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Forslag til vedtak 
Alternativ 1:  
Kontrollutvalget I Lierne kommune vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med 
virkning fra 1.1.2022. 
  
Alternativ 2:  
Kontrollutvalget i Lierne kommune melder seg ikke inn i Forum for kontroll og tilsyn 
 
 
Vedlegg 
Brosjyre 2021-2022 
 
Saksopplysninger 
Forum for kontroll og tilsyn er en organisasjon som har som formål å være en møte- og 
kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontrollarbeid i kommuner, 
fylkeskommuner, sametinget og Longyearbyen lokalstyre. Medlemmer er kommunale og 
fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariater. Det eksisterer pr. i dag ingen andre 
organisasjoner som organiserer kommunale kontrollutvalg. 
 
Forum for kontroll og tilsyn ble opprettet i 2005, etter en kommunelovendring i 2004, da det 
ble innført bestiller-/utførermodell mellom kontrollutvalg og revisjon. Forumets 
hovedoppgaver er: 

· Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med 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 for forumet 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 

 
 
FKT hadde pr. nå 184 kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og 21 
kontrollutvalgssekretariat som medlemmer. Konsek Trøndelag IKS er medlem av FKT. 
Les mer om FKT her: https://www.fkt.no/ 
 
 
Medlemskap koster i 2022 kr. 3.700,-for en kommune av Lierne kommunes størrelse. 
Medlemskontingenten er lagt inn i forslag til kontrollutvalgets budsjett for 2022. 
 
 

http://www.fkt.no/Installations/fwk/sites/fkt/dokuments/medlemsoversikt_web.pdf
https://www.fkt.no/


 
Vurdering 
Kontrollutvalget må diskutere om de ønsker å melde seg inn i FKT, saken legges derfor frem 
med to alternativer til vedtak. 
 
 
 
 
 


