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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg og deres sekretariat. 

 
 

 

VEDTEKTER 
 

1. FORMÅL 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass 

for mennesker som arbeider med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, Sametinget 

og Longyearbyen lokalstyre. 

 

 

2. MEDLEMMER 

De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, kontrollutvalget i Longyearbyen, 

Sametingets kontrollutvalg,  samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet. 

 

 

3. HOVEDOPPGAVER 

Forumet sine primære oppgaver er: 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt kontrollarbeid.  

• 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 kontrollfunksjonen 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 
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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 3 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter 

forslag fra valgkomiteen.  

o 3 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter 

forslag fra valgkomiteen.  

o Leder og nestleder i styret, velges årlig blant et av styremedlemmene fra 

kontrollutvalgene og et av styremedlemmene fra sekretariatene, etter forslag fra 

valgkomiteen. 

 

o Valgkomite, 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 Leder og nestleder i valgkomiteen herav en fra kontrollutvalgene og en fra 

sekretariatene, velges hvert år etter forslag fra styret. Leder velges fra 

sekretariatene i partallsår og fra kontrollutvalgene i oddetallsår. Nestleder velges 

fra sekretariatene i oddetallsår og 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. 
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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, 07.06.16. 01.06.21 


