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Medlemsskap i foreningen Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
 
Vedlegg 

• Invitasjon vedrørende medlemsskap, vedlegg 1 

• FKT Vedtekter: https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2019/06/vedtekter.pdf 

• FKT Brosjyre 2020: https://www.fkt.no/wp-

content/uploads/2019/06/fkt_brosjyre2020-21.pdf  

• Medlemskommuner https://www.fkt.no/wp-

content/uploads/2019/06/medlemsoversikt_web.pdf 
 

Saksframlegg: 

 

Forum for Kontroll og Tilsyn(FKT) har i e-post den 12.02.20 til kontrollutvalgsleder 

invitert kontrollutvalget i Tynset kommune til å bli medlem.  

 

Formålsparagrafen til Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) forteller at formålet er å være en 

møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i 

kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. 

Av vedtektene går det frem at forumet sine primære oppgaver er å:  

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn. 

• 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 som forumet engasjerer seg i er å: 

• 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 kontroll og tilsynsfunksjonen er. 

• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat. 

• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar.  

 

FKT har som målsetting at alle landets kommuner skal være medlemmer i FKT. De 

mener det er avgjørende for et velfungerende lokaldemokrati at politikerne er aktive og 

engasjerte i samfunnsoppdraget til kontrollutvalget. Derfor må kontrollutvalgene gis 

muligheten til å være direkte representert i en organisasjon som kan ivareta utvalgets 

rolle og funksjon i det kommunale egenkontrollsystemet og tale kontrollutvalgets sak 

overfor sentrale myndigheter.  

 

Foruten å være et faglig serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning, tilbyr de: 

• Konferanser: Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en sekretariatskonferanse. 

https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2019/06/vedtekter.pdf
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https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2019/06/medlemsoversikt_web.pdf
https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2019/06/medlemsoversikt_web.pdf
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• Veiledere: For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som 

bestiller av revisjonsoppdrag og påseansvar overfor revisor, har de utviklet flere 

veiledere. 

• Opplæring og undervisningsmateriell: I tillegg til å ha utviklet en opplæringspakke 

før valget i 2019, arrangerer de kontrollutvalgslederskolen.  

 

FKT har et eget sekretariat med en generalsekretær lokalisert i Oslo. Styret i FKT er 

sammensatt med lik fordeling av politiske kontrollutvalgsrepresentanter og sekretariat.  

FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen har i dag ca. 200 medlemmer 

inkludert 23 sekretariat. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner.  

 

I Innlandet er disse kontrollutvalg medlemmer: Tolga, Alvdal, Folldal, Os, Sel, Vågå, 

Lesja, Skjåk, Lom og Dovre. 

 

Medlemskontingentsatser for 2020 er:  

Kommune 0 – 5 000 innb.:    kr 3 500  

Kommuner 5 001 – 10 000 innb.:   kr 7 000  

Kommuner 10 001 – 20 000 innb.:  kr 9 000  

Kommuner 20 001 – 50 000 innb.:  kr 12 000  

Kommuner med mer enn 50 000 innb.:  kr 15 000  

Fylkeskommuner:     kr 15 000  

Sekretariater:     kr 9 000 

 

 

Saksvurdering: 

FKT er et forum sammensatt av både kontrollutvalg og sekretariater. FKT er et godt 

faglig verktøy for kontrollutvalgene som både utarbeider materiale som kontrollutvalgene 

bruker, og de bistår kontrollutvalgene i ulike spørsmål. Tynset kommune er medlem i 

Norges kommunerevisorforbund, og deres faglige tyngde ligger i hovedsak i de ulike 

revisjonsoppdragene som gjennomføres i kommunen. Dersom kontrollutvalget i Tynset 

ønsker å bli medlem i FKT, så vil det kunne dekke en større bredde i deres arbeid, og 

bidra til at kontrollutvalgene får en sterkere medlemsorganisasjon. 

 

Dersom kontrollutvalget i Tynset ønsker å bli medlem så foreslås det at det innarbeides i 

budsjett for 2021, som fremlegges for kommunestyret. Kontingenten for Tynset vil bli kr. 

7000.- 

 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 


