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INNKALLING TIL 

ÅRSMØTE 

NORSK ØKO-FORUM 

mandag 25. mai 2020, kl 13.00 
 

nettmøte 

 

DAGSORDEN: 

 
    1. Åpning 

2. Konstitusjon 
3. Styrets årsberetning for 2019 
4. Årsregnskap for 2019 
5. Planlagte aktiviteter 2020 og budsjettforslag 
6. Vedtektsendring 
7. Valg 
8. Eventuelt 

 

 

3. Styrets årsberetning for 2019 
 

 

Styre- og lokallagsstyresammensetning etter valget på årsmøtet 25.4.2019: 
  

Styret sentralt:  

Leder    Inger A. E. Coll, Politihøgskolen 

Nestleder   Andreas Meeg-Bentzen, Oslo politidistrikt 

Sekretær   Mari Hellesøy, Skatteetaten, Innsats - Fokusområder 

Kasserer   Frode Røkenes, NAV Kontroll (fratrådte 1.1.2020) 

Styremedlem   Harald Bjerke, Finans Norge 

Styremedlem    Reda Sjøvold, Toll 

Styremedlem   Kjetil Nygard, Org krim Oslo politidistrikt 

Styremedlem   Vidar Larsen, Økokrim  

Styremedlem/redaktør Mads Kvernen Kleppe, Skatteetaten 
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Styremedlem/webmaster Francisco Morales, Skatteetaten (fratrådte 1.4.2020) 

Varamedlem    Anders Bing Sanderup, Helfo Kontroll 

Varamedlem   Anders Hardangen, DnB 

 

  

Styret i lokallag region sør, avdeling Vestfold:   

Styremedlem  Hans Petter Tetmo, Skatteetaten, Innsats - Styringsstab 

Styremedlem  Inger Johanne Fon Heierstad, Innsats - Skattekriminalitet 

Styremedlem  Knut Ivar Jansson, Skatteetaten – Brukerdialog - Innland 

  

  

Styret i lokallag region sør, avdeling Agder  

Styremedlem  Sigrun Bragdø, Agder politidistrikt 

Styremedlem  Elisabeth Hesjedal, Kristiansand kemnerkontor 

  

  

Styret i lokallag region vest, Bergen:  

Styremedlem  Ove Boga, NAV Kontroll vest 

Styremedlem  Baard Iversen Nenseter, Toll 

Styremedlem  Hanne Ruus, Hordaland politidistrikt (fratrådt høst 2019) 

Styremedlem  Trond Hovland, Skatteetaten, Innsats - Skattekriminalitet 

  

  

Styret i lokallag region midt, Trondheim:  

Styremedlem  Anna Maria Berglund, Skatteetaten, Brukerdialog - Utland  

Styremedlem  Jarle Trandum, Tolletaten 

Styremedlem  Eirik Oustad, Den Danske Bank 

Styremedlem  Viktoriya Khromova, KL Regnskap Nordre AS 

  

  

Styret i lokallag region nord, Bodø:  

Styremedlem  Hanne Prytz, aut.regnskapsfører, Økonomihuset, Bodø 

Styremedlem  Bård Johan Furnes, Skatteetaten 

Styremedlem  Sølvi Åmo Albrigtsen, Skatteetaten 

  

Redaksjonen i NØF-info:  

Redaktør:  Mads Kvernen Kleppe, Økokrim (nå skatteetaten) 

Redaksjonsmedlem Ellen Ilstad, Skatteetaten, Innsats - Skattekriminalitet 

Redaksjonsmedlem Jahn Schei, Politiet 

   

Revisor  Thor Johnsen, Skatteetaten 

   

Valgkomité:  

Leder   Tone Ølberg, HELFO Kontroll 

Medlem  Ellen Ilstad, Skatteetaten, Innsats - Skattekriminalitet 

Medlem  Thorstein Danielsen, BDO 

Medlem  Nina Holm, Sør-Øst PD 
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Sentralstyrets arbeid 

 

Styret sentralt har avholdt månedlige styremøter fra og med mai 2019 til april 2020. 

