
ettertid.

oppsummerte det første året med en
felles lokalforening for Nord- og SørTrøndelag. Det var nå tydelig at
lokalforeningens rolle var blitt endret
gjennom nye vedtekter sentralt i
NKRF.

Svendsen-utvalget foreslo å
opprettholde lokalforeningene som
faglige og sosiale bidragsytere og
anbefalte sterkt at man lokalt støttet
opp om disse. Dette vedtaket i NKRFs
styre sentralt gikk direkte på
lokalforeningenes betydning fremover
og ville få stor innvirkning på
lokalforeningenes virksomhetsvinkling.

I prinsippet ble det nå frivillig om det
skulle være en lokalforening, og
enkeltmedlemmene kunne også velge
å være medlem i NKRF uten å være
medlem i lokalforeningen. Det ble
samtidig også åpnet for medlemskap
for medlemmer fra private
revisjonsfirmaer, som arbeidet med
kommunal revisjon og tilsyn.

Diskusjon om
lokalforeningens framtid

I perioden hadde det foregått en
omorganisering av kommunal revisjon
i Trøndelag. Det ble opprettet egne
enheter som skulle ivareta
sekretariatsfunksjonen for
kontrollutvalg, og flere
revisjonsenheter ble slått sammen til
større enheter. Kommunerevisjonene
var nå gått fra en situasjon der
enhetene tidligere var opprettet av
Fylkesmannen, til å konkurrere i et
marked. Medlemmene i foreningen
ville nå kunne oppleve at de tillegg til
å være ”kolleger” også ville komme i
situasjoner der de måtte konkurrere
om oppdragene.

Et tema av stor betydning på MNKRFs
medlemsmøtet på Brekstad i
desember 2005, var lokalforeningens
fremtid. Hva vil vi med MNKRF? Dette
var særlig aktuelt da foreningens
medlemmer opplevde at utviklingen
på området gikk hurtig og at ting
skjedde fort. Det var også uttrykt et
økende krav fra enhetene om at
innsatsen i lokalforeningene skulle gi
en merverdi tilbake til medlemmene
og revisjonsenhetene. Mange mente
at de økte kravene kunne føre til at
solidariteten ”ble skrapet av” på
bekostning av krav om effektivitet.
Det at man nå i større grad opplevde
å bli målt på tid førte til at man også
ble mer selektiv i valgene.

Den nye situasjonen, og den
usikkerheten det førte med seg, var
nok en av årsakene til lav aktivitet i
foreningen i 2005. Styret hadde først
og fremst fokus på å stake ut kursen

Oppsummering av et år
med felles lokalforening

Årsberetningen for 2005
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for det videre arbeidet i foreningen og
dette munnet i stor grad ut i at styret
utarbeidet et forslag til endringer i
vedtektene. Denne situasjonen varte
også ut i året 2006.

skulle legges ned. MNKRF mente at
det burde gjøres grundigere
konsekvensvurderinger av hva som
kunne bli følgene for engasjementet
og den faglige utviklingen av kontroll
og tilsyn i kommunesektoren, dersom
NKRF ble en organisasjon i hovedsak
for bedrifter. Videre burde NKRF
vurdere hvilke konsekvenser det vil få
for lokalforeningene, og ikke minst
hvilke grep som måte tas for at
lokalforeningene skulle bestå som
aktive grasrotforeninger i NKRF.

Albertsen-utvalget

Den 12.mars 2007 ga MNKRF en
høringsuttalelse til "Utredning om
medlemskapsordning og
lokalforeningenes plass og funksjon i
NKRF" (Albertsen-utvalget)”. Styret
hadde i forkant laget et forslag til en
høringsuttalelse som ble sendt til alle
medlemmene i lokalforeningen, for
innspill og tilbakemelding.
Tilbakemeldingen fra MNKRF til NKRF
viste uenighet i forslaget til ny
medlemskapsordning, og det ble
uttrykt at det var en fare for at
overgangen til bedriftsmedlemskap
kunne gjøre NKRF til en organisasjon
for lederne slik at avstanden til de
ansatte ville bli større, med det til
følge at engasjementet ble svekket.
MNKRF argumenterte med at de
ønsket et forbund som skiller seg fra
andre lignende organisasjoner ved å
framstå med egenart og identitet, og
som vektlegger demokrati og
mangfold. MNKRF viste til at
lokalforeningenes rolle hadde vært
uavklart etter at medlemskapsbestemmelsene ble endret i 2004.

