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Til
Kontrollutvalget i Vågan kommune v/ Espen Thorvaldsen

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) er en bransjeuavhengig organisasjon for kontrollutvalg og deres
sekretariat. Vi jobber for at kontrollutvalgene og sekretariatene skal kunne ivareta sitt påse-ansvar overfor
administrasjonen og revisjonen på en faglig god og uavhengig måte.
Vi mener det er avgjørende for et velfungerende lokaldemokrati at politikerne er aktive og engasjerte i
samfunnsoppdraget til kontrollutvalget. Derfor ma kontrollutvalgene gis muligheten til %vere 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.
K-sekretariatet IKSer medlem hos oss. Nå håper vi at Vågan kommune vil slutte seg til. Kontrollutvalget inviteres
med dette til å bli medlem.

Informasjon om FKT:

FKTble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen hadde i pr 31.12 2019 ca. 200 medlemmer inkludert 23
sekretariat. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner.

FKThar 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.
Opplering og undervisningsmateriell: I tillegg til å ha utviklet en opplæringspakke før valget i2019,
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 FKTog organisasjonens vedtekter.
Innmelding i FKTkan gjøres via hjemmesiden: www.fkt.no bli-medlem eller ved å sende en e-post til fkt@fkt.no
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Kontin entsatser 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
Kontrollutvalgets rolle er kanskje viktigere enn noen gang i kontrollutvalgets historie. Fremover nå er kommunenes
tjenesteleveranse og beslutningsprosesser særlig sårbar. Så vær framoverlenten velfortjent aktivitetspause fra kontrollarbeidet
Vi håper å høre fra dere. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær
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