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Registrering av årsmøtedelegater 

Hvert medlem har én stemme ved avstemminger. Derfor gjennomføres det en registrering i 

forkant av møtet. Det gjelder særlige regler for styremedlemmene. 

Dette er nærmere regulert i vedtektene - § 5: 

Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og 

sekretariat har en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har 

kun stemmerett når de representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og 

regnskap. Ved likt stemmetall, blir dirigenten sin stemme avgjørende. 

Innkalling med sakspapirer og lenke til påmeldingskjema ble sendt utvalgsleder i 

medlemskommuner/-fylkeskommuner og til sekretariatsleder i medlemssekretariater.  

 

Innstilling til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner registreringen. Den innebærer at ___ av medlemmene var til stede. 



 
 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 2/22 

 

 

Konstituering av årsmøtet 2022 

Ved konstituering av årsmøtet skal det iht. vedtektene velges dirigent, to referenter og to til å 

underskrive protokollen.  

 

Innstilling til vedtak: 

Årsmøtet foretar følgende konstituering for årsmøte 2022: 

Dirigent Tage Pettersen 
(styreleder) 

 

Referenter Anne-Karin F Pettersen 
(generalsekretær) 

Liv Tronstad 
(Konsek Trøndelag IKS) 

Til å underskrive protokollen Forslag legges fram i møte 
 

Forslag legges fram i møte 

 



 
 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 3/22 

 

 

Godkjenning av innkalling av saksliste 

I henhold til vedtektene pkt. 5 ble det sendt ut førstegangs innkalling 21. mars («innen 10 

uker før årsmøtet»). Her ble det opplyst at medlemmer som hadde saker til årsmøtet, eller 

forslag om vedtektsendringer, måtte sende disse til sekretariatet innen 27. april («innen 6 

uker før årsmøtet»). 

Informasjon om offentliggjøring av sakspapirer på FKTs hjemmeside og lenke til 

sakspapirene ble sendt i e-post til lederne av kontrollutvalgene og lederne av sekretariat 16. 

mai («senest 2 uker før årsmøtet»).  

 

Innstilling til vedtak 

Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste 



 
 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 4/22 

 

 

Styrets årsmelding 2021 

I styremøte 21. mars 2022 (SS 15/22) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet: 

«Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2021.» 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2021. 

 

Vedlegg 

• Styrets årsmelding 2021 
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1. Organisasjonen 

1.1. Medlemsutviklingen  

Kommunesammenslåinger med virkning fra 2020 reduserte medlemstallet til FKT 

med 32 prosent.

Etter aktiv rekruttering i de to siste årene, har vi 

nå flere medlemmer enn det vi hadde i 2019. Per 

1. januar 2022 har vi 207 medlemmer (179 

kommuner, 7 fylkeskommuner og 21 

sekretariat).  

FKTs reelle markedsandel i dag er 50 prosent. 

Medlemsandelen varierer fra fylke til fylke. 

Dekningsgraden er høyest i Rogaland og 

Vestland og lavest i Agder.  

1.2. Økonomi 

Årsregnskapet for 2021 viser at FKT har en 

egenkapital på kr 1 943 196,- og et positivt 

driftsresultat på kr 431 435,- mot budsjettert 

driftsresultat på kr 0,-.   

Vi mistet et budsjettert overskudd i forbindelse 

med arrangementer som ble avlyst på grunn av 

nedstengningen våren 2021. Dette hentet vi inn 

igjen først og fremst ved lav reiseaktivitet og 

sparte kostnader i forbindelse med styremøter 

og arbeidsgrupper. 

1.3. Styret 

Styret har hatt 7 ordinære styremøter i 2021. Det 

er behandlet 72 styresaker og 24 referatsaker.  

Møtene har vært en kombinasjon av fysiske 

møter og fjernmøter. I juni, august og oktober 

møttes noen styremedlemmer henholdsvis i 

Oslo (fagkonferansen og årsmøtet), i Arendal 

(Arendalsuka) og på Kløfta 

(Kontrollutvalgslederskolen).  

Protokoller fra styremøtene blir fortløpende 

publisert på medlemssidene på hjemmesiden. 

 

Styremøte 1.2 2022:  Oppe fra venstre: Rita Holberg, Liv Tronstad, 
Tom Øyvind Heitmann. Nede fra venstre: Tage Pettersen, Terje 
Engvik (vara for Bård Hoksrud) og Einar Ulla. 

Styrets sammensetting etter årsmøtet i 2021:  

Styreleder Tage Pettersen (2020-2022) 

Kontrollutvalget i Moss kommune  

Nestleder Einar Ulla (2020-2022)  

Sekretariatet for kontrollutvalet Vestland 

fylkeskommune  

Medlem Bård Hoksrud (2020-2022)  

Kontrollutvalget i Bamble kommune  

Medlem Rita Holberg (2021-2022)  

Kontrollutvalget i Fredrikstad kommune  
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Medlem Tom Øyvind Heitmann (2021-2023) 

Kontrollutvalgssekretariatet for Vest-Finnmark 

IKS  

Medlem Liv Tronstad (2021-2023) 

Konsek Trøndelag IKS. 