Aktiviteten tar seg opp igjen

Fra første halvår 2007 begynte
aktiviteten i MNKRF å ta seg opp
igjen. Styret i lokalforeningene hadde
i perioden hovedfokus på å få
gjennomført et nyttårsmøte på Rica
Nidelven Hotell i januar, samt et
årsmøte på Steinkjer i mai. Styret la
også til rette for at organisering av
foreningen ble drøftet av
medlemmene på et medlemsmøte i
januar 2007. Der ble det uttrykt en
entydig oppfatning blant
medlemmene i MNKRF om at
lokalforeningen fortsatt vil ha en
viktig funksjon. Styret fulgte dette
”mandatet” i sitt videre arbeid.

Nye vedtekter for
lokalforeningen

Årsmøtet i mai vedtok nye vedtekter
for lokalforeningen, som også innebar
en slanking av komitéstrukturen.
Vedtektsendringene innebar en ny
organisasjonsmodell der styret i

Mange lokalforeninger hadde slitt
med å holde aktiviteten oppe og
enkelte, som MNKRF, har hatt oppe til
vurderingen om lokalforeningen
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MNKRF heretter ivaretok oppgavene
som tidligere lå hos kurskomiteen og
nettredaksjonen.

for.
Rønning mente også at et annet viktig
mål for forbundet burde være å sikre
at kvalitetskontrollens virksomhet ble
implementert i faglig oppdatering
(lære av andres feil). Alle disse
momentene la MNKRF seg på minnet
og tok med seg videre i sin
virksomhet. Møtet hadde også besøk
av Jakob Gunnes fra DnRs
lokalforening i Sør Trøndelag. Han
redegjorde for foreningens
virksomhet, som innbefattet både
faglige og sosiale aktiviteter. De
hadde, på lik linje med MNKRF, også
utfordringene med hensyn til lokale
kurs og DnRs oppfølging av disse.

Hovedsakene høsten 2007 var å
utforme en ny visjon for MNKRF,
definere aktivitetsnivå for foreningen
samt å planlegge nyttårsmøte 2008.
Styret informerte om planlagt
aktivitetsnivå på medlemsmøtet på
Stiklestad, og fikk allment gehør for
planene. Web-sidens framtid ble også
diskutert, og styret hadde kommet
fram til at www.mnkrf.no skulle være
en relativt statisk side som først og
fremst ga informasjon om MNKRFs
aktiviteter.
Trond Rønning, leder Indre Østlandet
kommunerevisorforening og medlem
av Albertsen-utvalget, gjestet MNKRF.
En av hans kjepphester var at NKRF
ikke tok godt nok vare på
lokalforeningene, og at lokalforeningene fortsatt måtte være en
del av den totale virksomheten til
NKRF. En nøkkel for å oppnå dette var
å legge til rette for engasjement, også
i lokalmiljøet. Han markedsførte fem
viktige punkter;
1.
2.
3.
4.
5.

Ny giv

Hele 2009 bar preg av å være et aktiv
år for foreningen, og avspeilet i stor
grad at man ønsket en ny giv og var
villig til å satse på det lokale miljøet.
Man ville gjerne synes i terrenget, og
det ble besluttet å kjøpe inn bannere
og ”Roll-UP” for å synliggjøre
foreningen både internt og utad ved
de arrangementene man deltok på.
Rekrutteringsarbeid var på dagsorden
og det var også opp til diskusjon om
man skulle invitere ansatte i
nabofylker inn som medlemmer i
foreningen. Kursaktivitet med blant
annet skrivekurs ble gjennomført.