Hovedaktiviteten har vært gjennomføring av lokalt seminar i Oslo november 2019 og 

planleggingen av årskonferansen i Sandefjord våren 2020. Styret har også brukt en god del tid 

på overgang til ny nettside. I slutten av perioden har det vært aktivitet knyttet til utsettelsen av 

årskonferansen på grunn av korona-situasjonen og arbeid med å legge om foreningens 

virksomhet for å likevel treffe medlemmene i den nye situasjonen som har oppstått. 

 

På styremøtene oppsummerer hver av styremedlemmene nytt fra sin virksomhet/etat slik at 

styret som helhet skal få en oversikt over hva som rører seg på feltet vårt. 

 

Årskonferansen for 2019 ble avholdt i april i Tønsberg med ca 320 deltagere. For å styrke 

deltagelsen fra politiet hadde sentralstyret besluttet å invitere to ansatte fra hvert av landets 

Øko-team til å delta gratis på konferansen. På dag 1 ble disse presentert i plenum og alle ble 

oppfordret til å ta kontakt med disse og bli bedre kjent, for på denne måten å legge grunnlag 

for godt samarbeid senere.  

 

Konferansen fikk også denne gangen gode evalueringer, men det kom en del innspill på 

hotellkvaliteten.  Videre hadde foreningen store utfordringer med å få korrekt faktura fra 

hotellet i etterkant av konferansen. På denne bakgrunn valgte vi et annet hotell for 

årskonferansen 2020. 

 

Høsten 2019 inviterte BDO NØF til et samarbeid om arrangeringen av et frokostseminar den 

11.9. i Oslo med temaet «Metoder i utredning av økonomisk kriminalitet». En representant fra 

NØF-styret holdt innlegg sammen med flere andre. Seminaret var gratis å delta på for NØFs 

medlemmer og ble fulltegnet. Det var påmeldte fra blant annet KPMG, Deloitte advokatfirma, 

politiet, skatteetaten, bank og forsikring, og seminaret fikk gode evalueringer. 

 

I november 2019 gjennomførte sentralstyret et lokalt seminar i Oslo med tittelen «Fremtidige 

trusler». Seminaret ble holdt i Skatteetatens lokaler, og ble også streamet via Skype til flere 

andre steder i landet. Avtroppet riksadvokat Tor-Aksel Buch holdt innlegg, samt nasjonal 

skattekrimsjef Erik Nilsen. Videre holdt Catharina Mansoor, Olav Norheim og Andreas 

Meeg-Bentzen en orientering fra A-krimsenteret i Oslo. Avslutningsvis holdt leder for Kripos 

Cybercrime-avdeling (NC3) Olav Skard Jørgensen et innlegg. Det var tilsammen ca 170 

deltagere som fulgte arrangementet, herunder 20 personer som fulgte streamingen, som 

dessverre ikke fungerte optimalt 

 

NØF har et mål om å være mer synlig i pressen og fronte saken og foreningen utad. I perioden 

april 2019 til mai 2020 har foreningen hatt følgende saker i media: 

 

 Kronikk i Dagbladet vedrørende liberalisering av taxinæringen. Denne ble senere 

omtalt i lite rosende ordelag av Trygve Hegnar i Finansavisen, og vi fikk en 

kommentar på trykk der etterpå. 

 Kronikk i Dagens Næringsliv om advokaters taushetsplikt der de opptrer som 

skatterådgivere, skrevet sammen med Tax Justice Network Norge og LO 

 Kronikk i Dagbladet i februar om finansministerens innlegg om tilstanden for 

bekjempelsen av økonomisk kriminalitet 

 Intervju i NRK som oppfølging av kronikken i Dagbladet 
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Sentralstyret har også denne perioden drevet opplysningsarbeid rettet mot politikere og 

interessegrupper:  

 

 Høsten 2019 var NØF representert på Finanskomiteens høring om overføring av 

kemnerkontorene til skatteetaten, og uttalte seg til støtte for Finansdepartementets 

forslag basert på betydningen for arbeidet mot økonomisk kriminalitet.  

