Kontrollutvalget i Inderøy kommune v/Laila Roel
En ny valgperiode er i gang med helt nye kontrollutvalg. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) vil med dette invitere kontrollutvalget i Inderøy kommune til å bli medlem hos
oss. Fra før har vi i underkant av 50 % av kommunene i Trøndelag blant våre medlemmer. Nå håper vi at Inderøy vil slutte seg til.
FKT er en bransjeuavhengig organisasjon som har som målsetting at alle landets kommuner skal være medlemmer. Vi 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. Styret i
FKT er derfor sammensatt med lik fordeling av politiske kontrollutvalgsrepresentanter og sekretariat.
Litt informasjon om FKT:
FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen hadde i 2019 ca. 200 medlemmer inkludert 23 sekretariat. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner.
FKT har et eget sekretariat med en generalsekretær lokalisert i Oslo.
Foruten å være et faglig serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning, kan vi tilby:
➢ Konferanser: Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en sekretariatskonferanse.
➢ Veiledere: For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag og påse-ansvar 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.
Mer Informasjon om våre tilbud finnes på www.fkt.no
Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisasjonens vedtekter.
Innmelding i FKT kan gjøres via hjemmesiden: www.fkt.no/bli-medlem eller ved å sende en e-post til fkt@fkt.no
Kontingentsatser for 2020:
Kommune 0 – 5 000 innb.: kr 3 500
Kommuner 5 001 – 10 000 innb.: kr 7 000
Kommuner 10 001 – 20 000 innb.: kr 9 000
Kommuner 20 001 – 50 000 innb.: kr 12 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.: kr 15 000
Fylkeskommuner: kr 15 000
Sekretariater: kr 9 000
Vi håper å høre fra dere
Vh Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær
Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo | E-post:fkt@fkt.no | Tlf.:41471166
|www.fkt.no | www.twitter.com/@FKT_no www.facebook.com/FKT.no/

Styret 2019-2020
Leder

Benedikte Muruvik Vonen (2018-20)
Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat

Nestleder

Dag Robertsen (2018-20)
Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune

Styremedlem

Marit Gilleberg (2018-20)
Leder kontrollutvalget, Tolga kommune

Styremedlem

Ivar Mork (2018-20)
Leiar kontrollutvalet, Ulstein kommune

Styremedlem

Einar Ulla (2019-21)
Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Styremedlem

Liv Tronstad (2019-21)
Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:

Benedikte Muruvik Vonen, benedikte.vonen@temark.no Telefon: 905 89 043

Forumet sitt formål:
En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider
med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og
fylkeskommuner

Forumet sine primære oppgaver:

Forumet jobber gjennom å:

✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn
✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat
✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale
myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn
✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for
kontrollutvalgene, www.fkt.no
✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.
✓ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til
opplæring av kontrollutvalg
✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med
kontroll og tilsyn
✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av
kontrollutvalgene og sekretariatene

Medlemsfordeler:

✓ være en arena for erfaringsutveksling

✓ kontrollutvalgenes eget talerør.
✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse
som bestiller av revisjonsoppdrag

For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid – kontakt
sekretariatet:

✓ billigere konferanser
✓ faglig påfyll
✓ informasjonsutveksling
✓ egen medlemsinformasjon utvikles
✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg
✓ veiledere for arbeid i kontrollutvalg og sekretariat
✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept.

VEDTEKTER
1. FORMÅL.
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for
mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og
fylkeskommuner.
2. MEDLEMMER.
De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin kontroll- og
konstitusjonskomité, samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet.
3. HOVEDOPPGAVER.
Forumet sine 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 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.

4. KONTINGENT.
Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir
gradert etter innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer.
5. ÅRSMØTE.
Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 2006.
Årsmøtet blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret eller
styrelederen innkaller til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister:
•
•
•
•

Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet.
Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende seks
uker før møtedagen.
Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet.
Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet.

Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og
sekretariat har en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har kun
stemmerett når de representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og
regnskap. Ved likt stemmetall, blir dirigenten sin stemme avgjørende.

Til behandling foreligger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen.
Innkalling.
Sakslisten.
Styret sin årsmelding.
Regnskap og revisor sin melding.
Fastsetting av kontingent.
Budsjett og handlingsplan for påfølgende år.
Innkomne saker.
Vedtektsendringer.
Separate valg av:
o Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra
kontrollutvalgene og en fra sekretariatene, valgt i
partallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i
partallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i
oddetallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
o Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer,
etter forslag fra styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra
sekretariatene er på valg i oddetallsår og to medlemmer og en vara fra
kontrollutvalgene i partallsår.
o Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg).

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet
i styret, krever det.
6. STYRE.
Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra
sekretariatene. Det er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra
sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt
sekretariat. De kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det.
Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av
styrets medlemmer gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte.
Ytterliggere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv.
7. ENDRING AV VEDTEKTENE.
Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister:
•
•

Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før
årsmøtet.
Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er
mottatt forslag om vedtektsendring.

•

Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til
forslaget.

8. OPPLØSING AV FORUMET.
Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det.
Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et
formål som styrker kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid.
******************
*********

Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på
årsmøtet 08.06.06, 02.06.10, 03.06.14 og 07.06.16.