Arrangere oppdateringer
Faglige diskusjonsgrupper
Forum for å bli kjent
Forum for utklekking av nye
tillitsvalgte
Forum for ideutvikling

Dette burde forbundet legge til rette
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påmeldte. I stedet besluttet styret å
arrangere et to-dagers årsmøte.
Årsmøtet 2011 ble avviklet på Rica
Hell hotell, Stjørdal den 12. og 13. mai
2011. På dette møtet deltok 28
medlemmer. I tilknytning til årsmøtet
ble det også avholdt et faglig seminar
med følgende tema: Fylkesmannens
tilsynsrolle, Kontrollutvalget; åpne
eller lukkede møter,
Offentlighetsloven, Taushetsplikt og
Arbeidstilsynets tilsynsrolle.
7. og 8. april arrangerte MNKRF kurs
med tema: Utforming av
spørreskjema. 18 personer var
påmeldt. Foreleser for dette kurset
var Ole-Johan Eikeland som har
drevet eget forsknings- og
undervisningsfirma de siste elleve
årene.

Anne Gråberg, Paul Ivar Stenstuen og Kathrine
Moen Bratteng

Redaksjonskomiteen for
kommunerevisoren følte også på
diskusjonen med den nye ordningen
og hadde diskusjoner og tanker om på
mer å trekke veksler på
servicekontoret ved produksjon av
bladet.

Grunn til på nytt å stille
spørsmål om behovene
for en lokalforening
Til styremøte den 18.3.2011 inviterte
styret i MNKRF lederne i enhetene til
å diskutere MNKRFs framtid.
Bakgrunnen var liten oppslutning om
nyttårsmøtet. At revisjonsenhetene
var blitt større og at NKRF tilbød flere
faglige samlinger enn tidligere, ga
grunn til å stille spørsmål om
behovene for en lokalforening var like
stor som tidligere. Konklusjon ble at
lokalforeningen skulle opprettholdes.
På bakgrunn av innspill fra lederne
vedrørende aktivitet i MNKRF, foreslo

Perioden 2010 - 2019
2010 bar preg av kursvirksomhet,
hvor blant annet Helge Holte –
fylkesmannen NT, hadde eget
kursopplegg i KOSTRA.
Ved årsmøte 2010 på Kvilhaugen Gård
deltok 22 medlemmer. Der ble
revidert visjon for MNKRF vedtatt.
I styrets årsberetning 2011 ble blant
annet følgende nevnt: Nyttårsmøtet i
januar 2011 ble avlyst grunnet få
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styret vedtektsendringer på årsmøtet
2011. Styret ble utvidet fra 5 til 6
medlemmer og fra 2 til 3 vararepresentanter.

annet fylkesmannen tilsynsrolle,
forventinger til kommunen og behov
for eventuell samordning av kontroll
og tilsyn. Arbeidstilsynets tilsynsrolle
var også berørt. Offentlighetsloven
ble oppfrisket og Kontrollutvalgets
erfaringer med åpenhet ble satt i
sammenheng med dette temaet.
Kommunelovens bestemmelser om
taushetsplikt ble det avrundende
tema på årsmøtet.

I styremøte 09/2010, ble status
nyttårsmøte 2011 diskutert.
Nyttårsmøtet var planlagt med en
deltakelse på rundt 30 medlemmer.
Oppsummeringen viste at 16
personen hadde meldt seg på full
pakke og 8 personer med redusert
deltakelse (hovedsakelig dag 1). Fra
Trondheim kommunerevisjon og
Fosen kommunerevisjon var det god
påmelding, mens fra Revisjon MidtNorge eller Revisjon Fjell var det ingen
påmeldte. Styret vurderte oppmøtet
som for dårlig, spesielt for dag 2. I
møtet ble det diskutert om de skulle
avlyse arrangementet eventuelt kjøre
arrangementet som et dagsmøte
inklusivt sosialt arrangement. Styret
besluttet at det mest hensiktsmessige
var å avlyse nyttårsmøte og at de i
stedet la opp til ett 2-dagers
arrangement til våren i forbindelse
med årsmøtet.

I ny visjon videreførte man fokuset på
at MNKRF skulle bidra til å utvikle den
kommunale kontroll- og
tilsynsfunksjonen i regionen.
Hovedfokuset var å heve
kompetansen blant medlemmer og
skape interesse og engasjement om
kontroll- og tilsynsfunksjonen, både
internt og eksternt. Målsettingen og
strategier for å oppfylle visjonen var
rettet mot kartlegging og tilbud av
relevante kurs og etterutdanning,
samt å samkjøre dette nasjonalt mot
NKRF. Videre var en viktig målsetting
å utvikle gode samarbeidsrelasjoner
internt i foreningen, med andre
lokalforeninger i NKRF og med andre
fagmiljø særlig gjennom økt
kommunikasjon og dialog.

