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Forslag til vedtak
1. Namsos kontrollutvalg tegner medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn(FKT).
2. Kontingenten dekkes innenfor kontrollutvalgets vedtatte budsjett.
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Saksopplysninger
Forum for Kontroll og Tilsyn har i e-post 06.01.20 til KU-leder invitert kontrollutvalget i
Namsos kommune til å bli medlem. Namsos har vært medlem fram til 31.12 2019. Hilde
Vatnar Selnes fra Namsos var styremedlem 2015- (nestleder 2016 –)2018. Namdalseid og
Fosnes var ikke medlemmer. Kontrollutvalget i gamle Namsos kommune var medlem i FKT
fra 2015.
FKT har som målsetting at alle landets kommuner skal være medlemmer i FKT. De mener
det er avgjørende for et velfungerende lokaldemokrati at politikerne er aktive og engasjerte i
samfunnsoppdraget til kontrollutvalget. Derfor må kontrollutvalgene gis muligheten til å være
direkte representert i en organisasjon som kan ivareta utvalgets rolle og funksjon i det
kommunale egenkontrollsystemet og tale kontrollutvalgets sak overfor sentrale myndigheter.
FKT har et eget sekretariat med en generalsekretær lokalisert i Oslo. Styret i FKT er derfor
sammensatt med lik fordeling av politiske kontrollutvalgsrepresentanter og sekretariat.
Foruten å være et faglig serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning, tilbyr de:
· Konferanser: Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en sekretariatskonferanse.
· Veiledere: For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som
bestiller av revisjonsoppdrag og påseansvar overfor revisor, har vi utviklet flere
veiledere.
· Opplæring og undervisningsmateriell: I tillegg til å ha utviklet en opplæringspakke før
valget i 2019, arrangerer vi i 2020 for første gang kontrollutvalgslederskolen.
FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen har i dag ca. 200 medlemmer inkludert
23 sekretariat. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. I Trøndelag er disse
kontrollutvalg medlemmer:
Trøndelag fylkeskommune, Hemne, Hitra, Frøya, Oppdal, Orkdal, Røros, Holtålen, Midtre
Gauldal, Melhus, Skaun, Malvik, Selbu, Tydal, Meråker, Steinkjer, Stjørdal, Røyrvik,
Namsskogan og Grong.
Medlemskontingentsatser for 2020 er:
Kommune 0 – 5 000 innb.:
Kommuner 5 001 – 10 000 innb.:

kr 3 500
kr 7 000

Kommuner 10 001 – 20 000 innb.:
Kommuner 20 001 – 50 000 innb.:
Kommuner med mer enn 50 000 innb.:
Fylkeskommuner:
Sekretariater:

kr 9 000
kr 12 000
kr 15 000
kr 15 000
kr 9 000

Vurdering
Sekretariatet viser til at gamle Namsos kontrollutvalg var medlem i FKT sammen med 20
andre kommuner i fylket. FKT er et forum sammensatt av både kontrollutvalg og
sekretariater. Jfr. ovenforstående er de et godt faglig verktøy for kontrollutvalgene.
Kontingenten for Namsos, kr. 9000.-, er dekket innenfor vedtatt budsjett for kontrollarbeidet
2020. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å tegne medlemskap Forum for kontroll og
Tilsyn(FKT).

