
Til FKTs medlemmer 
 
Nytt  fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 

• Adgang til å ha alle lukkede møter som fjernmøter, inkludert møter som skal lukkes på 
grunnlag av taushetsplikt 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt skriftlige og muntlige 
henvendelser om eventuell forlengelse av den midlertidige fjernmøteforskriften, som 
opphørte 1. august 2020. Flere av henvendelsene gjelder særlig adgangen til å ha alle lukkede 
møter som fjernmøter, inkludert møter som skal lukkes på grunnlag av taushetsplikt. I «Lov 
om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper», foreslår 
departementet at folkevalgte organer kan holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal 
lukkes. Departementet foreslår også at organer i interkommunale selskap skal kunne holde 
fjernmøter og benytte elektronisk signatur på møteprotokollene. FKT har avgitt 
høringsuttalelse. Du kan lese høringsuttalensene her 
 
Det kan være verdt å lese høringsuttalelsen fra kontrollutvalget i Bergen. Den inneholder 
blant annet en beskrivelse av  gode tiltak og rutiner for lukking av fjernmøter. 
 

• Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for enkelte representanter  
Asker kommune har bedt om en rettslig avklaring av kombinasjonen av fysiske møter og 
fjernmøte for enkelte representanter. Når enkelte representanter kan delta digitalt, mens 
resten av organets medlemmer sitter fysisk samlet i et møtelokale, er det ikke et alminnelig 
(fysisk) møte i kommunelovens forstand, men et fjernmøte etter lovens § 11-7. Her kan du 
lese hele svaret fra departementet. 

 

• Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for revisor og sekretær 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal stilte spørsmål til Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
om et møte må defineres som fjernmøte dersom revisor deltar via digitale verktøy. Svaret fra 
fylkesmannen er at det da ikke er å betrakte som et fjernmøte.  FKT og NKRF har i fellesskap 
sendt en henvendelse til departementet om hvordan dette stiller seg hvis kontrollutvalget 
møter samlet i et fysisk møte, men sekretariatet deltar digitalt. Hvilken status etter 
kommuneloven vil et slikt møte få – fysisk møte eller fjernmøte? Vi har ikke mottatt svar 
ennå. 

 
Tidligere lovtolkninger fra departementet  finner du på medlemssidene «Spørsmål og svar» (krever 
pålogging),  eller på departementets side: Tolkningsuttalelser om kommuneloven 2018 
 
 
Kurs og konferanser 
Kontrollutvalgslederskolen 27.-28. oktober 2020, Gardermoen 
KU-lederskolen er fullbooket og flere står på venteliste. Styret gjør løpende vurderinger av 
smittesituasjonen. Det er ennå 5 uker til, og ting kan endre seg både til det bedre og til det 
verre.  Alle som har meldt seg på vil få nærmere informasjon om arrangementet og smitteverntiltak. 
Du kan lese mer om hotellets smitteverntiltak her. 
 
Noter dere dato og sted  for  samlinger og konferanser våren 2021: 

• Sekretariatskonferansen 16.-17. mars 2021, Lillestrøm 
 

• Fagkonferansen 1.-2. juni 2021, Ålesund 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--lov-om-midlertidige-unntak-fra-kommuneloven-og-lov-om-interkommunale-selskaper/id2740397/?expand=horingssvar
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-11-7-fjernmote/id2741222/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-11-7-fjernmote/id2741222/
https://www.fkt.no/nyheter/kontrollutvalg-nyheter/revisor-kan-delta-digitalt-pa-kontrollutvalgets-moter-uten-at-motet-dermed-ma-defineres-som-fjernmote/
https://www.fkt.no/nyheter/kontrollutvalg-nyheter/revisor-kan-delta-digitalt-pa-kontrollutvalgets-moter-uten-at-motet-dermed-ma-defineres-som-fjernmote/
https://www.fkt.no/medlemssider/sporsmal-og-svar/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/tolkningsuttalelser/kommunalrett/tolkningsuttalelser-om-kommuneloven-2018/id2672705/
https://www.fkt.no/konferanser/kontrollutvalgsskolen-2020/
https://www.nordicchoicehotels.no/safe-stay/
https://www.fkt.no/konferanser/sekretariatskonferansen-2021/
https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/


 
Veiledere 

• Håndbok for Internkontroll i sekretariatene 
Vi takker for innsendte høringssvar fra sekretariatene. Arbeidsgruppen vil legge fram et nytt 
utkast til styremøtet 27. oktober.  Da vil styret også ta stilling til tilbakemeldingene om 
behovet for en mal for risikovurderinger. 
 

• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 
Arbeidsgruppen som arbeider med denne veilederen har mandat til å utarbeide en mal for 
innhold og format på kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen. 
Vi tar sikte på at malen tas i bruk for uttalelsen til regnskapsåret 2020, dvs. våren 2021. Det 
betyr at arbeidsgruppen tar sikte på være ferdig med malen/veilederen innen utgangen av 
2020. Veilederen vil bli presentert i et webinar i fm. høringsrunden senere i høst. Det 
kommer nærmere informasjon om det. 

 
 
Annet faglig påfyll  
Etikkonferansen avholdes i år digitalt den 22. september kl. 10.00 - 13.00 i regi av Kommunal og 
Moderniseringsdepartementet og TI-Norge 
 
Dilemmasamling for kommuner og fylkeskommuner (KS, TI-Norge) 24 eksempler for refleksjon om 
etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner 
 
 
Styret 
Styret hadde møte i Oslo 24. august. Tre av styremedlemmene deltok digitalt.  Styret tok opp det 
forrige styrets styreevaluering og hadde en god diskusjon på forventningsavklaringer. Strategiplanen 
var hovedsaken på møtet. Protokollen fra møtet er lagt ut på medlemssiden (krever 
pålogging).  Styret har sitt neste styremøte på Gardermoen 27 oktober. Da fortsetter styret med 
strategiarbeidet. 
 
 
Nye medlemmer 
Vi har fått to nye medlemmer i august og september: Velkommen til Hammerfest og Nordre Follo. Vi 
satser på å fortsette rekrutteringen utover høsten.  
 
Bruk hjemmesiden vår!  www.fkt.no    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. 
 
 
 
 

FKT ønsker alle en koranfri høst! 

 

https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/49107?bookingRef=0
https://www.fkt.no/nyheter/dilemmasamling-for-kommuner-og-fylkeskommuner/
https://www.fkt.no/medlemssider/
http://www.fkt.no/
https://twitter.com/FKT_no
https://www.facebook.com/FKT.no/
mailto:fkt@fkt.no


 

 

 

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen 

Generalsekretær 

 

 