Årsmøtet 2011 ble arrangert over to
dager på Rica Hell Hotel på Stjørdal.
Det ble lagt opp både til et solid faglig
arrangement, med en sosial del, som
blant annet inneholdt et besøk på Ree
Gård. Dette var et program som
tydeligvis ble satt pris på og
deltakelsen på møtet ble i motsetning
til nyttårsmøtet, tilfredsstillende.
Den faglige delen inneholdt blant

Aktivt styre med fokus på
koordinering

Styret begynte tidlig å planlegge
Nyttårsmøtet 2012. En viktig faktor
var dialog med NKRF for å unngå
arrangement i samme tidspunkt.
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Dagsaktuelle temaer

Nyttårsmøtet i januar 2012 ble
avviklet på Rica Nidelven Hotel,
Trondheim. På dette møtet deltok 60
medlemmer. Konferansen ble
gjennomført over to dager og temaet
for møtet var: Kvalitet og utvikling og
hvordan kan vi bli bedre?

Nyttårsmøtet i januar 2013 ble
avviklet på Clarion hotell og congress,
Trondheim. På dette møtet deltok ca
60 medlemmer. Konferansen ble

Styret var fornøyd med at man kunne
telle opp 80 medlemmer inkludert tre
pensjonistmedlemmer. Medlemmene
fordelte seg på medlemsbedriftene i
de to trøndelagsfylkene jevnt og
forholdsmessig etter størrelsene på
enhetene. Sekretariatene for
kontrollutvalgene var også
medlemmer av lokalforeningen.

Styret i MNKRF i 2013. Fra v. Odd S. Lutnæs, Tor
Arne Stubbe, Henning Mikkelsen, Kathrine Moen
Bratteng, Paul Ivar Stenstuen og Monika Sundt.

MNKRF har jobbet for å påvirke NKRF
til å gjennomføre kurs til Midt-Norge.
Som et resultat av dette arbeidet
arrangerte MNKRF i samarbeid med
NKRF kurs i revisjon av prosjekt i
Trondheim høsten 2012.

gjennomført over to dager og temaet
for møtet var: Hvordan bruke
tilsynsressursene på best mulig måte?

Styret jobbet jevnt og trutt gjennom
året med både styremøter og i tillegg
egne arbeidsmøter for å kunne
gjennomføre den planlagte aktivitet. I
tillegg til det årlige nyttårsmøtet og
det senere årsmøtet ble det
gjennomført en egen fagdag. I tillegg
var det fokus på å delta på
karrieredager ved ulike utdanningsinstitusjoner for å markere og
profilere kommunalt kontroll- og
tilsynsarbeide.

• Strategier, tanker og visjoner for å
øke nytteverdi og gjennomslagskraft
for offentlig revisjon
• Den kommunale egenkontroll sett i
et lokalpolitisk perspektiv
• Intervjuteknikk – Hvordan kan vi gå
frem for å få korrekt og tilstrekkelig
informasjon i intervjuer?
• Hva er CobIT, og hvordan kan dette
være til nytte i kommunal revisjon?

Nyttårsmøtets første dag hadde
fokus på:

På dag to delte deltagerne seg på to
grupper. Gruppe 1 hadde fokus på
temaene analyse av kvalitative data
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og ulike typer datainnhenting for å
skaffe revisjonsbevis. Gruppe 2 hadde
fokus på nytt fra GKRS. I tillegg var det
satt av tid til refleksjoner over dagens
tema og aktuelle saker og nytt fra
NKRF.

Deltagelse på disse arrangementene
har gitt foreningen og
medlemsbedriftene mulighet til å
synliggjøre revisjon og tilsyn med
kommunal og fylkeskommunal
virksomhet.

Det ble lagt opp til et sosialt opplegg
på kvelden dag 1 med underholdning
av Are Sende Osen før middag på
hotellet. Både eksterne og interne
krefter bidro til et godt nyttårsmøte
og styret fikk flere positive
tilbakemeldinger både på valg av sted,
faglig innhold og de sosiale rammene
rundt arrangementet.

