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Fylkesrevisjonens visjon
«Å være en katalysator for utvikling og kvalitetsforbedring i fylkeskommunen»
Fylkesrevisjonens virksomhet
Det følger av kommuneloven § 78 nr. 2 at revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. Fylkestinget i Nordland fylkeskommune har valgt å ansette egne revisorer, jf.
kommuneloven § 78 nr. 3.
1. Bemanning
Fylkesrevisjonen i Nordland ledes av fylkesrevisor Brynjar Gilberg med en hovedrevisor, Jonn-Bjørn
Kristiansen, som også er fylkesrevisors stedfortreder. Olga Jaros er fylkesrevisjonens dedikerte
forvaltningsrevisor. Solrun Kletteng Skagen, Karianne Jensen og Gunnar Haave Haugum er
regnskapsrevisorer, men bidrar også på selskapskontroller og forvaltningsrevisjoner.
2. Fagansvar
Olga Jaros: Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, metode, personopplysningslov,
kommunelovrevisjon og kommunereform, politiske saker
Solrun Kletteng Skagen: Kommuneregnskap, KOSTRA-regelverk, budsjettering og rapportering,
attestasjonsoppdrag, WebSak og arkivplan, stiftelseslov
Karianne Jensen: Finansforvaltningsregelverk, varslingsordning, EU-prosjektrevisjon, ISQC1,
revisjonsverktøy (Descartes), analyser og kommuneøkonomi, selskapskontroll (sekundæransvar)
Gunnar Haave Haugum: IT-revisjon, Excel, KOSTRA-analyser, regelverk om offentlige anskaffelser,
skatt- og avgiftsregelverk (sekundæransvar), EU-prosjektrevisjon (sekundæransvar)
Jonn-Bjørn Kristiansen: Skatt- og avgiftsregelverk, internkontroll, kommuneregnskap
(sekundæransvar), forvaltningsrevisjon (sekundæransvar)
3. Kontorer
Fylkesrevisjonen har formålstjenlige kontorer i andre etasje på fylkeshuset. Kontorene ligger skjermet
fra andre etater og ansatte på huset, men muliggjør samtidig en god løpende dialog med
økonomiledelsen.
4. Regnskapsrevisjon
De endelige konklusjoner fra revisjonsarbeidet fremgår av den årlige revisjonsberetningen, revisors
uttalelse om fylkeskommunens finansforvaltning, fylkesrevisjonens nummererte brev,
forvaltningsrevisjonsrapporter, selskapskontrollrapporter, samt uttalelser knyttet til ulike
attestasjonsoppdrag.
Regnskapsrevisjonen av Nordland fylkeskommune tar ca. 1/3 av fylkesrevisjonens samlede årlige
tidsressurser. I forbindelse med regnskapsrevisjonen, herunder for å sikre en proaktiv revisjon, går det
med mye tid til teknisk bistand og veiledning.
5. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
I starten av hver valgperiode gjennomfører fylkesrevisjonen omfattende risikoanalyser som grunnlag
for kontrollutvalgets overordnede planer for henholdsvis forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
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Nærmere 1/3 av de samlede årlige tidsressurser går med til gjennomføring av årlige
forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og, for hver valgperiode, de overordnede analysene.
Fylkesrevisjonen gjennomfører årlig tre til fire forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller.
6. Attestasjonsoppdrag
Et betydelig antall timer går også med til de rundt 40-50 attestasjonsoppdragene fylkesrevisjonen
utfører hvert år. Attestasjonsoppdragene utføres i hovedsak for statlige myndigheter, og består i
revisjon av prosjektregnskap o.l., herunder kontroll av fylkeskommunens terminvise rapportering av
momskompensasjon m.m., samt avtalte kontrollhandlinger. Beløpsmessig utgjør
attestasjonsoppdragene til sammen omkring kr 600 til 700 mill., hvorav ca. halvparten gjelder
momsrefusjon. Øvrige attestasjonsoppdrag gjelder spillemidler, landsdelsmusikerne i Nord-Norge
(LINN), den kulturelle skolesekken, Newton-rom o.l.