Varamedlemmer: 

Første varamedlem politiker  

Terje Engvik (2020-2022)  

Kontrollutvalet i Sunnfjord kommune 

Andre varamedlem politiker  

Sven Castberg (2020-2022)  

Kontrollutvalet i Ørsta kommune 

Første varamedlem sekretær  

Jane Anita Aspen (2021-2023)  

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

Andre varamedlem sekretær  

Hilde Rasmussen Nilsen(2021-2023)  

Kontrollutvalgssekretariatet Bergen 

1.4. Sekretariatet 

Forum for kontroll og tilsyn har hatt eget 

sekretariat og en generalsekretær siden 1.1 

2018.  

Sekretariatet er lokalisert i Oslo, Kristian August 

gate 14. Her er vi lokalisert sammen med to 

ideelle organisasjoner (Transparency 

International Norge og Tax Justice Norge) og to 

bedrifter (Viis AS og Vennerød Forlag As).  

I 2021 utgjorde kostnader til sekretariat kr. 

1 291 808,-. I hovedsak er dette lønn og 

kontorleie. 

Generalsekretæren har deltatt på følgende 

eksterne digitale arrangement: 

✓ «Hvem eier Oslo» TI Norge  

✓ «Faktureringssvindel» Inyett  

✓ «Misligheter og granskning» IIA Norge  

✓ «Kontrollutvalgskonferansen» NKRF  

✓ TI Norges årsmøte  

✓ «Forslag til nye bestemmelser om 

korrupsjon» TI Norge  

✓ “Lansering av Global Corruption 

Barometer i Norge” TI Norge  

✓ «Høstkonferanse» Vetaks IKS  

✓ «Tilsynsseminar» KDD  

 

Generalsekretæren deltok også på NKRFs 

jubileumskonferanse på Fornebu. 

En sentral del av arbeidet i sekretariatet i 2021 

har vært arbeidet med nye veiledere. Det er 

gjennomført bort imot 30 digitale 

arbeidsgruppemøter. 

1.5. Profilering  

Høsten 2021 ble FKTs profil endret med ny logo, 

maler og oppdatert hjemmeside. 

 

FKT er på sosiale medier:  

Twitter, @FKT_no. og Facebook @FKT.no.  

Debattinnlegg i Kommunal Rapport: 

✓ Er det trygt å varsle til kontrollutvalget? av 

generalsekretær Anne-Karin F Pettersen 

✓ Uavhengigheten og tillitten til kontrollutvalget 

må ivaretas av generalsekretær Anne-Karin 

F Pettersen. 

✓ Styremedlem Rita Holberg hadde også et 

innlegg til denne debatten: Kontrollutvalget 

skal ikke behandle varsler 

https://www.kommunal-rapport.no/debatt/er-det-trygt-a-varsle-til-kontrollutvalget/135305!/
https://www.kommunal-rapport.no/debatt/uavhengigheten-og-tilliten-til-kontrollutvalget-ma-ivaretas/138437!/
https://www.kommunal-rapport.no/debatt/uavhengigheten-og-tilliten-til-kontrollutvalget-ma-ivaretas/138437!/
https://www.kommunal-rapport.no/debatt/kontrollutvalget-skal-ikke-behandle-varsler/137834!/?utm_source=Kommunal+Rapport+Nyhetsbrev&utm_campaign=7b7e740309-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_96d731d3ce-7b7e740309-183897762
https://www.kommunal-rapport.no/debatt/kontrollutvalget-skal-ikke-behandle-varsler/137834!/?utm_source=Kommunal+Rapport+Nyhetsbrev&utm_campaign=7b7e740309-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_96d731d3ce-7b7e740309-183897762
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2. Konferanser og fagsamlinger 

Aktivitetene i 2021 har vært preget av Covid-19 pandemien. Både 

sekretariatskonferansen i mars og fagkonferansen i juni ble gjennomført digitalt. 

Kontrollutvalgslederskolen ble gjennomført som et fysisk arrangement. 

 

2.1. Sekretariatskonferansen 16.-17. 

mars  

Sekretariatskonferansen 2021 var den 12 i 

rekken.  

Temaene denne gangen var blant annet om 

hvordan kontrollutvalget bør håndtere 

henvendelser. Den nye veilederen for 

kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og 

årsberetningen ble presentert og arbeidet med 

ny veileder om risikohåndtering og i 

sekretariatet ble introdusert. 

Det var 43 deltakere på konferansen. 

2.2. Fagkonferansen 1.-2. juni 

Fagkonferanse i forbindelse med årsmøte, har 

vært arrangert siden FKT ble stiftet i 2005.  

Noen av temaene på konferansen var relatert 

pandemien med blant annet tema om samspillet 

mellom stat og kommune i en krisetid og 

hvordan kontrollutvalget i en ny sammenslått 

kommune fant sin rolle i et år med pandemi.  

Henvendelser til kontrollutvalget var tema også 

på denne konferansen. Andre tema var 

kommunal økonomisk bærekraft, barnevern i 

internasjonalt søkelys og habilitet. 

Vi fikk også presentert rapport om evaluering av 

valgt til kontrollutvalg. 

Det var ca. 120 deltakere på konferansen. 

2.3. Kontrollutvalgslederskolen 18.-19. 

oktober  

Kontrollutvalgslederskolen ble arrangert for 

første gang i 2020. Tanken er at skolen skal 

være et permanent årlig tilbud med ulikt innhold.  