I 2013 deltok MNKRF på NTNU
Dragvoll og Handelshøyskolen i
Trondheim (TØH). For en stor del
tilrettela MNKRF for deltagelse, mens
medlemsbedriftene stilte med ansatte
og profileringsartikler og annet
informasjonsmateriale på selve
dagen. Styret diskuterte hvorvidt kjøp
av profileringsartikler er en
hensiktsmessig bruk av MNKRFs
midler, og om markering og
profilering av kommunalt kontroll og
tilsynsarbeid bør inngå i et sentralt
arbeid ledet av NKRF. Styret ønsket et
tettere samarbeid med NKRF på dette
området.

Årsmøtet 2013 ble avviklet på
Stiklestad hotell, Verdal den 23. mai
2013. På dette møtet deltok bare 9
medlemmer. I tilknytning til årsmøtet
ble det holdt to foredrag om
erfaringer med gjennomføring av
forvaltningsrevisjon:
•

•

Året 2014 ble innledete med et
nyttårsmøte over to dager med et
felles faglig program samt at årsmøtet
ble avviklet under dag en. På grunn av
at man hadde erfart noe dårlig
oppmøte på årsmøtene, ble fra nå av
årsmøtene arrangert som en del av
nyttårsmøtet.

Namsos kommune og Rock City
ved Arnt R. Haugan fra KomRev
Trøndelag IKS
Trondheim kommunes
behandling av sensitive
personopplysninger ved Thomas
Furunes fra Trondheim
kommunerevisjon

Både eksterne og interne krefter
bidro under møtet som tok opp
dagsaktuelle spørsmål. Her var også
deltagelse på karrieredagene et tema.
Det var stor enighet om at dette ga
muligheter til å synliggjøre revisjon og

Deltagelse på Karrieredager
MNKRF som forening har over flere år
deltatt på karrieredager ved NTNU
Dragvoll, Handelshøyskolen i
Trondheim (tidligere TØH) og HINT.
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tilsyn med kommunal og
fylkeskommunal virksomhet. Det ble
opplevd som udelt positivt. Det ble
gitt uttrykk for at deltakelse på
karrieredager hadde vist at
studentene primært ønsket
informasjon om revisjonsbedriftenes
behov for arbeidskraft og innspill til
hvilke fagkombinasjoner som var
etterspurt. Det ble erfart at
studentene hadde lite informasjon
om kommunal revisjon og tilsyn.
Med den bakgrunnen justerte MNKRF
foreningens nettside slik at den også
inneholdt informasjon om
jobbmuligheter i sektoren.

Forholdet til pensjonistene

Etter ønske fra MNKRF hadde NKRF
utviklet en informasjonsbrosjyre til
bruk på slike karrieredager. MNKRF ba
om innspill fra ledelsen i
medlemsbedriftene om det er
ønskelig at foreningen fortsatt deltar
på karrieredagene, hvilke
karrieredager som anses som mest
relevante, hvilket materiell den
enkelte virksomhet kan bidra med og
hvilken kompetanse som etterspørres
i virksomhetene fremover.

Fortsatt solid medlemstall

En gjennomgang av medlemslisten og
planlegging av jubileum bidro til at
forholdet til pensjonistmedlemmer
ble brakt på banen. Styret hadde
praktisert en ordning der
medlemmene selv måtte informere
styret om de ønsket å være medlem
når de gikk av med pensjon. Det ble
besluttet å opprettholde denne
ordningen. I tillegg ønsket styret nå å
sende en henvendelse per e-post til
pensjonistmedlemmene hvert år, med
informasjon om planlagte aktiviteter,
samt å undersøke om fortsatt
medlemskap var ønskelig.

Nyttårsmøte i 2016 tok for seg
temaene taushetsplikt, kildevern og
offentlighet, kommunereform og ITrevisjon. Konferansen ble holdt på
Scandic Nidelven hotell med godt
oppmøte.
Årsberetningen for 2016 rapporterer
fortsatt at medlemstallet holdt seg
stabilt. Ved utgangen av året var
medlemstallet på 79 medlemmer,
herav tre pensjonistmedlemmer. Det
hadde vært en netto nedgang i
medlemstallet på tre personer siden
forrige årsskifte. Det var fortsatt de
største revisjonsenhetene som hadde
de fleste medlemmene.

