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Hei kontrollutvalgssekretærer i FKT!
Jeg håper at dere vil ta med dere denne invitasjonen til kontrollutvalgene på neste møterunde (se
under). Fristen for påmelding er 19. april, men her kan vi være fleksible hvis dere har møter sent i
april evt. i starten av mai. Det er fint hvis dere gir et ord om evt. forsinket påmelding.
Det er ikke alle kontrollutvalg/medlemmer som har meldt seg på nyhetsbrev fra FKT.
Tips gjerne kontrollutvalgene om å melde seg på nyhetsbrevene. Her er lenke til registering:
https://app.easyquest.com/q/stoHaR

Ha en fin ettermiddag
Med vennlig hilsen

Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær
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FAGKONFERANSEN 08. – 09. JUNI 2022
Lily Country Club

Det er snart tre år siden sist vi var samlet til fagkonferanse og nå kan vi endelig
være sammen i nydelige omgivelser, kun 10 minutter fra Gardermoen.
Hotellet kan by på spa med basseng, varm og kald kulp, badstue, tyrkisk
dampbad, stilleområder, treningsrom og muligheter for å gå tur i landlige
omgivelser. Hotellets nærmeste nabo er Miklagard Golfklubb.
Hotellet og omgivelsene er verdt et besøk i seg selv, men for oss er det

selvsagt det faglige programmet som står i sentrum. Du kan lese mer om
programmet her:
Lenke til program

Smakebiter fra programmet
Henvendelser til kontrollutvalget
FKT har utarbeidet en veileder med en rekke anbefalinger som vi presenterer
på konferansen.
Habilitet og rolleklarhet
Er tilliten til forvaltningens upartiskhet så avgjørende at man i små kommuner
ikke kan leve med litt inhabilitet?
Kontrollutvalget som bestiller
Hvordan kan kontrollutvalget bli en mer kreativ og aktiv deltaker i bestilling av
forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og etterlevelseskontroll?
Varslingssystem i kommuner
Kommunene har plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling, men har
kommunene i dag forsvarlige kanaler som tar imot meldinger om kritikkverdige

forhold?
Økonomisk internkontroll i praksis
Flere medieoppslag den siste tiden viser grunnleggende svikt i den økonomiske
internkontrollen i noen kommuner.

Påmelding

Vi minner også om årsmøtet 8. juni
Årsmøtet avholdes i forbindelse med fagkonferansen. Medlemmer som har
saker til årsmøtet, eller forslag til vedtektsendringer, må sende disse til
sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet.
Nærmere informasjon om årsmøtet vil bli sendt til medlemmene.

Copyright © 2022 Forum for kontroll og tilsyn, All rights reserved.
Du mottar e-post fra Forum for kontroll og tilsyn fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev.
Vår epostadresse:
Forum for kontroll og tilsyn
Kristian Augusts Gate 14
Oslo, Oslo 0164
Norway

Add us to your address book

Vil du endre hvordan du mottar nyhetsbrev fra oss?
Du kan oppdatere dine innstillinger eller melde deg av vårt nyhetsbrev