7. Teknisk bistand
Gjennom året går en betydelig del av tiden med til teknisk bistand/veiledning på bakgrunn av
henvendelser fra både økonomiavdelingen og øvrige avdelinger i fylkeskommunen. Bistanden er
knyttet til spørsmål innenfor en rekke fagområder, herunder skatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift,
budsjett, regnskap (periodisering, skille drift/investering, avskrivninger, utlån, bompengerefusjon,
inntektsføring, tapsføring og dokumentasjon, osv.), lønn, reiseregninger, rapportering, dokumentasjon,
delegasjonsregelverk, kontraktsinngåelse, tilskudd og attestasjoner, organisering,
regnskapsrapportering, kryssubsidiering innenfor tannhelse og utdanning, økonomisk internkontroll,
retningslinjer og rutiner, eiermelding, eierskapsstrategi, fylkeskommunens interesser i vannkraft
(konsesjonskraftrettigheter, egne selskaper og eierskap/eierandel i andre selskaper), samt
transaksjoner med nærstående parter m.m.
8. Andre oppdrag
I tillegg til revisjonsoppgavene for fylkeskommunen, utfører fylkesrevisjonen regnskapsrevisjon og
attestasjonsoppdrag for to mindre stiftelser som har tilknytning til fylkeskommunen, samt et
interkommunalt selskap (Salten kommunerevisjon).
9. Varslingssekretariat
Fylkesrevisjonen ivaretar også funksjonen som varslingssekretariat for fylkeskommunen.
Varslingssekretariatet mottar årlig omkring 10-20 varsler om forhold som kan gjelde interne ledelsesog arbeidsforhold og forhold knyttet til fylkeskommunens tjenester.
10. Etterutdanning
Utover dette, bruker fylkesrevisjonens ansatte noe tid til intern administrasjon samt til etterutdanning i
samsvar med Norges Kommunerevisorforbunds (NKRF) modell for obligatorisk etterutdanning for sine
medlemmer.
11. Kontrollutvalg
En del av fylkesrevisors tid går med til dialogen med kontrollutvalget, herunder deltakelse på
kontrollutvalgets møter, samt fylkestingsmøter i forbindelse med presentasjoner av revisjonsberetning,
uttalelse om finansforvaltningen, nummerert brev, forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller.
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Fylkesrevisor – Brynjar Gilberg (ansatt februar 2014)
Jeg var i 1991 ferdig utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø. Etter å ha jobbet i en
økonomistilling i to år, tok jeg i 1993/1994 høyere revisorstudium ved Norges Handelshøyskole i
Bergen. Jeg er statsautorisert revisor og har fra 1994 til 2006 jobbet i privat revisjon i Norge og USA
(1999-2001). I løpet av de 12 årene reviderte jeg selskaper innenfor mange ulike bransjer, men
primært innenfor teknologibransjen (telekom, software og hardware).
Fra 2006 – 2014 jobbet jeg i Finanstilsynet med revisortilsyn med de store revisjonsselskapene. I
tillegg var jeg svært involvert i internasjonalt samarbeid mellom regulatoriske myndigheter globalt og i
Europa mens oppbyggingen av uavhengige revisortilsyn fortsatt var i en tidlig fase. Etableringen av
uavhengige revisortilsyn skjedde som en følge av de store regnskapsskandalene i USA og Europa
som førte til at det amerikanske revisortilsynet (PCAOB) ble opprettet i 2002 og at EU vedtok sitt
revisjonsdirektiv i 2006.
Jeg brukte mye tid på det globale samarbeidet mellom uavhengige revisortilsyn som skjedde i regi av
International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) som ble opprettet høsten 2006. I en fire
års oppbyggingsfase ledet jeg IFIARs Inspections Workshop Working Group, hvor de ansvarlige
revisorinspektørene i henholdsvis USA, Canada, England, Tyskland, Frankrike, Japan og Australia var
øvrige medlemmer. Denne arbeidsgruppen hadde ansvaret for å arrangere årlige inspection
workshops, hvor rundt 100 ledende revisorinspektører fra hele verden deltok. Som leder for
arbeidsgruppen var jeg også involvert i utarbeidelsen av IFIAR Core Principles.