Temaet for Nyttårsmøte i 2015 var
korrupsjon, misligheter og gråsoner i
offentlig sektor. Nærmere 60
medlemmer deltok ved Scandic
Nidelven hotell. Det ble også markert
et 70-årsjubileum for foreningene i
møtet.

IKT-kurs og markedsføring
MNKRF ble i 2016 kontaktet av
Trondheim kommunerevisjon med
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Nytt forslag om å vurdere
MNKRFs framtidige
eksistens

ønske om å arrangere et kurs om bruk
av IKT i regnskapsbekreftelsen. Det
ble inngått avtale med seniorrådgiver
i Riksrevisjonen, Sylvi Nerskogen, og
kurset ble holdt i Sparebank1s
konferansesenter i Trondheim 16. juni
2016. Blant temaene for kurset var
betydningen av IKT for
regnskapsbekreftelsen, krav i
revisjonsstandardene og hvordan en
kan nyttiggjøre seg relevante IKTkontroller i revisjonsprogram for
regnskapsbekreftelsen. Det var stor
interesse for kurset. I alt 29 deltakere
fra fem enheter deltok, og det var
derfor mulig å holde en lav kursavgift.
Evalueringen viste at det var høy
tilfredshet med kurset.

I forkant av MNKRFs årsmøte 2017
foreslo Revisjon Midt-Norge IKS for
årsmøtet å vurdere MNKRFs
framtidige eksistens. Forslaget ble lagt
fram på foreningens årsmøte 25.
januar 2017. Bakgrunnen for forslaget
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 SørTrøndelag 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). Av
disse vil 43 ansatte bli tilknyttet det
planlagte selskapet”.

MNKRF deltok også på karrieredagen
ved Handelshøyskolen i Trondheim 8.
september 2016. Med bakgrunn i
utfordringer med rekruttering av
regnskapsrevisorer har MNKRF valgt å
delta på dette arrangementet i flere
år. Brosjyren om kommunal revisjon
som ble utviklet i samarbeid med
NKRF i 2015, samt en del nyinnkjøpt
profileringsartikler ble delt ut til
studentene. Tilbakemeldingene fra
flere hold etter deltakelse på
karrieredagen var positive.
Lokalforeningen kunne i årsmøtet
fortsatt vise til god økonomi og kunne
rapportere at de fortsatt hadde en
solid bankkonto.

Revisjon Midt-Norge IKS gjorde så en
vurdering av virksomhetene i
lokalforeningen og med bakgrunn i
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det ble det foreslått å vurdere
MNKRFs framtid.

herav seks medlemmer i NKRF
utenfor vår region. Foreningens
årsmøte ble holdt på slutten av dag 1.

Det ble vist til at I alt 14 personer var
engasjerte til å drive MNKRF. Det var
helt klart de seks styremedlemmene
(ni med varamedlemmer) som utførte
det meste av arbeidet, men det ble
gjort oppmerksom på at selv en
valgkomitéfunksjon innebærer flere
timers arbeid. Det var uvisst om
antallet medlemmer vil bli redusert i
årene fremover, men antall enheter
som har medlemmene ville fra 2018
trolig til å bli redusert. Følgelig ville
det bli færre å ta av for å drive
MNKRF videre. Det ble derfor
foreslått at årsmøtet ba styret om en
utredning av MNKRFs framtidige
eksistens.

