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Til FKTs medlemmer

Nye medlemmer
FKT hadde 206 medlemmer pr 31.12. 2019, men over natten reduserte kommunereformen medlemstallet til 156.
Derfor er det spesielt hyggelig å ønske «velkommen tilbake» til de nye kommunene som har meldt seg inn igjen:
Moss, Stad, Kinn, Sunnfjord, Namsos, Bjørnafjorden, Orkland, Molde, samt fylkeskommunene Troms og Finnmark,
Vestfold og Telemark og Vestland. Vi har også fått et helt nytt medlem: Kontrollutvalgets sekretariat Trondheim
kommune.
Vi satser på å fortsette rekrutteringen utover våren.
Bruk hjemmesiden vår! www.fkt.no    Her kan du nå blant annet lese Kommunal- og moderniseringsdepartementets
tolkning av regelverket som gjelder for valg av varamedlemmer til kontrollutvalget. Følg oss også på twitter og
facebook   
De av dere som ønsker tilgang til medlemssidene kan sende en e-post til fkt@fkt.no for å få tildelt passord. Dette
gjelder alle utvalgsmedlemmer.
Send oss gjerne en e-post hvis du har noen gode tips eller hvis det er noe du lurer på.

Vårens kurs og konferansetilbud

Ikke glem å melde deg på Fagkonferansen 2020 – Gardermoen 3.-4. juni, Quality Airport Hotel Gardermoen. Du kan
melde deg på her.
Vi håper på stor oppslutning! Du kan lese alt om konferansen på våre hjemmesider.
Vi minner også om sekretariatskonferansen 2020 |Scandic Lillestrøm 24.-25.mars. Det er fortsatt plasser ledig. Du
kan melde deg på her
I år starter vi opp den helt nye kontrollutvalgslederskolen 
| 21.-22. april. Det har vært stor pågang, og til glede for
FKT ble kurset fullbooket før påmeldingsfristen.
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Vi vil vurdere å arrangere nytt kurs til høsten hvis det er interesse for det.

Veiledere for kontrollutvalg og sekretariat
FKT har utarbeidet flere veiledere til hjelp for kontrollutvalg og sekretariat i det daglige virke. Du finner alt om det
her, blant annet veileder om kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor og veileder for samhandlingen
mellom kontrollutvalg og sekretariat.
Vi har også en arbeidsgruppe i gang som skal utarbeide en mal for innhold og format på kontrollutvalgets uttalelse til
årsregnskapet og årsberetningen.
I 2019 fikk FKT tildelt et oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å utarbeide en veileder for
samordning mellom statlig tilsyn og kommunal egenkontroll. Departementet vil utgi veilederen i løpet av våren
sammen med en ny utgave av Kontrollutvalgsboken.

Styret

Protokollen fra styremøte 28.januar er lagt ut på medlemssiden (krever pålogging).
I oktober i fjor startet styret arbeidet med å oppdatere FKT forretningsplan. Dette arbeidet fortsetter utover våren.
Målet er å få til aktiviteter som skaper blest om verdien av egenkontroll, og derigjennom om verdien og betydningen
av FKT.
Styret er også godt i gang med å planlegge årsmøtet 2020. Du kan lese mer om det her
For fjerde år på rad vil FKT v/styret være tilstede under Arendalsuka 
- «Norges største politiske møteplass».
2019 var første året FKT hadde et eget arrangement. Nå er styret godt i gang med å planlegge årets arrangement.
Mer informasjon om tema og deltakere kommer i neste nyhetsbrev.

Lykke til med det viktige arbeidet i kontrollutvalget!

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær
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FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat
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