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Forslag til vedtak
1. Levanger kontrollutvalg vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med
virkning fra 1.1.2021. Medlemskontingenten for 2021 belastes konto for medlemskap.
2. Kontrollutvalget gir stemmeretten på årsmøtet i FKT til ………
3. Kontrollutvalget ber om en dialog med ordfører mht. en eventuell avgrenset
videredelegering av myndighet til å avgi høringsuttalelser og/eller koordinering når det
gjelder kommunens syn vedrørende regelendringer mv. som berører kontrollutvalgets
myndighets- og ansvarsområde.
Ikke trykte vedlegg
https://www.fkt.no/bli-medlem/
Saksopplysninger
Forum for kontroll og tilsyn (FKT) er en organisasjon som har som formål å være en møteog kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i
kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. Medlemmer er kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariater. Det eksisterer pr. i dag ingen andre organisasjoner som
organiserer kommunale kontrollutvalg.
Forum for kontroll og tilsyn ble opprettet i 2005, etter en kommunelovendring i 2004, da det
ble innført bestiller-/utførermodell mellom kontrollutvalg og revisjon. Forumets primære
oppgaver er:
·
·
·
·

Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn
Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene
Være en arena for erfaringsutveksling
Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av
revisjonsoppdrag

Andre oppgaver for forumet kan være:
· Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver
· Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer
· Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er
· Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat
· Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar
Medlemmene har stemmerett på årsmøtet i FKT. Det må derfor velges en person som gis
stemmerett på årsmøtet i FKT.
Tidvis vil en som medlem kunne bli invitert til å ta stilling til uttalelser fra FKT vedrørende lovog forskriftsendringer innenfor kontrollutvalgenes ansvarsområde.
Medlemskap koster i 2021 kr. 9 000,00 for kommuner med Levanger kommunes størrelse, jf.
oversikten under.

Kontingentsatser for 2020 og 2021:
Kommune 0 – 5 000 innb.:
Kommuner 5 001 – 10 000 innb.:
Kommuner 10 001 – 20 000 innb.:
Kommuner 20 001 – 50 000 innb.:
Kommuner med mer enn 50 000 innb.:
Fylkeskommuner:
Sekretariater:

kr 3 500
kr 7 000
kr 9 000
kr 12 000
kr 15 000
kr 15 000
kr 9 000

Vurdering
KonSek Trøndelag IKS er medlem i Forum for kontroll og tilsyn. Sekretær kunne på denne
bakgrunn valgt å avstå fra å gi en vurdering av saken og fra å gi en anbefaling til vedtak.
Det er imidlertid ingen andre organisasjoner med kontroll og tilsyn innenfor kommunal sektor
som Levanger kontrollutvalg kan velge å melde seg inn i. Spørsmålet kontrollutvalget må ta
stilling blir derfor redusert til hvorvidt kontrollutvalget ønsker å kunne delta i den faglige
utviklingen innenfor kontroll og tilsyn. Og ikke minst vil et medlemskap tillegg kunne bidra til
faglig utvikling og en styrkning av kontrollutvalgets egne bestillinger til revisor.
Sekretær er p.t. selv medlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Enkelte vil kunne
se FKT som en "konkurent" til NKRF. På grunn av dette og etter en helhetsvurdering finner
sekretær derfor allikevel å kunne anfale Levanger kontrollutvalg å melde seg inn i FKT.
Oppnevnelse av person som gis stemmerett på årsmøte i FKT gir ikke automatisk myndighet
til å binde kommunen. Hvorvidt det er nødvendig å innhente slik myndighet i forkant må
vurderes fra sak til sak. Dette vil imidlertid trolig ikke bli aktuelt.
Myndighet til å avgi høringsuttalelser vedrørende regelendringer mv. innenfor utvalgets
ansvarsområde kan videredelegeres til kontrollutvalget. Det vil imidlertid uansett kunne være
behov for avklaringer og koordinering slik at kommunens organer i størst mulig grad fremmer
samme syn på samme sak. På denne bakgrunn vil en anfale at kontrollutvalget ber om en
dialog med ordfører.

