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   4. mars 2022 

Til alle våre medlemmer - ansatte i kontrollutvalg og sekretariat 

 

Her er nytt fra FKT: 

 

Fagkonferansen 8.- 9. juni  Lily Country Club  

Invitasjon ble sendt ut i første gang i januar med påminning i februar.  Nå er programmet 

(nesten) helt klart. Det kan lastes ned fra hjemmesiden, se også vedlagte PDF-fil. Påmelding 

fra hjemmesiden: 

 https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen-8-9-juni-2022/ 

Vi håper på stor oppslutning fra våre medlemmer! 

 

Årsmøtet 8. juni 

Årsmøtet blir avholdt 8. juni i forbindelse med fagkonferansen, se over. Alle daglige ledere i 

sekretariat og kontrollutvalgsledere vi få en særsikt innkalling til årsmøtet i neste uke. Mer 

informasjon om årsmøtet finner du her:  

https://www.fkt.no/om-fkt/arsmote-2022/ 

 

Sekretariatskonferansen 22.- 23. mars Scandic Lillestrøm 

Det er fortsatt noen plasser igjen for etternølerne.  Påmelding fra hjemmesiden:  

https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/sekretariatskonferansen-16-17-mars-2022/ 

Til nå er det i underkant av 40 påmeldte. Programmet i PDF- format kan lastes ned fra 

hjemmesiden.  

https://lilycountryclub.no/hotellet/om-lily
https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen-8-9-juni-2022/
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-lillestrom?cmpid=ppc_BH2d&s_kwcid=AL!7589!3!480432982734!e!!g!!scandic%20lillestr%C3%B8m&gclid=Cj0KCQjwlOmLBhCHARIsAGiJg7mDT3Q-aLcxdkn5AIK-4-mVWFiX0TAdbruVV7Ft7busEBXPum5kr3saAtfaEALw_wcB
https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/sekretariatskonferansen-16-17-mars-2022/
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Veiledere 

Metodeveileder - risikovurdering og risikohåndtering i kontrollutvalgssekretariat, er resultatet 

etter et veiledersamarbeid mellom FKT og NKRF. Høringsprosessen pågår, og høringsfristen 

er satt til 2. mai.  Vi har også sendt ut en felles invitasjon til digitalt høringsmøte på Teams 7. 

april.  

 

FKT er også i ferd med å ferdigstille en veileder for håndtering av henvendelser til 

kontrollutvalget. Den vil bli sendt på høring til kontrollutvalg og sekretariat i slutten av mars. 

Veilederen vil også bli presentert på sekretariatskonferansen og fagkonferansen. 

 

Litt faglig påfyll 

Rapport viser at kontrollutvalgene har fått mer å gjøre 

Mens kontrollutvalgene i snitt behandlet rundt 20 saker i 2003, er dette tallet nå oppe i 38 

viser tall fra Kommunal- og distriktsdepartementets organisasjonsdatabase. 

Åpenhetsindeks for kommuner 

Transparency International Norge har kartlagt kommunenes praksis med å publisere 

informasjon på hjemmesidene. Tor Dølvik fra TI-Norge vil presentere funnene på 

sekretariatskonferansen. 

Er det lov til å delta på to møter (fjernmøter) i folkevalgte organer samtidig? 

I en tolkningsuttalelse skriver Kommunal- og distriktsdepartementet at dersom en folkevalgt 

har møteplikt i både fylkeskommunale og kommunale organer, må man søke om fritak fra ett 

av møtene. Dette gjelder også ved fjernmøter. 

 

  

https://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalg/rapport-viser-at-kontrollutvalgene-har-fatt-mer-a-gjore/
https://www.fkt.no/nyheter/apenhetsindeks-for-kommuner/
https://www.fkt.no/fagtema/kommunalrett/om-moteprinsippet-er-det-lov-til-a-delta-pa-to-moter-i-folkevalgte-organer-samtidig/
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Styret 

Styret hadde møte 1. februar. Du finner protokollen vedlagt og  på medlemssiden (krever 

pålogging).  Styrets møtekalender for våren 2022 ser slik ut: 21. mars, 26. april og 7. juni. 

 

Elektroniske nyhetsbrev fra FKT 

Personvernreglene krever at vi innhenter samtykke for å lagre lister med e-postadresser med 

det formålet å sende ut elektroniske nyhetsbrev.  Hvis du ikke allerede har gitt samtykke, og 

hvis du ønsker å motta elektroniske nyhetsbrev fra oss, kan du registrere deg her: 

https://app.easyquest.com/q/stoHaR 

 

Nye medlemmer 

Vi ønsker velkommen et nytt sekretariat; Åsjord Økonomi og Rettshjelp AS. 

 

 

Nyt våren etter hvert! 

Jeg håper vi sees på konferansene. 

 

Anne-Karin Femanger Pettersen 

Generalsekretær 

 

https://www.fkt.no/medlemssider/
https://app.easyquest.com/q/stoHaR