I Europa var jeg involvert i flere av europakommisjonens arbeidsgrupper i European Group of Auditors’
Oversight Bodies (EGAOB). I EGAOB var jeg blant annet medlem av kommisjonens faggruppe
(EGAOB ISA Subgroup) som bidro med innspill til kommisjonens tilbakemeldinger på IAASBs Clarity
project. I forlengelsen av dette var jeg med og tok initiativ til å etablere European Audit Inspection
Group (EAIG). Blant annet forfattet jeg dokumentet som ble grunnlaget for utarbeidelsen av EAIG
Terms of Reference. Fra 2017 er EAIG innlemmet i Committee of European Auditing Oversight Bodies
(CEAOB), som er EUs nyopprettede revisortilsyn. Jeg skrev videre en høringsuttalelse til IAASBs
utkast til ny ISA 610 som ble underskrevet av 14 europeiske tilsynsmyndigheter, og som resulterte i at
IAASB omarbeidet revisjonsstandarden betydelig. Utover dette var jeg involvert i utformingen av
mange andre høringsuttalelser og deltok i flere møter med styrene i IAASB og IESBA. Jeg deltok også
i undergrupper i European Securities and Markets Authority (ESMA) og European Banking Authority
(EBA) som jobbet med revisjonsspørsmål.
Som fagansvarlig spesialrådgiver i Finanstilsynet jobbet jeg spesielt mye med innholdet i revisorlovens
rettslige standard "god revisjonsskikk". Jeg har videre i syv år forelest på MRR-studiet i revisjon ved BI
i Oslo. Jeg har også forelest på MRR-studiet i revisjon ved Handelshøyskolen i Bergen. I tillegg har jeg
forelest for flere revisjonsselskaper og for DnR, samt på flere ulike konferanser i utlandet.
Jeg ble tilsatt som fylkesrevisor i fylkesrevisjonen i Nordland fra 1. februar 2014. Jeg har nå avgitt
revisjonsberetning, uttalelse om finansforvaltningen og nummerert brev for de tre regnskapsårene
2013, 2014 og 2015, samt fremlagt en selskapskontrollrapport og åtte forvaltningsrevisjonsrapporter
for fylkestinget, samt overordnede analyser for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Videre har jeg
holdt foredrag for NKRF, først på fagkonferansen for regnskapsrevisorer høsten 2015 og senest et
plenumsforedrag på NKRFs årlige fagkonferanse som ble avholdt i Bodø i juni 2016. Jeg er også bedt
om å skrive en artikkel i Kommunerevisoren om forskjellen på privat revisjon og kommunal revisjon. I
tillegg har jeg holdt foredrag for Nordland kommunerevisorforening, og ble på årsmøtet i mai 2016
valgt til ny styreleder i lokalforeningen. Jeg har også en sentral oppgave knyttet til NKRFs dialog med
Riksrevisjonen om et samarbeid når det gjelder revisjonen av fylkesveger.
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Hovedrevisor – Jonn-Bjørn Kristiansen (ansatt desember 1991)
Jeg har revisjonsutdannelse gjennom Skattedirektoratet, og var i 1984 ferdig utdannet skatterevisor fra
Skatteetatskolen i Oslo. Fra 1980 jobbet jeg som skatterevisor ved fylkesskattekontoret i Nordland.
Jobben omfattet kontroll av næringslivsvirksomheter i Nordland. Hovedfokus var rettet mot korrekt
beregning og rapportering av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skatt for de kontrollerte
virksomhetene og deres ansatte. Jeg vurderte også næringslivets praktisering av gjeldende
regnskapsbestemmelser. Gjennom arbeidet har jeg opparbeidet meg en særlig kompetanse innenfor
regnskapslov, skatte- og avgiftslovgivning. Arbeidet medførte omfattende reisevirksomhet i hele fylket.
Fra desember 1991 har jeg vært ansatt som revisor ved fylkesrevisjonen i Nordland. Fra starten av
arbeidet jeg kun med regnskapsrevisjon. På bakgrunn av min praksis fra skatteetaten har jeg etter
hvert jobbet mye med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder knyttet til momskompensasjon. Jeg har i
dag fagansvar innenfor skatt og avgift i fylkesrevisjonen.
Gjennom regnskapsrevisjonen har jeg, etter snart 26 år, inngående kunnskap om alle
fylkeskommunens avdelinger. Jeg har også revidert flere av de stiftelsene som fylkesrevisjonen er/har
vært valgt som revisor for, herunder Árran, Valnesfjord helsesportsenter og Nordnorsk jazzsenter. Fra
1999 har jeg hatt stillingen som nestleder/fylkesrevisors stedfortreder.
