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Ragnhild Aashaug

Fra: Ragnhild Aashaug
Sendt: 9. august 2020 18:38
Til: Ragnhild Aashaug
Emne: VS: Tynset FKT

  

Fra: Forum for Kontroll og Tilsyn [mailto:fkt@fkt.no]  
Sendt: 12. februar 2020 14:50 
Til: Marit.motroen@sykehuset-innlandet.no 
Kopi: Torill Bakken <TB@kontrollutvalgfjell.no> 
Emne: Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn 
  
  
Til Marit Motrøen, leder av kontrollutvalget i Tynset kommune 
  
En ny valgperiode er i gang med helt nye kontrollutvalg. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) vil med dette invitere 
kontrollutvalget i Tynset kommune til å bli medlem hos oss.  Fra før har vi de andre kommunene som benytter 
Kontrollutvalg Fjell IKS som sitt sekretariat. Nå håper vi at Tynset vil slutte seg til. 
  
FKT har som målsetting at alle landets kommuner skal være medlemmer i FKT. Vi 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. 
Styret i FKT er derfor sammensatt med lik fordeling av politiske kontrollutvalgsrepresentanter og sekretariat.  

  

Litt informasjon om FKT: 

FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen har i dag ca. 200 medlemmer inkludert 23 sekretariat. Disse 

dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget sekretariat med en generalsekretær lokalisert i 

Oslo. 
Foruten å være et faglig serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning, kan vi tilby: 

 Konferanser: Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en sekretariatskonferanse.  
 Veiledere: For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av 

revisjonsoppdrag og påse-ansvar overfor revisor, har vi utviklet flere veiledere.  
 Opplæring og undervisningsmateriell: I tillegg til å ha utviklet en opplæringspakke før valget i 2019, 

arrangerer vi i 2020 for første gang kontrollutvalgslederskolen. 
Mer Informasjon om våre tilbud finnes på www.fkt.no 
  
Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisasjonens vedtekter.  
Innmelding i FKT kan gjøres via hjemmesiden:  www.fkt.no/bli-medlem eller ved å sende en e-post til fkt@fkt.no 
  
Kontingentsatser for 2020: 
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 
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Vi håper å høre fra dere 

  

  

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen 

Generalsekretær 

 
________________________ 
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