 Foreningen ble invitert til et møte om liberaliseringen av taxinæringen våren 2020, 

med Høyres justisfraksjon på Stortinget. 

 Foreningen har innledet et samarbeid med Pressens Offentlighetsutvalg om utforming 

av forskrift om reelle eiere i norske virksomheter og har hatt møte med dem og 

representanter fra Finansdepartementets skattelovavdeling. Videre var NØF invitert til 

å delta på et møte med utvalget og næringsministeren i midten av mars 2020, men 

dette møtet måtte utsettes pga korona-situasjonen. 

 

Foreningen er svært fornøyd med å ha kommet i posisjon til å bli hørt direkte av politikere og 

embetsverket, og vil arbeide for å fortsette dette fremover. 

 

For øvrig promoterer vi foreningen gjennom utdeling av NØF-Info og informasjonsbrosjyre 

om foreningen for å rekruttere nye medlemmer på de konferanser og seminarer som 

styremedlemmene deltar på. Vi har bl a hatt stand på Hvitvaskingskonferansen 2019 og delt ut 

materiale og svar på spørsmål fra interesserte. 

 

 

Lokallagene 

 

Hensikten med lokallagene er at de skal arrangere seminarer lokalt for å inspirere 

medlemmene, fremme samarbeid mellom ulike etater og øke medlemmenes kompetanse 

innenfor økonomisk kriminalitet. 

 

Senstralsyret har besluttet å styrke tilknytningen mellom lokallagstyrene og sentralstyret, og 

hadde innkalt til et felles styremøte ifm Årskonferansen i Sandefjord. Dette måtte dessverre 

avlyses. 

 

Lokallaget i Region Vest har avholdt styremøter ved behov. Det har ikke vært avholdt lokale 

seminar i 2019. Det var planlagt et lokalt seminar i Bergen i mars 2020 som måtte avlyses på 

grunn av koronasituasjonen, lokallaget jobber for å få gjennomført seminaret høsten 2020 

dersom det er mulig.    

 

Lokallaget i Sør har hatt ett styre i Vestfold og ett i Agder. Det er avholdt ett styremøte i 

Vestfold i april 2019 der det ble diskutert tema for et mulig framtidig lokalseminar, og  

lokallagstyret assisterte også sentralstyret med gjennomføringen av årskonferansen og 

årsmøtet i Tønsberg i mai 2019. Det har vært intensjonen å avholde et nytt styremøte våren 

2020 for å diskutere en aktivitet etter sommeren, men dette er foreløpig lagt på is på grunn av 

koronasituasjonen. Styret i Agder har ikke hatt aktivitet i 2019, det foreslås derfra at det 

lokale styret der legges ned. Dette innebærer at aktiviteten i region Sør samles i ett styre. 

 

Lokallaget i region Midt arrangerte i 2019 et lokalt seminar med "OP Gilde" som tema. Det er 

en ambisjon og et ønske å kunne tilby medlemmene mulighet for felles samling med 
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streaming fra andre lokale seminarer. Lokallaget ønsker også å tilby lokale aktiviteter i 2020 i 

den grad det lar seg gjøre med tanke på restriksjonene knyttet til koronasmitte. 

 

Lokallaget i Region Nord har ikke hatt egeninitiert aktivitet i 2019. Lokallaget ønsker i 2020 å 

legge opp til slik aktivitet med tema som er relevant i regionen. Det vil i den sammenheng 

vurderes å tilby videooverføring av en eventuell mindre konferanse til NØF-medlemmer i 

resten av landet.  

 

Aktiviteten i Region Øst har vært ivaretatt av sentralstyret, se nærmere under sentralstyrets 

arbeid. 