Fra 1999 ble fokuset på forvaltningsrevisjon økt i de kommunale revisjonsenhetene og NKRF hadde
omfattende kursing av sine medlemmer. Jeg har deltatt på det meste av den opplæringen som NKRF
har hatt innenfor forvaltningsrevisjon, herunder knyttet til planlegging og effektivitet i
forvaltningsrevisjon, metodebruk og utledning av revisjonskriterier. Fra slutten av 90 tallet har jeg hatt
ansvaret for forvaltningsrevisjon i fylkesrevisjonen og brukte ca. 50% av min arbeidstid på
forvaltningsrevisjon og 50% på regnskapsrevisjon. Fagansvaret for forvaltningsrevisjon ble i 2015
overtatt av forvaltningsrevisor Olga Jaros.
Fra 2015 har jeg hatt et særlig ansvar for regnskapsrevisjonen, men er fortsatt involvert i
forvaltningsrevisjon både gjennom egne prosjekter og gjennom deltakelse på prosjekter sammen med
andre i fylkesrevisjonen. Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter enten alene eller i team:
Hurtigbåtkonflikten mellom Nordland Fylkeskommune og OVDS (1999),Flybonusordningen i Nordland
Fylkeskommune (1999), Konsesjonskraftmidler og rettigheter i Svartisen (2000), Flyreiseavtalen med
Braathens (2001), Boligforvaltningen (2001), Innkjøpsordningen (2002), Nordland fylkeskommunes
kunstsamling (2004), Telefonisaken (2004), Ressurssentervirksomheten (2004), Økonomifunksjonen i
tannhelsetjenesten (2005), Momskompensasjonsordningen (2005), Regionale utviklingsmidler i
nærings- og samferdselsavdelingen (2006), Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser (2007),
Rammeavtaler og innkjøpspraksis (2008), Offentlige anskaffelser (2008), Etiske retningslinjer (2009),
Prosjektstyring bygg og eiendom (2011), Eiendomsforvaltningen (2012), Offentlige anskaffelser i
samferdselssektoren (2013), Fylkeskommunens kunstsamling (oppfølgingsprosjekt) (2013), IAavtalen (2014), Fylkesveg (2016), Tilskuddsforvaltning (2017).
Jeg har tidligere sittet en periode som medlem av NKRF’s kvalitetskontrollkomite. Komiteen har som
oppgave å sikre at alle bedriftsmedlemmene, som arbeider med revisjon av kommunal og
fylkeskommunal virksomhet, holder en høy faglig standard ved at de utfører regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon i kommuner, fylkeskommuner og selskaper i overensstemmelse med lover,
forskrifter og god kommunal revisjonsskikk.
Jeg har også i en årrekke vært styremedlem i Nordland kommunerevisorlag hvor vi har jobbet med å
tilrettelegge kurs og samarbeide om faglige arrangementer for de kommunale revisjonsenhetene i
Nordland.
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Forvaltningsrevisor – Olga Jaros (ansatt august 2006)
Jeg var ferdig utdannet statsviter ved universitetet i Oslo i 1997. Jobbet en kort periode ved
skolekontoret i Oslo før jeg begynte å jobbe i UDI. Her jobbet jeg som både saksbehandler og
regionalrådgiver. Som saksbehandler arbeidet jeg med alle typer søknader, men mest med asylsaker.
Som regionalrådgiver for Balkan samlet jeg inn relevant landinformasjon, samt gjorde dette tilgjengelig
for saksbehandlerne. Videre hadde jeg ansvar for opplæring/undervisning av saksbehandlere og
oppdatering av enhetens landdatabase. Jeg har også deltatt på flere tjenestereiser, herunder i
Makedonia der jeg var med på uttak av kosovoalbanske flyktninger, og har arbeidet ved den
nyopprettede ambassaden. I tillegg har jeg deltatt på to delegasjonsreiser til Kosovo og en til Albania
der vi hadde møter med internasjonale og nasjonale organisasjoner, samt NGOer for å samle inn
relevant landinformasjon.
Jeg startet jobben i fylkesrevisjonen i 2006. I fylkesrevisjonen har jeg i hovedsak jobbet med
forvaltningsrevisjon. Dette innebærer planlegging og gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Jeg har
også hovedansvaret for utarbeidelse av overordnet analyse. Videre følger jeg med på utviklingen
innen fagområdet, både innenfor NKRF og i andre fylkeskommuner og kommuner. I tillegg arbeider
jeg med løpende forvaltningsrevisjon der jeg blant annet holder meg orientert om nye fylkestingssaker
og fylkesrådssaker. Jeg har også fagansvar for: kommunelovrevisjon, kommunereform,
organisasjonsendring, personopplysningsloven. I tillegg har jeg ansvaret for å holde vår hjemmeside
oppdatert, samt utarbeide oversikt over lover og regler for fylkeskommunens avdelinger.