Faglige tema:
• Hva er kunstig intelligens og
hvordan vil det påvirke oss?
• Bruk av kunstig intelligens i kontrollog tilsynsarbeidet
• Bruk av kunstig intelligens
effektiviserer kontroll- og
tilsynsarbeidet
• Personvern i digitaliseringens tid –
risikoområder i kommunene
• Misligheter i kommunal sektor – hva
kan vi lære av mislighetssakene i
Bergen og Bærum?
• Attestasjoner i kommunal sektor
• Elevenes psykososiale miljø –
regelverk og tilsyn
• Kommunens arbeid med
psykososialt miljø
• Perspektiver på arbeidet med
mobbing i kommunen
• Nytt fra GKRS og NKRF

Styret oppsummerte i årspapirene
argumenter for og mot avvikling eller
redusert drift av MNKRF.
Årsmøtet fattet følgende enstemmige
vedtak 25. januar 2017:

Foredragsholderne kom fra Telenor
Research/ NTNU, Sticos,
Arbeidstilsynet, Sintef, Datatilsynet,
Norges Handelshøyskole, BDO,
Revisjon Midt-Norge/GKRS,
Fylkesmannen i Trøndelag, Trondheim
kommune, Skaun ungdomsskole og
NKRF.

”Styret bes vurdere omorganisering
eller avvikling av MNKRF, i samarbeid
med lederne av enhetene og fremme
forslag for årsmøtet 2018.”

Innholdsrikt og vellykket
nyttårsmøte i 2018

Både eksterne og interne krefter
bidro til et godt nyttårsmøte, og
styret fikk positive tilbakemeldinger
på faglig innhold og den sosiale

Nyttårsmøtet ble holdt på Clarion
Hotell og Congress i Trondheim, 23.
og 24. januar 2018. Det var godt
oppmøte og 61 medlemmer deltok,
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rammen rundt arrangementet.

sekretariatsvirksomhetene i fylket i
juni 2017. Styret la dessuten vekt på
at MNKRF var en viktig faglig arena,
som ga et godt tilbud til en akseptabel
pris. Det faglige innholdet i de
aktivitetene som ble gjennomført
kom i stor grad etter innspill fra
medlemmene. Styret argumenterte
også med at nyttårsmøtene var en
viktig sosial arena som burde
videreføres.

Årsmøtet 2018

Foreningens årsmøte ble holdt på
slutten av dag en under nyttårsmøtet.
Det var knyttet spenning til resultatet
av de vurderingene som ble gjort
vedrørende foreningens fremtid.
Som grunnlag for sine vurderinger
hadde styret i juni 2017 holdt et møte
med alle lederne i de tilknyttede
bedriftene. Lederne opplyste at de
satter pris på den sosiale møteplassen
knyttet til Nyttårsmøtene, og at de
opplevde 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 mente
at det var 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. Lederne var positive til
deltakelse på karrieredager og å
bruke foreningens ressurser til
innkjøp av markedsføringsmateriell.

Det endelige vedtaket i årsmøtet ble:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MNKRF drives videre
Årsmøtet endrer vedtektene i
henhold til vedlagte forslag og
endringer vedtatt av årsmøtet
Antall styremedlemmer
reduseres til tre, med to
varamedlemmer
Foreningen skal ha revisor og
vararevisor
Styremedlemmene bør være fra
både sekretariats- og
revisjonsvirksomheter
Valgkomiteen skal bestå av to
medlemmer uten varamedlemmer

MNKRF var dermed sikret et grunnlag
for å drive videre.

Styret ga en innstilling til årsmøtet
hvor de mente at foreninga burde
drives videre, men i et mindre format,
som involverer færre medlemmer.

I oktober 2018 ble det gjennomført en
fagdag med professor Aksel Tjora
under temaet ”observasjon som
metode”, med påfølgende diskusjon
over temaet.

Styret hadde støtte for sitt syn blant
lederne for revisjons- og
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Aktiviteten i 2019

etter nyttårsmøtet kunne styret
konkludere med at deltakerne var
godt fornøyde med arrangementet.

Nyttårsmøtet i 2019 ble avviklet ved
Jægtvolden fjordhotell på Inderøy.
Tema for møtet dag en var ”Risiko og
metode”. Dag to ble delt mellom
regnskaps- og forvaltningsrevisjon.
Møtet hadde god oppslutning og ble
vurdert som nyttig av deltakerne.

Etter medlemmenes ønske planla og
arrangerte MNKRF et dagskurs i Excel
i på høstparten 2019. Dette var et
bidrag til å sikre revisorenes
kompetanse og ferdigheter ved
avansert bruk av regnearkfunksjoner.
Kurset var en påbygning på tidligere
avviklet minikurset på nyttårsmøtet
2019. Kurset ble populært og fikk god
oppslutning.