 

 

Høringer 

 

Norsk Øko-Forum er høringsinstans for høringer innenfor økonomisk kriminalitet, noe som er 

viktig for foreningen. Jan-Egil Kristiansen, som utgjør Fagutvalget og er seksjonssjef i 

Skatteetaten, skriver svært mange av foreningens høringsuttalelser. Styret setter stor pris på 

den tidkrevende og gode jobben Kristiansen gjør for NØF. Videre skriver styret enkelte 

høringsinnspill eller anmoder medlemmer om å lage utkast som deretter vedtas av styret.  

 

Høringsinvitasjonene legges løpende ut på nettsiden slik at foreningens medlemmer kan 

komme med innspill til foreningen. 

 

NØF har i perioden fra siste årsmøte i 2019 til mai 2020 skrevet 12 høringsuttalelser med 

følgende temaer: 

 

 Forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift  

 Forordning for fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger i EU (FFD-

forordningen)  

 Endring i konkursregisterforskriften (offentliggjøring av opplysninger om 

konkurskarantene mv.) 

 Kommentar til Finanskomiteen - Prop. 98 L 2018-2019 om lovfesting av 

omgåelsesregel  

 Forslag om opphevelse av lov 22. desember 1999 om handelsverksemd med brukte og 

kasserte ting (brukthandellova) 

 Forslag til endringer i skatteloven § 4-13 

 Forslag til endringer i Skattefunn-ordningen 

 Hjemmel for å utstyre tolltjenestepersonell med pepperspray som selvforsvarsmiddel 

 NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt 

 Innspill til Høyres Stortingsgruppe om mulig, ny lovbestemmelse i 

yrkestransportloven 

 NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll 

 Endringer i hvitvaskingsloven og -forskriften 
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Sosiale medier 

 

Foreningen har en egen Facebook-side, som har mer enn 1.300 følgere, og når ut til flere 

tusen mennesker. Sentralstyret legger her ut lenke til relevante nyhetssaker, flere ganger hver 

uke. De mest populære innleggene når ut til mer enn 2.000 mennesker. 

 

NØF har i perioden opprettet egne sider på Twitter og LinkedIn. Foreningen sender også ut 

nyhetsbrev på e-post til medlemmene. 

 

Nettsiden www.norskokoforum.no er fornyet i 2019, og NØF har blant annet byttet 

leverandør av nettsiden. Fortsatt gjenstår noe arbeid med nettsiden og påloggingsløsningen for 

medlemmene. 

 

 

Økonomi 

 

Norsk Øko-Forum mottok kr 50.000 i økonomisk støtte fra Justis- og 

beredskapsdepartementet til dekning av kostnader knyttet til årskonferansen i Tønsberg i 

2019. Foreningen mottok også kr 50.000 i støtte fra Ligningsutvalget til samme arrangement. 

 

Årets overskudd er på kr 91.364,00 kontantkasse kr 0,00 og bank kr 978.668.   

 

Egenkapitalen er på kr 965.947. For øvrig vises det til det fremlagte årsregnskapet med noter. 

 

I løpet av 2020 er det blitt klart at foreningen ikke kan belage seg på fremtidig støtte fra 

departementene eller andre offentlige etater. Også Ligningsutvalget har signalisert at de ikke 

kan forplikte seg til utbetalinger fremover i tid.  

 

For å sikre foreningens videre drift og eksistens har sentralstyret på denne bakgrunn besluttet 

å kontakte private aktører med spørsmål om de er interessert i et sponsor-samarbeid for 

fremtidige avvikling av Årskonferansen og lokale seminarer. På denne måten kan vi skaffe et 

økonomisk grunnlag for videre drift av foreningen nå som vi er på vei inn i vårt trettiende år 

og utfordringene står i kø som aldri før. Vi ser at denne type samarbeid fungerer godt f eks 

gjennom Anti-korrupsjonskonferansen som jo er et samarbeid mellom ØKOKRIM, 

Transparency International Norge og Advokatfirmaet Selmer. Det påpekes at et slikt 

samarbeid ikke vil gi «sponsorene» noen mulighet til å påvirke foreningens standpunkter i 

arbeidet mot økonomisk kriminalitet.  