Temaene på samlingen 2021 var varsling, 

henvendelser og granskning.  

Det var 44 som deltok fysisk. Arrangementet ble 

strømmet og 33 deltok digitalt. 

 

 

Daglig leder i Norsk kommunedirektørforum Gudrun Haabeth 

Grindaker,  
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3. Faglig veiledning 

I 2021 har FKT ferdigstilt to veiledere: «Kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskapet og årsberetningen og «Mal for behandling av personopplysninger i 

sekretariatet»

3.1. Kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskapet og årsberetningen 

Arbeidsgruppen har bestått av Einar Ulla 

(nestleder i FKT), Tor-Harald Hustad 

(kontrolldirektør Møre og Romsdal 

fylkeskommune) og Anne-Karin Femanger 

Pettersen (generalsekretær). 

Gruppens mandat var å utarbeide en mal for 

innhold og format på kontrollutvalgets uttalelse 

til årsregnskapet og årsberetningen. 

I forbindelse med høringsprosessen ble det 

avholdt et digitalt høringsmøte 14. januar der 

alle medlemmene ble invitert. Det møtte ca. 40 

personer på høringsmøtet. Blant annet på 

bakgrunn av tilbakemeldinger i høringsmøtet, 

satte vi i gang med å planlegge et kurs 

(arrangert i 2022). 

3.2. Behandling av personopplysninger 

i sekretariatet 

Arbeidsgruppen har bestått av Jane Anita Aspen 

(Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal), Eva 

Bekkavik (Konsek Trøndelag IKS), Arnar 

Helgheim (SEKOM-sekretariat), Kjetil Kvammen 

(personvernombud for FKT) og Anne-Karin 

Femanger Pettersen (generalsekretær).  

Arbeidsgruppens mandat var å utarbeide en 

«bransjenorm» for hvordan sekretariatene kan 

behandle personopplysninger i henhold til 

kravene i GDPR. 

I forbindelse med høringsprosessen ble det 

avholdt et digitalt høringsmøte 13. september 

der alle medlemmene ble invitert. Det møtte ca. 

40 personer på dette høringsmøtet også.  

3.3. Internkontroll i sekretariatet – 

risikovurdering og risikohåndtering 

Dette arbeidet er et samarbeid mellom FKT og 

NKRF. 

Arbeidsgruppen består av Pål Ringnes (leder for 

kontrollutvalgskomiteen i NKRF), Kari Louise 

Hovland (medlem i kontrollutvalgskomiteen til 

NKRF) Sveinung Talberg 

(Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal). 

Sveinung Talberg representerer FKT sammen 

med generalsekretær Anne-Karin F Pettersen.  

Arbeidsgruppens mandat er å lage et forslag til 

internkontrollhåndbok for 

kontrollutvalgssekretariatene som bygger på 

«Internkontrollhåndboka» som FKT utarbeidet i 

2019. Hensikten er å innlemme risikovurderinger 

som et bidrag til tiltak for en god internkontroll.  

 

Arbeidet ferdigstilles våren 2022. 
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3.4. Håndtering av henvendelser til 

kontrollutvalget 

Arbeidsgruppen har bestått av Henning Warloe 

(kontrollutvalget i Bergen kommune). Han har 

også ledet arbeidsgruppen. Trond Egil Nilsen 

(kontrollutvalget i Måsøy kommune), Solveig 

Kvamme (Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat 

IKS), Ragnhild Aashaug (Kontrollutvalg Fjell IKS), 

Hilde Rasmussen Nilsen, Bergen kommune, 

kontrollutvalgets sekretariat og 2. vara til styret) 

og Anne-Karin Femanger Pettersen 

(generalsekretær).  

Gruppens mandat var å utarbeide en veileder for 

hvordan kontrollutvalget kan håndtere 

henvendelser fra innbyggere og andre. 

Arbeidet ferdigstilles våren 2022. 

3.5. Utredinger og evalueringer 

Delrapport 2 - Valg av varamedlemmer til 

kommunale og fylkeskommunale 

kontrollutvalg, ble presentert på FKTs 

fagkonferanse 2021.  Hovedmålet med 

undersøkelsen var å se på kommunenes og 

fylkeskommunenes etterlevelse av 

kommunelovens §§ 7-5 til 7-7 ved valg av 

varamedlemmer til kontrollutvalg for perioden 

2019-2023.  

Rapporten er en videreføring av en undersøkelse 

som ble gjennomført våren 2020: 

Delrapport 1 – Valg av kommunale og 

fylkeskommunale kontrollutvalg, omhandler 

kommunenes og fylkeskommunenes 

 

1 Sekretariat for kontrollutvalg i Nord-Gudbrandsdal 

etterlevelse av kommunelovens § 23-1 ved valg 

av kontrollutvalg for perioden 2019-2023. 

Undersøkelsen er gjennomført av Kjell Tore 

Wirum,  som på tidspunktet var 1.vara til styret i 

FKT. Rapporten kan lastes ned fra våre 

hjemmesider. 

3.6. Faglige innlegg (digitalt) 

FKT ble invitert til kontrollutvalget i Tana 

kommune 3. mars for å snakke om hvordan 

kontrollutvalgets kan håndtere henvendelser.  

Kommunestyret i Gamvik fikk besøk av FKT 6. 

mai. Temaet var kontrollutvalget som 

kommunestyrets styringsredskap. 