Prosjekter jeg har gjennomført innen forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og overordnet analyse,
inkluderer blant annet Overordnet analyse 2016-2019 – forvaltningsrevisjon, Tilskuddsforvaltning
(2017), Omorganisering (2017), Fylkesveg (2016), Tilskuddsmidler i folkehelse-, kultur- og
miljøavdelingen (2014), Informasjonssikkerhet ved elektronisk behandling av personopplysninger
(2014), Selskapskontroll – Nordland Næringsvekst AS (2014), Overordnet analyse av Nordland
fylkeskommunes virksomhet 2012-2015 (2012), Likestilling og mangfold (2011), Rådgivning i skolen
(2010), Beredskap i den videregående skolen (2010), Tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og
uføre i institusjon og hjemmesykepleie (2008).
Jeg har erfaring med å holde foredrag/ både fra arbeidet i UDI og fylkesrevisjonen. Jeg har forelest
ved Universitetet i Nordland i offentlig revisjon (forvaltningsrevisjon) 2010 og 2011. Under
kontrollutvalgsseminar på Fauske høsten 2015 holdt jeg et foredrag om revisors arbeid med
forvaltningsrevisjon.
Både gjennom min utdanning og i jobben som forvaltningsrevisor har jeg opparbeidet meg god
kunnskap om metode. I flere av prosjektene jeg har gjennomført spørreundersøkelser ved bruk av
Questback. Jeg har deltatt på flere questback kurs og fikk questback sertifisering i 2013.
Gjennom NKRF har jeg også deltatt på kurs i kvantitativ og samfunnsvitenskapelig metode. Jeg har
også tilegnet med god kunnskap om juridisk metode og regelverk innen flere ulike områder både
gjennom jobben min i UDI og i fylkesrevisjonen, samt gjennom ulike kurs jeg har deltatt på.
Fra juli 2017 er det inngått avtale med Salten kommunerevisjon (SKR) om at fylkesrevisjonen skal yte
bistand med kvalitetssikring av forvaltningsrevisjoner SKR gjennomfører for sine eierkommuner. Jeg
har fått ansvaret for å gjennomføre denne kvalitetssikringen, som omfatter hele prosessen fra
prosjektplan til endelig forvaltningsrevisjonsrapport.
Jeg har i 2016 tilegnet meg spesialkompetanse om informasjonssikkerhet, gjennom å ha avlagt og
bestått eksamen som ligger til grunn for ISACAs sertifisering innenfor informasjonssikkerhet; Certified
Information Security Manager (CISM).
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Regnskapsrevisor – Solrun Kletteng Skagen (ansatt september 2007)
Jeg var ferdigutdannet revisor med registrert revisoreksamen fra Trondheim Økonomiske Høgskole i
1992 og flyttet da hjem til Bodø. Høsten 1992 fikk jeg et vikariat som regnskapsrevisor ved daværende
Bodø kommunerevisjon. I 1993 søkte jeg og ble fast ansatt i Bodø kommunerevisjon. Bodø kommune
hadde egne ansatte revisorer inntil de da 10 kommunene i Salten etablerte Salten kommunerevisjon
IKS i 1994. De ansatte innen kommunal revisjon i Saltenregionen ved kontorene i Bodø (egne
ansatte), på Fauske (interkommunalt samarbeid) og på Ørnes (interkommunalt samarbeid) fikk da
tilbud om overføring av sine ansettelsesforhold til det nye Salten kommunerevisjon IKS. Dette takket
jeg ja til.
Jeg jobbet i Salten kommunerevisjon IKS fra etablering i 1994 og frem til høsten 2007 hvor jeg ble
ansatt i Fylkesrevisjonen i Nordland. I dette tidsrommet hadde jeg to fødselspermisjoner, henholdsvis i
år 1994 og i år 1998. I Salten kommunerevisjon IKS jobbet jeg med både regnskapsrevisjon og med
forvaltningsrevisjon, og fikk bli kjent med flere kommuner og typer av oppdrag. Foruten å revidere
kommuneregnskapene i Bodø, Gildeskål og Meløy kommuner har jeg fått revidere regnskapet til Bodø
Havn KF, Bodø kommunale pensjonskasse (stiftelse), pasientregnskap ved en rekke kommunale
sykehjem og overformynderi-/hjelpevergeregnskap. I tillegg har jeg kontrollert en rekke attestasjonsoppdrag i flere kommuner. Når det gjelder overformynderi-/hjelpevergeregnskap så holdt jeg i sin tid et
foredrag for de valgte medlemmene i overformynderiene i Nordland om regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for denne type regnskapsoppdrag. Foredraget ble holdt i forbindelse med en fagdag
som Fylkesmannen i Nordland arrangerte for overformynderiene i Nordlandskommunene. Disse
regnskapene blir nå revidert av Riksrevisjonen.
