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Kjære medlemmer
Her kommer litt informasjon fra Forum for Kontroll og Tilsyn:
Vi minner om årets store FKT-begivenhet – fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen
29. – 30. mai 2018. Programmet dekker mange temaer som bør være midt i blinken
både for kontrollutvalg, politisk ledelse og alle andre med interesse for kontroll og tilsyn i
kommunal sektor – etikk, arbeidslivskriminalitet, kommunale barnevern og ikke minst:
ny kommunelov. Påmelding på våre nettsider Påmeldingsfristen er utsatt til 13. april.
Presentasjonene fra Sekretariatskonferansen 20. -21- mars på Lillestrøm, er nå
tilgjengelige på våre nettsider.
Et av hovedinnleggene på sekretariatskonferansen var Kommunal og
regionaldepartementets presentasjon av forslaget til ny kommunelov: (Prop. 46 L 20172018). Når det gjelder kontrollutvalget, så er det nå foreslått minimum 5 medlemmer i
utvalget. Det er også forslag om at lederen ikke kan være fra samme parti eller gruppe
som ordføreren. Videre er det også forslag om at personer med sentrale verv eller
stillinger i kommunale selskap ikke er valgbare til kontrollutvalget. FKT vil melde seg på
høringen til Stortinget. I den forbindelse vil dere bli nærmere informert.
Under oppsummeringen av sekretariatskonferansen ba styreleder Benedikte Muruvik
Vonen om innspill til hvordan vi kan iverksette FKTs handlingsplan for 2018 * og utvikle
planen videre. Medlemmer inviteres herved til å komme med innspill. Innspillene vil bli
behandlet i styremøtet 24. april.
Medlemsverving pågår! Samtlige kontrollutvalg som ikke er medlem hos oss har nå
fått invitasjon til medlemskap. Vi har fra før 165 kommuner/kontrollutvalg som medlem.
Vi håper på god respons utover våren!
Veiledere: «Hva kan kontrollutvalget forvente av sitt sekretariat» blir sendt på høring til
medlemmene like over påske. «Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor» er
forsinket pga. sykdom. Det blir høringsprosess i løpet av høsten.
Her kan du lese Protokollen fra styremøtet 19. mars *

FKT ønsker å serve sine medlemmer på den beste måten. Ta derfor gjerne kontakt med
sekretariatet hvis du lurer på noe eller har noen gode tips å komme med for hva FKT bør
engasjere seg i. Følg oss ellers på twitter og facebook og glem ikke å videresende denne eposten til andre i kontrollutvalget og sekretariatet.

Da gjenstår det å ønske dere en riktig god og vårlig påske !

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær
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