Styrets nestleder, Einar Ulla og kontrolldirektør 

Tor Harald Hustad fra Møre og Romsdal 

fylkeskommune, presenterte veileder for 

kontrollutvalget sin uttalelse til årsregnskap og 

årsberetning, for styret i SKNG1 18. februar. 

Utbredt bruk av digitale møter og digital 

deltakelse på fysiske møter, gjør at det er lav 

terskel for å kunne møte våre medlemmer på 

«hjemmebane».   
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3.7. Andre tilbud til medlemmer 

Personvernombudstjeneste 

Kontrollutvalgssekretariat som er organisert 

som IKS, har plikt til å utpeke personvernombud. 

Det samme gjelder for kommunale 

oppgavefellesskap som er egne rettssubjekt. 

Kontrollutvalgssekretariat som er lagt til ansatte 

i kommunen vil omfattes av kommunens 

ombudsordning. 

Siden høsten 2018 har FKT tilbudt 

personvernombudstjeneste til 

kontrollutvalgssekretariat. Ordningen er 

etablert etter oppfordring fra medlemmer. 

Juridisk kompetansepool 

I november 2020 gjennomførte sekretariatet en 

undersøkelse for å kartlegge ressurser og behov 

hos medlemssekretariatene. Mange sekretariat 

mener de selv har mest behov for mer juridisk 

kompetanse. Derfor valgte vi å starte opp med 

juridisk kompetansepool i 2021. Foreløpig 

består poolen av jurister fra et par av 

sekretariatene.  

 

I praksis har ordningen til nå fungert mer som et 

uformelt nettverk der personer i poolen noen 

ganger har vært involvert når FKT mottar 

spørsmål om juridiske problemstillinger fra 

medlemmene. Spørsmål knyttet til 

kontrollutvalgets rolle ved varsling er et 

eksempel. 

 

 

FKT har siden 2016 hatt avtale om rådgivning 

og juridisk bistand med professor emeritus 

Jan Frithjof Bernt ved Universitetet i Bergen.  

Løpende kontakt 

FKT har i løpet av året mottatt en rekke 

henvendelser og spørsmål fra medlemmene om 

forskjellige tema. 

Henvendelsene er besvart løpende. Under er det 

listet opp et utvalg av tema:  

✓ habilitet og rolleblanding 

✓ valgbarhet 

✓ taushetsplikt 

✓ kontrollutvalgets budsjett 

✓ møtegodtgjøring  

✓ kontrollutvalgets rett til å kalle inn 

ansatte 

✓ politiske arbeidsmøter 

✓ fjernmøter 

✓ lønnsforhold i sekretariat 

✓ kontrollutvalgets uttalelse 

✓ sekretariatets ansvar knyttet til 

håndtering av personopplysninger 

I tillegg til å svare på spørsmål fra medlemmer, 

har vi også gitt generell veiledning til andre. 

 

I 2021 har medlemmene mottatt seks 

nyhetsbrev fra FKT. 
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4. Kontakt med myndigheter og andre organisasjoner 

På eget initiativ og på initiativ fra medlemmer, sender FKT løpende 

henvendelser til departementet der vi spør om uttalelser og tolkninger 

av ulike bestemmelser i kommuneloven  

4.1. Kommunal- og 

distriktsdepartementet (KDD) 

På eget initiativ og på initiativ fra medlemmer, 

sender FKT løpende henvendelser til 

departementet der vi spør om uttalelser og 

tolkninger av ulike bestemmelser i 

kommuneloven. Svarene vi mottar publiserer vi 

på hjemmesiden. 

Spørsmål som vi har fått svar på i 2021:  

✓ Spørsmål om sekretariat omfattes av 

forvaltningsloven (og dermed krav om 

personvernombud). Departementet 

konkluderer med 

kontrollutvalgssekretariat som er 

organisert som IKS, har plikt til å utpeke 

personvernombud. Det samme gjelder 

for kommunale oppgavefellesskap som 

er egne rettssubjekt. 

✓ Spørsmål om hvem som skal varsle til 

kontrollutvalget om møter i selskap. 

Departementet antar at det er mest 

nærliggende at eier-/deltakerkommunen 

sender slikt varsel. «Det vil være langt 

enklere for den enkelte kommunen å 

informere kontrollutvalget i forbindelse 

med møter, enn det vil være for et 

selskap som kan ha mange eier-

/deltakerkommuner.» 

Det er flere henvendelser fra tidligere år og fra 

2021 og 2022 som vi i skrivende stund ennå ikke 

har fått svar på: 

✓ Spørsmål om KU-leders manglende 

valgbarhet på valgtidspunktet og evt. 

behov for nyvalg i ettertid (2019).   

✓ Spørsmål om habilitet hos revisor 

(2019). 

✓ Spørsmål om bestemmelsen om at 

minst ett kommunestyremedlem skal 

være medlem av kontrollutvalget, kun er 

direkte knyttet til konstitueringen av 

kontrollutvalget (2020). 

✓ Henvendelse fra NKRF og FKT: 

Henvendelsen dreier seg om 

arbeidsmiljølovens 

varslingsbestemmelser og 

kontrollutvalgets rolle i denne 

sammenhengen, Departementet sende 

henvendelsen videre til Arbeids- og 

sosialdepartementet som riktig instans 

(2021). 