 

På grunn av koronasituasjonen vil ikke denne henvendelsen sendes ut før i 2021. 

 

 

Medlemmer 

 

Pr. 31.12.2019 hadde foreningen 954 medlemmer.  

 

I hovedsak kan nedgang i antall medlemmer knyttes at enkelte større arbeidsgivere ikke 

legger dekker ansattes kontingent. Foreningen planlegger å iverksette en vervekampanje mot 

slutten av året. 
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NØF-Info 

 

Redaksjonen ga ut tre blader i fjor og har planer om fire numre i 2020. NØF-Info sendes nå 

først og fremst ut elektronisk til medlemmene og deles ut i papirformat på konferanser og 

samlinger. Medlemmer som ønsker det kan få bladet tilsendt i papirformat. Innholdsmessig 

formidler bladet nå mer meningsstoff enn før i tillegg til høringer, fagartikler og info om 

organisasjonen.    

 

 

Takk 

 

Styret takker redaksjonen i NØF-Info, Faglig utvalg ved Jan-Egil Kristiansen, og alle som er 

engasjert i foreningens lokal- og sentralstyre for meget godt arbeid. Vi vil også takke alle 

medlemmene som hver for seg har bidratt til foreningens arbeid og utvikling for økt 

samarbeid mellom kontrolletatene. 

 

 

 

Oslo 4. mai 2020         

Inger A. E. Coll 

på vegne av sentralstyret 
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4. Årsregnskap 

 
Resultatregnskap for 2019 

 

    Note 2019 2018 

  
    Inntekter: 
    

Medlemskontingent 1                   270 800               299 900  

Seminaravgift årsseminar 
 

                 287 200               311 000  

Seminaravgift lokalseminar 
 

                     5 750                 19 950  

Offentlig støtte 2  
                 100 000               130 000  

Annen driftsrelatert inntekt 
 

                        630    

Sum inntekter 
 

664 380 760 850 

  
    Driftskostnader: 

   Seminarutgifter 
 

113 122 75 776 

Hotellutgifter seminar 
 

231 492 188 118 

Honorarer, seminarer 
 

5 000 30 895 

Lokalseminarer 
 

25 743 122 034 

Trykking og porto NØF-Info 
 

66 218 154 310 

Regnskap 
  

55 650 58 186 

Diverse kontorutgifter 
 

2 492 3 125 

Diverse reise-/møtekostnader 
 

19 077 18 513 

Data/EDB kostnad 
 

38 411 34 696 

Reklamemateriell 
 

5 105 26 876 

Bankgebyr 
  

14 946 8 301 

Sum driftskostnader 
 

577 256 720 830 

  
    

Driftsresultat 
 

87 124 40 020 

  
    Finansposter: 

     
    Renteinntekter 

 
4 240 3 596 

Rentekostnader 
 

0 0 

Netto finansinntekter 
 

4 240 3 596 

  
      
    

Årsresultat 
  

91 364 43 616 

          

 
Note 1 Fordeling av medlemsmassen 

 
31.12.2019 31.12.2018 

 

Skatteetaten  

  
378 453 

 

NAV 

  
94 145 

 

Tolletaten 

  
36 43 

 

Politiet 

  
82 81 

 

Bank og forsikring 

 
122 102 

 

Kemnerkontorene 

 
64 83 

 

Andre 

  
100 94 

 

Regnskapsførere og revisorer 

 
14 29 

 

http://www.norskokoforum.org/
mailto:nof@norskokoforum.org


 

Norsk Øko-forum www.norskokoforum.org   

Postboks 9070 Grønland     nof@norskokoforum.org 9 

0133 OSLO   

 

Kommunale virksomheter unntatt 
kemnerkontor 

   

 

Arbeidssted ikke oppgitt 

 
38 14 

 

Diverse private virksomheter 

 
26 

 

    
954 1 068 

 
 

