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Vår visjon



Norges Kommunerevisorforbund – formål

› Fremme en sunn utvikling for revisjon av og 
kontroll med kommunal sektor til beste for 
kommuner og fylkeskommuner

› Passe på at kommunene drives i tråd med 
fellesskapets interesser og verdier – våre 
medlemmers arbeid er en viktig forutsetning 
for lokaldemokratiet

› Bidra til å opprettholde en effektiv revisjons-
og kontrollordning i kommunal sektor, preget 
av uavhengighet og kvalitet

› Bidra til å synliggjøre særpreget ved revisjon 
av og kontroll med offentlig virksomhet
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Norges Kommunerevisorforbund – hvem er vi?

Medlemmene i NKRF 
› Ca. 550 personlige medlemmer og

68 bedriftsmedlemmer
› 33 revisjonsvirksomhet

› 35 kontrollutvalgssekretariater

› Ca. 95 prosent av de som reviderer 
kommuner og fylkeskommuner er 
medlemmer  

› Blant sekretariatene dekker medlemmene 
ca. 80 prosent av kommunene og 
fylkeskommunene

4

Viken kommunerevisjon IKS



NKRFs organisasjon
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ÅRSMØTET

STYRET

Revisjons-
komite

Regnskaps-
komite

Kvalitets-
kontroll-
komite

Disiplinær-
komite

Valgkomite

Hederstegn-
komite

Daglig leder
administrasjonen

Kontroll-
utvalgs-
komite

10 lokalforeninger

Selskapskontroll-
komite

Forvaltnings-
revisjons-
komite



Norges Kommunerevisorforbund – hva gjør vi?

› Ivaretar bransjens interesser
› Standardsetter og regelutvikler
› Kunnskaps- og informasjons-

formidling
› Kurs og konferanser

› Publikasjoner

› Informasjons- og nyhetsformidling
via ulike kanaler

› Rådgivning
› Kvalitetskontroll og krav til faglig 

oppdatering
› Kontakt med et bredt og 

omfattende nettverk
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Kommunal Rapport, 29. januar 2015
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Spaltist Gunnar Bodahl-Johansen, Fredrikstad Blad, 16. november 2019

› Kontrollutvalget er et utvalg der politikere virkelig kan ivareta sin 
rolle som ombud for borgerne, velgerne og skattebetalerne.

› Kontrollperspektivet skal legge føringer for debatten i 
kontrollutvalget, og skal gi utvalget gjennomslagskraft på tvers av 
partipolitiske skillelinjer.

› For den politiker som er trygg på seg selv og utvalgets funksjon, 
må kontrollutvalget det være en flott politisk plattform.

Kilde: https://www.f-b.no/debatt/kontrollutvalget/fredrikstad-kommune/kontrollutvalget-er-ikke-et-politisk-hvilehjem/o/5-59-1679273
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Kommunal Rapport, 27. januar 2017
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Kommunal Rapport, 31. januar 2019
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Kommunal Rapport, 23. august 2018



12

Fra forsiden på boka Tillit
KS Folkevalgtprogram 2019-23.
Foto: KF

Kommuneloven § 1-1:
› Loven skal (bl.a.) bidra til 

at kommuner er 
effektive, tillitsskapende 
og bærekraftige
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Kommunal Rapport,
28. mars 2019

Kommunal Rapport, 22. august 2019

Lykke til med det viktige arbeidet!


	NKRF �– interesseorganisasjon for alle som arbeider med revisjon og kontroll i kommunal virksomhet
	Lysbildenummer 2
	Norges Kommunerevisorforbund – formål
	Norges Kommunerevisorforbund – hvem er vi?
	NKRFs organisasjon
	Norges Kommunerevisorforbund – hva gjør vi?
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13