✓ Spørsmål om ordførers rett til å la være 

å sette saker oversendt fra 

kontrollutvalget til kommunestyret på 

sakslisten til kommunestyret (2022). 

Departementet har signalisert at de vil samle 

opp flere problemstillinger og evt. vurdere å 

komme med forslag til lovendringer i fm 

kommunevalget i 2023. 
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Høsten 2021 har FKT ved nestleder og 

generalsekretær, vært involvert i departementets 

arbeid med å revidere Kontrollutvalgsboken 

Ut over dette er representanter fra 

departementet som regel representert blant 

innledere på våre samlinger og konferanser. 

4.2. Kommunesektorens organisasjon 

(KS) 

FKT ønsker å samarbeide med KS om 

arrangement under Arendalsuka. 

4.3. Kontroll og revisjon i kommuner 

(NKRF) 

I 2021 har FKT og NKRF samarbeidet om 

utarbeidelse av veileder Internkontroll i 

sekretariatene – risikovurdering og 

risikohåndtering, se pkt. 3.3. 

 

Vi er enige om å opprettholde den gode 

kontakten og evt. drøfte flere 

samarbeidsprosjekt. 

4.4. Transparency International Norge 

(TI-N) 

FKT har vært medlem i Transparency 

International Norge (TI Norge) siden 2008. Vi er 

også lokalisert i samme kontorfellesskap. Vårt 

formål med medlemskapet å øke FKTs 

kompetanse på spørsmål om korrupsjon og 

antikorrupsjonsarbeid. FKT er representert på 

årsmøtene, og i 2021 har vi vært invitert på flere 

av TI Norges digitale rundebordskonferanser.   

4.5. Høringssvar 

I 2021 har FKT gitt høringssvar til NOU 2020:13, 

Private aktører i velferdsstaten.  

Vi støtter utvalgets forslag som kan bidra til å 

gjøre arbeidet for kommunens kontrollorganer 

lettere: økt transparens om eierskap, 

organisering og økonomi hos private 

leverandører.   

Vi støtter også forslaget om juridisk rådgivning, 

veiledere, maler og standardkontrakter for de 

som bestiller velferdstjenester. 
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Styret 21. mars 2022, 

 

------------------------------------------ 

Tage Pettersen, leder 

 

------------------------------------------ 

Tom Øyvind Heitmann, styremedlem 

 

------------------------------------------- 

Liv Tronstad, styremedlem 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

Einar Ulla, nestleiar 

 

------------------------------------------- 

Rita Holberg, styremedlem 

 

--------------------------------------------- 

Bård Hoksrud, styremedlem 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 5/22 

 

 

Årsregnskap og revisjonsberetning 2021 

I styremøtet 21. mars 2022 (SS 15/22) behandlet styret sak om årsregnskapet 2021 og 

vedtok følgende innstilling til årsmøtet: 

«Årsmøte godkjenner årsregnskap og revisjonsberetning for 2021.» 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner årsregnskap og revisjonsberetning for 2021. 

 

Vedlegg 

1. Årsregnskap 2021, drift 

2. Resultatregnskap, balanseregnskap pr. 31.12.2021 og noter 

3. Revisjonsberetning for 2021 

 



Org.nr. 989 545 159

Årsregnskap 2021

Regnskap Budsjett Regnskap

2021 2021 2020

Inntekter

Medlemskontingent 1 461 500 1 350 000 1 354 000

Fagkonferanse

Sekretariatskonferanse

Andre kurs og konferanser/KU-

lederssk.

Sum konferanseinntekter 741 950 1 180 000 287 250

Renteinntekter 2 610 9 000 4 332

Personvernombudstjeneste 9 750 45 000 23 400

Andre inntekter og tilskudd 24 600

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 215 810 2 584 000 1 693 582

Utgifter

Fagkonferanse

Sekretariatskonferanse
Andre kurs og konferanser/KU-

lederssk.
Sum konferanseutgifter 304 252 844 000 173 790

IT-kostnader, Hjemmeside 106 422 25 000 23 065

Personalkostnader sekretariat

Kontorkostnader sekretariat

Sum sekretariat 1 291 808 1 281 000 1 246 310

Styrearbeid 41 119 271 000 66 563

Juridisk rådgivningsbistand 20 000 12 000

Personvernombudstjeneste 27 788 37 000 18 988

Kontingenter 1 300 1 400 1 300

Div. tiltak i hh.t handlingsplan (interne 

arbeidsgrupper) 7 055
100 000 8 706

Andre kostnader 4 632 4 600 7 743

Eksternt finansierte prosjekt

SUM DRIFTSUTGIFTER 1 784 375 2 584 000 1 558 464

RESULTAT 431 435 0 135 118

















 
   
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 6/22 

 

Medlemskontingent 2023 

Styret behandlet sak i styremøtet 26.april (sak 30/22) som omhandlet kontingentsatsene for 

2023.  

Det har vært praksis å øke satsene annethvert år (for partallsår). Styret vedtok å innstille på 

at satsene ikke økes for 2023.  

Styret viser ellers til årsmøtevedtak i 2021(sak 6/21) der styret fikk i oppdrag å vurdere 

satsene for fylkeskommuner, store kommuner og sekretariat. Slik vurdering legges fram til 

behandling på årsmøte i 2023. 