Fra 2019 skulle altså styret i henhold
til siste årsmøtevedtaket reduseres
ned til tre medlemmer. Leder ble
valgt på årsmøtet og kasserer og
sekretær ble valgt på første styremøte
etter årsmøtet. Ved
oppsummeringen av evalueringen

For å sikre en fin markering av

Styret i jubileumsåret:
Per Helge Genberg (1. vara), Kathrine Moen Bratteng (leder) og Monika Sundt (medlem).
Medlem Helene Hvidsten var ikke til stede da bildet ble tatt.
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foreningens 75-års jubileum i 2020,
startet styret tidlig opp å planlegge
nyttårsmøtet 2020 kombinert med
MNKRFs 75-årsjubileum. Britannia
hotell i Trondheim ble valgt som sted
og hele arrangementet ble planlagt
gjennomført i dagene 4.-5. februar
2020.

Kilder for beretningen:
• Foreningens møteprotokoller
• Årsberetninger
• Fagbladet «Kommunerevisoren»
• Samtaler med medlemmer

51

Midt-Norge kommunerevisorforening

Oversikt over tillitsvalgte i Midt-Norge
kommunerevisorforening
L e d e r

M e d l e m M e d l e m M e d l e m M e d l e m

2005 T e r j e W i s t B ø r g e S u n d l i Tone Røttersmo A n n a Ø l n e s Gaute Krogfjord
2006 Gaute Krogfjord A n n a Ø l n e s Kari Wuttudal Tone Røttesmo May Britt Ervik
2007 Lars Settemsdal Hans Petter Wollebæk Marte Bjørnelv Merete Lykken B å r d S a n d ne s
2008 Lars Settemsdal Hans Petter Wollebæk Marte Bjørnelv Merete Lykken Grete Haugen Aasen
2009 Magnar Andersen Merete Lykken Monika Sundt Anne Gråberg B ø r g e S u n d l i
2010 Magnar Andersen Anne Gråberg Monika Sundt Rikke Haave L i v T r o n s t a d
2011 A n n e G r å b e r g L i v T r o n s t a d Monika Sundt Rikke Haave Kathrine Moen Bratteng Henning Mikkelsen
2012 A n n e G r å b e r g Monika Sundt Paul Ivar Stenstuen Rune Olav Næss Kathrine Moen Bratteng Henning Mikkelsen
2013 Kathrine Moen Bratteng Tor Arne Stubbe Henning Mikkelsen Paul Ivar Stenstuen Rune Olav Ness Monika Sundt
2014 Kathrine Moen Bratteng Tor Arne Stubbe Henning Mikkelsen Odd Lutnæ s Paul Ivar Stenstuen Monika Sundt
2015 Kathrine Moen Bratteng Tor Arne Stubbe Henning Mikkelsen Odd Lutnæ s Paul Ivar Stenstuen Monika Sundt
2016 Kathrine Moen Bratteng Tor Arne Stubbe Henning Mikkelsen Monika Sundt Marit Finland Trøite Johannes Nestvold
2017 Kathrine Moen Bratteng Torbjørn Berglann Henning Mikkelsen Monika Sundt Marit Finnland Trøite Johannes Nestvold
2018 Kathrine Moen Bratteng Torbjørn Berglann Henning Mikkelsen
2019 Kathrine Moen Bratteng Helene Hvidsten Monika Sundt
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Trøndere med hederstegn i NKRF
1997: Torbjørn Olsen (sølv)
2000: Arvid Hanssen (sølv)
2002: Inge Storås (sølv)
2004: Tove Melgård (sølv)
2005: Børge Sundli (sølv)
2010: Marit Ingunn Holmvik og Per Olav Nilsen (sølv)
2015: Per Olav Nilsen (gull)
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Revisjonsmuseum

Brevvekt i var flittig i bruk helt opp til
80-tallet

Håndmakulator til bilagsmakulering
var i bruk før ”dataalderen”.

Kommunal revisjonsmetodikk
utgitt 1994.

Lagringsmedia, 8” floppydiskett for IBM s 36,
3,5 ” floppydiskett for PC, kassett for
kassettspiller
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