Når det gjelder forvaltningsrevisjon i Salten kommunerevisjon IKS så har jeg også hatt ansvar for
gjennomføringen av prosjekter knyttet til tema som vederlagsberegning på sykehjem,
spesialundervisning i grunnskolen, selvkostberegninger innen kommunale avgifter,
anskaffelser/innkjøpspraksis, prosjektstyring byggeprosjekter, omorganisering med mer.
Høsten 2007 begynte jeg i jobben som revisor i Fylkesrevisjonen i Nordland. Her har jeg fått
inngående kjennskap til både de sentrale og desentrale aktiviteter som utøves i fylkeskommunen. Jeg
har spesielt hatt et ansvar for å følge opp revisjon av sektorene utdanning, herunder de videregående
skolene, og kultur-, miljø og folkehelseavdelingen, herunder tannhelsedistrikt og tannklinikker. Jeg har
også revidert stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter i mange år og har fagansvar knyttet til revisjon
av ulike attestasjonsoppdrag i Nordland fylkeskommune. Videre har jeg dels hatt ansvar for, og dels
bidratt i forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til temaer som fagopplæring, spesialundervisning i
videregående skoler, sykepengerefusjon, anskaffelser/innkjøpspraksis, prosjektstyring
byggeprosjekter med mer.
I fylkesrevisjonen har jeg et fagansvar for å holde meg oppdatert på regelverk innen kommunalt
regnskap, budsjett, KOSTRA-regelverk og på attestasjonsoppdrag. I forbindelse med
folkevalgtopplæringen av kontrollutvalgsmedlemmene i Saltenkommunene og i Nordland
fylkeskommune holdt jeg et innlegg om reglene rundt kommuneregnskap høsten 2015.
Jeg søker å løpende holde meg faglig oppdatert og deltar årlig på kurs/konferanser i regi av Norges
kommunerevisorforbund. I løpet av mine 25 år som revisor innen kommunal revisjon har jeg deltatt på
en rekke kurs innen kommuneregnskap, revisjonsmetodikk, revisjonsstandarder, revisjonsverktøy/
Descartes, bokføringsregelverk, momsregelverk, stiftelser, offentlig anskaffelsesregelverk,
finansforvaltning, offentliglov, flere metodekurs innen forvaltningsrevisjon med mer.
Jeg har også hatt verv som styremedlem og sekretær i Nordland kommunerevisorforening som er
NKRF sin lokalforening i Nordland.
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Regnskapsrevisor – Karianne Jensen (ansatt april 2004)
Første avdeling av siviløkonomstudiet tok jeg på Trondheim økonomiske høyskole. Etter endt studietid
jobbet jeg i to år hos Storebrand (senere If skadeforsikring) i Harstad og Oslo. Min jobb var spesielt
knyttet til bilforsikring. Siste året jobbet jeg i Oslo med utvikling og implementering av et webbasert
system (If bilpartner), hvor bilforhandlerne selv registrerer sine kjøretøy mot Statens vegvesens
system, Autosys, og forsikringsselskapets eget saksbehandlingssystem.
Andre avdeling av siviløkonomstudiet tok jeg ved Handelshøyskolen i Bodø. Min spesialisering er
finansiering og investering, og siviløkonomoppgaven som jeg skrev sammen med to andre
medstudenter fikk tilsvarende A i dagens karaktersystem. Etter endt studie fikk jeg jobb i
fylkesrevisjonen, hvor jeg nå har jobbet i 13 år.
I fylkesrevisjonen har jeg i all hovedsak jobbet med finansiell revisjon. Jeg har revidert de fleste
avdelinger / områder i fylkeskommunen, og har bidratt i alle deler av revisjonsarbeidet fra planlegging
til årsoppgjør. Når det gjelder forvaltningsrevisjon har jeg deltatt i forarbeidene knyttet til overordnet
analyse og i flere av forvaltningsrevisjonsprosjektene som fylkesrevisjonen har gjennomført. Jeg har
også bidratt i sist gjennomførte selskapskontroll. Av eksterne oppdrag har jeg revidert Nordnorsk
kunstnersenter, Nordnorsk jazzsenter, Salten kommunerevisjon og Nordland kommunerevisorlag.