 

 

Innstilling til vedtak 

Årsmøtet fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2023. 

Kategori Kontingent 2023 
(ingen økning fra 2022) 

Kommune 0 - 5 000 innb. 3 700 

Kommuner 5 001 - 10 000 innb. 7 500 

Kommuner 10 001 – 20 000 innb. 9 700 

Kommuner 20 001 - 50 000 innb. 13 000 

Kommuner med mer enn 50 000 innb. 16 000 

Fylkeskommuner 16 000 

Sekretariater 9 700 

 



 
 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 7/22 

 

 

Handlingsplan 2022-2023 

I styremøte 26. april, (SS 29/22) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet: 

«Årsmøtet fastsetter handlingsplan for 2022-2023 som forelagt.» 

 

 

Innstilling til vedtak 

Årsmøtet fastsetter handlingsplan for 2022-2023 som forelagt. 

 

Vedlegg 

• Handlingsplan 8.6 2022 - 31.12 2023 

 

 



 
 
 

HANDLINGSPLAN FOR FKT 

PERIODEN 8.6.2022 – 31.12.2023 

 

A. FORMÅL (jf. FKTs vedtekter, pkt. 1) OG OPPGAVER 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for 

mennesker som arbeider med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og 

Longyearbyen lokalstyre.  

Forumets primæroppgaver er ifølge vedtektene å styrke kontrollutvalgenes og 

sekretariatenes arbeid med kontrollarbeidet, være en pådriver i arbeidet med faglig utvikling 

av kontrollutvalgene og sekretariatene, være en arena for erfaringsutveksling, styrke 

kontrollutvalgenes og sekretariatenes kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag, være 

en pådriver i politiske prosesser i saker som omhandler kontroll, og styrke kontrollutvalgenes 

stilling i kommunene, herunder kontrollutvalgenes økonomi. 

Andre oppgaver 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 kontrollarbeidet er, være et serviceorgan for 

kontrollutvalg og sekretariat, og å være et talerør overfor myndighetene, herunder å gi 

høringssvar. Alle i målgruppen skal være kjent med FKTs tilbud. 

 

B. SATSINGSOMRÅDE: MEDLEMSVERVING 

For å lykkes som retningsgivende forum innen våre fagfelt må FKT ha tilstrekkelig 

medlemsgrunnlag og økonomisk handlefrihet. Målsettingen er å øke medlemstallet fra å ha 

en dekning per i dag på 50% av medlemspotensialet til å komme så nær 100% som mulig. 

Det innebærer at vi høsten 2023 forbereder en vervekampanje på nyåret 2024. 

Profesjonalitet og troverdighet i de tjenestene vi leverer, er fortsatt viktig i denne 

sammenhengen. Til årsmøtet 2023 vil styret følge opp årsmøtevedtak i 2021 (sak 6/21) der 

styret blir bedt om å utrede differensiering av kontingentsatser for sekretariatene, 

fylkeskommuner og store kommuner. 

 

C. SATSINGSOMRÅDE: PROFILERING for økt gjennomslagskraft 

For å lykkes med primæroppgavene skal FKT være synlig og bidra med kompetanse i 

relevante fora, arbeidsgrupper, referansegrupper ol. Aktuelle høringsuttalelser og synlighet i 

mediebildet vil være en naturlig del av dette. Arendalsuka skal benyttes som arena for 

profilering og samfunnspåvirkning. Nettsidene er en naturlig kommunikasjonskanal, ikke bare 

i dialogen med medlemmene, men også overfor mulige medlemmer og samfunnet ellers. 

Aktuelle nyheter må spres på sosiale medier. 

 

D. SATSINGSOMRÅDE: OPPLÆRING OG VEILEDNING  

Nyttige tilbud innenfor opplæring og veiledning gjør FKT til en attraktiv medlemsorganisasjon. 

Medlemmene skal involveres i dette arbeidet.  



FKT vil bidra med relevant opplæring og veiledning overfor både kontrollutvalg og 

sekretariater, herunder:  

• Årlig fagkonferanse, sekretariatskonferanse og Kontrollutvalgslederskole 

• Flere digitale arrangementer, f.eks. kurs som er tatt opp på forhånd. 

• Nye veiledere på relevante fagområder.  

• Seminar i forbindelse med lansering av nye veiledere. 

• Foreta nødvendig oppdatering av gjeldende veiledere. 

• Juridisk og annen relevant faglig rådgivning og bistand til medlemmene. Vi har som 

målsetting at våre medlemmer velger FKT som sin naturlige leverandør av 

personvernombudstjenesten.  

• «Rundebordskonferanser» (digitale og fysiske) der vi drøfter juridiske 

problemstillinger som medlemmer søker svar på. Det kan være spørsmål knyttet til 

særskilte saker i kontrollutvalgene og spørsmål knyttet til andre problemstillinger som 

valg, habilitet, møteoffentlighet og innsyn.  

• Vurdere å opprette en kompetansepool for kontrollutvalgets arbeid med kommunalt 

regnskap.  

• Kontinuerlig vurdere nye tiltak og konsepter for å styrke kontrollutvalgenes og 

sekretariatenes kompetanse, gjerne etter innspill fra medlemmene. 