Note 2 Offentlig støtte 

  

 

Justis- og beredskapsdepartementet kr 50 000 

 

Ligningsutvalget kr 50 000 
 

  BALANSEREGNSKAP 31.12.2019 
   

          Note 2019 2018   

  
    

  

Eiendeler: 
    

  

Kasse 
  

0 0   

Bank 
  

978 668 906 997   

Sum likvider 
  

978 668 906 997   

  
  

      

Forskuddsbetalt web (Wordpress) 
 

0 7 971   

Kundefordringer (medlemsavgift/støtte) 
 

0 32 400   

  
    

  

Sum eiendeler 
 

978 668 947 368   

  
    

  

Egenkapital og gjeld: 
   

  

Egenkapital 01.01. 
 

874 583 830 967   

Resultat 
  

91 364 43 616   

Egenkapital 31.12. 
 

965 947 874 583   

  
    

  

Leverandørgjeld 
 

7 778 0   

Annen påløpt kostnad 
 

2 375 0   
NØF 
Vestfold 

  
2 568 72 785   

  
  

      

Sum egenkapital og gjeld 
 

978 668 947 368   

  
    

  

            

      Oslo, 23.03.2020 
    

      

      

      Reda 
Sjøvold 

     kasserer 
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5. Planlagte aktiviteter og budsjett 2020 

 
Som følge av koronasituasjonen vil det i 2020 ikke bli gjennomført noen Årskonferanse. 

Heller ikke lokalseminarer vil kunne gjennomføres som tidligere år.  

 

Foreningen ønsker imidlertid å arrangere faglige oppdateringer for medlemmene i løpet av 

året gjennom flere web-seminarer. For å muliggjøre dette har vi i budsjettforslaget lagt inn en 

post for investering i nødvendig programvare for å kunne gjennomføre gode, nettbaserte 

oppdateringer for våre medlemmer.  

 

Budsjettforslag: 

  

Regnskap Budsjett 
     2019  2020    

  
   

  

Inntekter: 
   

  

Medlemskontingent 270 800,00  270 000,00   

Seminaravgift årsseminar 287 200,00  0,00   

Seminaravgift lokalseminar 5 750,00  0,00   

Offentlig støtte 100 000,00  30 000,00   

Annen driftsrelatert inntekt 630,00  
 

  

Sum inntekter 664 380,00 300 000,00   

  
   

  

Driftskostnader: 
  

  

Seminarutgifter 113 122,00 0,00   

Hotellutgifter seminar 231 492,00 0,00   

Honorarer, seminarer 5 000,00 0,00   

Lokalseminarer 25 743,00 0,00   

Webinar 
  

100 000,00   

Trykking og porto NØF-Info 66 218,00 60 000,00   

Regnskap 
 

55 650,00 50 000,00   

Diverse kontorutgifter 2 492,00 2 500,00   

Porto 
 

0,00 0,00   

Diverse reise-/møtekostnader 19 077,00 10 000,00   

Data/IKT kostnad 38 411,00 30 000,00   

Kjøp av ny PC 0,00 0,00   

Reklamemateriell 5 105,00 5 000,00   

Sum driftskostnader 562 310,00 257 500,00   

  
   

  

Driftsresultat 102 070,00 42 500,00   

  
   

  

Finansposter: 
  

  

Renteinntekter 4 240,00 3 500,00   

Rentekostnader 0,00 0,00   

Bankgebyr 
 

14 946,00 15 000,00   

Netto finansinntekter -10 706,00 -11 500,00   

  
   

  

  
   

  

Årsresultat 
 

91 364,00 31 000,00   
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Revisjonsberetning – se separat vedlegg 
 
 

6. Vedtektsendring 
 

På grunn av sammenslåingen av enkelte fylker er det naturlig å endre vedtektene. Endringen 

medfører at medlemmer i gamle Buskerud fylke som er blitt del av Viken fylke går over fra 

region sør til region øst.  