Jeg har utarbeidet en mengde attestasjoner, alt fra lønnsbekreftelser, prosjektregnskap og
momskompensasjon. Videre har jeg vært «first level controller» på flere EU-prosjekt i regi av
fylkeskommunen som for eksempel Baltic Bird, BGLC og Locfood. De prosjektene hvor
fylkeskommunen har vært «lead partner» foretar vi også kontroller knyttet til de andre europeiske
prosjektpartnere. All rapportering til EU fortas på engelsk og i euro.
Jeg har årlig deltatt på kurs og konferanser gjennom den tiden jeg har arbeidet i fylkesrevisjonen. For
eksempel revisjon av kommuneregnskapet, merverdiavgift, momskompensasjon, revisjon av inntekter,
bokføringsloven, offentlighetsloven, EØS statsstøtteregelverket, finansforvaltning med flere. Jeg har
også tatt flere enkeltfag ved Handelshøyskolen i Bodø, som offentlig regnskap og regnskapsorganisasjon.
Utenom min jobb i fylkesrevisjonen har jeg siden 2008 vært styremedlem i SE Gruppen. SE Gruppen
er et konsern som holder til i Vesterålen, og er regionens største totalleverandør av byggevarer og
entreprenørtjenester for bygg og anlegg. I 2016 hadde konsernet en omsetning på i overkant av 250
millioner kroner. De har blant bygd Kulturfabrikken og Hurtigrutenes hus.
Videre ivaretar jeg sekretariatsfunksjonen i og med at Fylkesrevisjonen også er varslingssekretariat i
Nordland fylkeskommune.
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Jeg var ferdig utdannet siviløkonom fra NTNU Handelshøyskolen i Trondheim i 2017, med
spesialisering i finans. Spesialiseringen på masterstudiet var fokusert på fag innen matematikk,
beslutningsanalyse, selskapsfinansiering og statistikk. Selve masteroppgaven omhandlet bruk av
finansielle nøkkeltall og data fra selskapsledelse og eierstyring til å observere effekten av dette på
selskapers oppfatning i markedet. For å gjøre dette brukte vi avanserte statistiske modeller og
databaser.
Før jeg begynte på masterstudiet, tok jeg en bachelorstudiet i regnskap og revisjon. Revisorstudiet
inneholder fordypningsemner innen privat og offentlig revisjon, årsregnskap, skatterett og rettslære.
Bachelorgraden ble oppnådd i samsvar med Finanstilsynet karakterkrav, og vil sammen med godkjent
arbeidspraksis gi godkjenning som registrert revisor.
Som et resultat av den kompetansen jeg opparbeidet meg i løpet av det første året på masterstudiet,
ble jeg det påfølgende året spurt om å være vitenskapelig assistent ved NTNUs databasesentral. Jeg
jobbet da opp mot både studenter og ansatte ved fakultetet innen bruk av databaser som EIKON,
CRSP og Compustat. I denne jobben lærte jeg mye om uttak og oppsett av store datamengder
innenfor flere temaer. Jeg fikk også ansvar for å lære meg ett helt nytt datasystem som jeg over
sommeren i 2017 skrev en intern brukermanual for, som skal brukes ved universitetet.
Etter endt siviløkonomstudium søkte jeg stillingen som revisormedarbeider i fylkesrevisjonen i
Nordland. I fylkesrevisjonen jobber jeg primært med oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon. Dette
innebærer at jeg også er involvert i revisjonen av ulike prosjekter, herunder attestasjonsoppgaver
knyttet til EUs interreg. prosjekter.
Så langt det er mulig, vil jeg fortsette å utnytte min kompetanse innen databaser og IKT, både i
forbindelse med den ordinære regnskapsrevisjonen og i tilknytning til forvaltningsrevisjonsprosjekter
der det er behov for mer avanserte dataanalyser.
Jeg forventes å ha en sentral rolle knyttet til IT-revisjon, og vurderer på sikt ta den eksamen som ligger
til grunn for ISACAs sertifisering som IT-revisor; Certified Information Systems Auditor (CISA).
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