 

E. MEDLEMSKOMMUNIKASJON 

Som medlemmer i denne sammenheng menes både kontrollutvalg og sekretariat, og 

kontrollutvalgenes medlemmer og sekretariatenes ansatte. Toveis-kommunikasjonen med 

medlemmene skal primært foregå på faglige samlinger. Faglig dialog gjennom digitale 

miniseminar, er tiltak som vi vil utvikle mer av, jf. pkt. D. Medlemsbrev, nettsidene og sosiale 

media er også naturlige kommunikasjonskanaler. Disse må videreutvikles etter 

medlemmenes ønsker og FKTs behov. 

 

F. SATSINGSOMRÅDE: VIDEREUTVIKLING OG SAMARBEID 

FKT ønsker å videreutvikle seg som faglig forum ved å samarbeide med andre 

organisasjoner der det er naturlig. 

Styret og FKTs sekretariat vil sammen med medlemmene videreutvikle nye tiltak som støtter 

opp om organisasjonens formål. Medlemsnytte skal være den bærende drivkraften i dette 

arbeidet. Utviklingen skal også sikre forumets økonomiske handlekraft og bidra til konstruktiv 

samfunnspåvirkning. Dersom utviklingen av tiltak kan komme under regler for tildeling av 

offentlige midler, vil FKT søke å finansiere prosjekter på denne måten 



 
   
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 8/22 

 

 

Årsbudsjett 2023 

I styremøte 21. mars (SS 18/22) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet: 

«Årsmøtet fastsetter FKTs årsbudsjett for 2023 som forelagt.» 

 

Innstilling til vedtak 

Årsmøtet fastsetter FKTs årsbudsjett for 2023 som forelagt. 

 

Vedlegg 

• Årsbudsjett 2023 

 

 



Org.nr. 989 545 159

BUDSJETT 2023

Budsjett Regnskap Budsjett

2022 2021 2 023

Inntekter

Medlemskontingent 1 600 000 1 461 500 1 650 000

Fagkonferanse

Sekretariatskonferanse

Andre kurs og konferanser/KU-

lederssk.

Sum konferanseinntekter 1 290 000 741 950 1 350 000

Renteinntekter 4 500 2 610 3 000

Personvernombudstjeneste 23 400 9 750 10 000

Andre inntekter og tilskudd

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 917 900 2 215 810 3 013 000

Utgifter

Fagkonferanse

Sekretariatskonferanse

Andre kurs og konferanser/KU-

lederssk.

Sum konferanseutgifter 954 000 304 252 1 135 000

IT-kostnader 130 000 106 422 50 000

Personalkostnader sekretariat

Kontorkostnader sekretariat

Sum sekretariat 1 325 200 1 291 808 1 363 000

Styrearbeid 306 200 41 119 309 000

Juridisk rådgivningsbistand 20 000 20 000

Personvernombudstjeneste 21 000 27 788 10 000

Kontingenter 1 500 1 300 2 000

Div. tiltak i hh.t handlingsplan 

(interne arbeidsgrupper)
150 000

7 055
115 000

Andre kostnader 10 000 4 632 9 000

Eksternt finansierte prosjekt

SUM DRIFTSUTGIFTER 2 917 900 1 784 375 3 013 000

RESULTAT 0 431 435 0



 
 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 9/22 

 

Innkomne forslag fra medlemmer 

I henhold til vedtektene, pkt. 5, ble det 17. mars 2022 sendt ut e-post til medlemmene med 

varsel om at medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må 

sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet, frist 27. april 2022.  

 

Det kom to forslag fra Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS, datert 27.april: 

1) Forslag til endring i FKTs vedtekter: 

I vedtektenes punkt 3 Hovedoppgaver inntas følgende kulepunkt 5:  

• fremme og styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes uavhengighet 

2) Forslag til vedtak vedrørende invitasjon fra NKRF om deltakelse fra FKT i NKRFs 

igangsatte arbeid med norm for sekretariat: 

Årsmøtet fatter følgende vedtak:  

• Årsmøtet ber styret gjennomføre en høring og/eller en spørreundersøkelse 

blant medlemmene i FKT før eventuelt samarbeid med NKRF om norm for 

sekretariat. 

 

Styret behandlet forslagene i ekstraordinært styremøte 5. mai. Styret vedtok følgende: 

1.  Styret vil gjennomføre en medlemsundersøkelse før evt. FKT inngår et 

samarbeid med NKRF om normering av sekretariatene. 

2. Styrets innstilling til årsmøtet: 

I vedtektenes punkt 3 «Hovedoppgaver» inntas følgende kulepunkt 5: 

• fremme og styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes uavhengighet 

 

Med dette vedtakets pkt. 2, slutter styret seg til pkt. 1 i forslaget fra 

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS om vedtektsendring. 

Med henvisning til styrevedtaket pkt. 1, trakk Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS 

sitt forslag nr 2.   

 



 

I henhold til vedtektene pkt. 7, skal vedtak om endring av vedtektene fattes ved at minst to 

tredjedeler av årsmøtet slutter seg til forslaget. Videre sier bestemmelsen at det bare skal 

fattes vedtak for den del av vedtektene der det er mottatt forslag om endringer innen fristen.  