 

Forslag til ny § 6 i vedtekter for Norsk Øko-Forum (endringer markert i rødt): 

 

 

§ 6 OPPRETTELSE OG DRIFT AV LOKALLAG 

 

Det kan opprettes lokallag av NØF innen følgende regioner: 

 Region nord, bestående av Nordland og Troms og Finnmark 

 Region midt, bestående av Trøndelag og Møre og Romsdal 

 Region vest, bestående av Vestland og Rogaland 

 Region sør, bestående av Agder og Vestfold og Telemark 

 Region øst, bestående av Oslo, Viken og Innlandet. 

Det kan opprettes lokallag i regioner med minst 25 medlemmer. Lokallagene skal ikke ha 

egen økonomiforvaltning og ikke drive konkurrerende aktiviteter i forhold til sentralstyret i 

NØF.  

 

Lokallagene/avdeling av lokallag kan etter søknad få dekket reise- og oppholdskostnader for 

en person til årsseminar/årsmøtet.  

 

Dersom et lokallag/avdeling av lokallag avholder lokalt seminar i tiden etter siste årsmøte, 

kan ytterligere et styremedlem i det aktuelle lokallaget etter søknad få dekket reise- og 

oppholdskostnader for deltakelse på det påfølgende årsseminar og årsmøte. 

Lokallaget/avdeling av lokallag bestemmer selv hvem som skal dekkes av Norsk Øko-Forum. 

 

Kostnader til lokale seminar og lignende kan også dekkes etter søknad. 

 

Lokallagene kan være teknisk arrangør av årsseminar/årsmøter og vil således være 

sentralstyrets kontaktpunkter i regionene. 

 

Hvert lokallag avgir årsberetning til sentralstyret innen utgangen av mars hvert år med 

oversikt over lokallagets aktiviteter siste år og plan for kommende år 
 

 

 

http://www.norskokoforum.org/
mailto:nof@norskokoforum.org


 

Norsk Øko-forum www.norskokoforum.org   

Postboks 9070 Grønland     nof@norskokoforum.org 12 

0133 OSLO   

7. Valg 
 

Innstilling fra valgkomiteen til sentralstyret i Norsk Øko-Forum, 3.mai 2020 

 

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer: 

 Thorstein Danielsen, BDO 

 Ellen Ilstad, Skatt 

 Nina Britt Gundersen Holm, Politiet 

 Tone Ølberg, Helfo Kontroll 

 

Vi har følgende innstillinger til styreverv i Norsk Øko-Forum: 
 

Verv Navn Valg 2020 

Leder Inger A. E. Coll, Politihøgskolen  stiller til gjenvalg 

Nestleder Andreas Meeg-Bentzen, Oslo politidistrikt  stiller til gjenvalg 

Styremedlem Harald Bjerke, Finans Norge  stiller til gjenvalg  

Styremedlem Kjetil Nygard, Org krim Oslo politidistrikt  stiller til gjenvalg 

Styremedlem Vidar Larsen  Økokrim   stiller til gjenvalg 1 år 

Lokallagstyremedlem Trond Hovland, Skatt   stiller til gjenvalg 

Lokallagstyremedlem Anna Maria Berglund, Skatt  stiller til gjenvalg 

Lokallagstyremedlem Viktoriya Khromova, Coop Midt-Norge SA  stiller til gjenvalg 

Redaksjonsmedlem Jahn Schei, Politiet  stiller til gjenvalg 

 

 

Nye kandidater Verv Etat 

Julie Kvalø Sekretær NTAES/Arbeidstilsynet 

Reda Sjøvold Kasserer Toll 

Kathrine Waaktar-Slokvik Vara sentralstyret NAV Kontroll 

Inger Johanne Stolt-Nielsen Styremedlem Skatt 

Anders Harangen Styremedlem DnB 

Kjetil Linge Tomren Lokallagsstyre Bergen Politiet 

 Lokallagsstyre 

Trondheim  

 

 

Tone Ølberg, på vegne av valgkomiteen 
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