 

Vedlegg: 

• «Forslag til FKTs årsmøte 2022», fra KUSEK IKS, datert 27.4 2022 

• «Invitasjon til å delta i arbeidet med utvikling av anbefalinger/normer for 

kontrollutvalgssekretariatene», fra NKRF, datert 19.4 2022 

 

Innstilling til vedtak 

I vedtektenes punkt 3 «Hovedoppgaver» inntas følgende kulepunkt 5: 

• fremme og styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes uavhengighet 

 

 



 

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS 

Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegotti čállingoddi SGO 

  

 
Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS  

Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegotte Cállingoddi SGO  

Org.nr. 991 520 759  
Postadresse: Sorenskriverveien 11, 9513 Alta  

www.kusek.no 

 
 
  

 
 
 

Saksbehandler  Vår ref. Deres ref. Dato 
Tom Øyvind 

Heitmann 

KUSEK00461  27.04.2022 

  
 

FORSLAG TIL FKTS ÅRSMØTE 2022 
 

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS sender med dette følgende forslag til 
årsmøtet i FKT: 

 

1) Forslag til endring i FKTs vedtekter: 

 
I vedtektenes punkt 3 Hovedoppgaver inntas følgende kulepunkt 5: 

 

• fremme og styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes uavhengighet 
 

2) Forslag til vedtak vedrørende invitasjon fra NKRF om deltakelse fra FKT i NKRFs 

igangsatte arbeid med norm for sekretariat:  

 
Årsmøtet fatter følgende vedtak: 

 

• Årsmøtet ber styret gjennomføre en høring og/eller en spørreundersøkelse blant 

medlemmene i FKT før eventuelt samarbeid med NKRF om norm for sekretariat. 
 

 

 
 

Med vennlig hilsen 

 
 

Kate M. Larsen/sign.      Tom Øyvind Heitmann/sign. 

daglig leder       seniorrådgiver 

 
 

 

 
 

http://www.kusek.no/


 

NKRF – kontroll og revisjon i kommunene 

Haakon VIIs gate 9, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon: 23 23 97 00   Epost: post@nkrf.no  Nettside: nkrf.no 

Org.nr.: 975 450 694 MVA 

Forum for Kontroll og Tilsyn 

 

         

 

 

          Oslo, 19. april 2022 

 

 

 

 

Invitasjon til å delta i arbeidet med utvikling av anbefalinger/normer for 
kontrollutvalgssekretariatene 
NKRFs årsmøte 25. oktober 2021 fattet følgende vedtak:  

«Årsmøtet viser til NKRFs strategi om å være standardsettende organ. Styret bes utarbeide 
normer for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene.» 
 
Bakgrunnen var følgende vedtak fra årsmøtet 2020:  
«Årsmøtet ber styret vurdere en standard for kontrollutvalgssekretariat fram mot årsmøtet i 
2021.» 
 
I perioden fra årsmøtet 2020 til årsmøtet 2021 ble det igangsatt et arbeid for å følge opp 
årsmøtevedtaket. Det ble blant annet avholdt et webinar for medlemmene og 
kontrollutvalgskomiteen hadde saken oppe til vurdering i flere omganger før styret laget en 
innstilling til årsmøtet. 
 
Kontrollutvalgskomiteen gjorde blant annet følgende vurderinger: 

 

«I første omgang mener komiteen at vi må ha et sett av anbefalinger for sekretariatene. Disse 
anbefalingene bør reflektere visse minimumskrav til kvalitet og de skal konkretisere innholdet i 
lov og forskrift.  
 
Dernest må anbefalingene få anledning til å virke en stund før de eventuelt blir normgivende.  
 
Man får dermed tid til å tilpasse seg anbefalingene over tid. Det enkelte 
kontrollutvalgssekretariat kan dessuten vurdere hvordan anbefalingene gjøres gjeldende for sin 
virksomhet raskere enn det som NKRF legger til grunn.  
 
Komiteen ser for seg at anbefalingene vil bidra til å heve kvaliteten på tjenestene til 
kontrollutvalgssekretariatene. I tillegg vil et sett med anbefalinger være til hjelp og støtte for 
det enkelte sekretariat for hvordan de skal løse de ulike oppgave som er tillagt sekretariatet.  
Etter en viss tid, kanskje ett år eller to, ser vi for oss at anbefalingene må forankres som 
forpliktende normer.» 
 
Styret delte komiteens vurderinger, og fremmet derfor forslaget som ble vedtatt på årsmøtet 
2021.  
 

mailto:post@nkrf.no
https://www.nkrf.no/


 

NKRF – kontroll og revisjon i kommunene 

Haakon VIIs gate 9, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon: 23 23 97 00   Epost: post@nkrf.no  Nettside: nkrf.no 

Org.nr.: 975 450 694 MVA 

En av forutsetningene for vedtaket var at Forum for Kontroll og Tilsyn skulle inviteres til å være 
med på dette arbeidet.  
 
Det legges opp til at anbefalingene/normene behandles av både styret i NKRF og FKT.  
 
NKRF har også kjøpt inn bistand til dette arbeidet fra Konsek Trøndelag IKS. 
 
Vi vil med dette invitere FKT inn i arbeidet beskrevet ovenfor, ved at FKT deltar i vår 
kontrollutvalgskomite med to medlemmer når dette arbeidet behandles. FKTs medlemmer vil i 
denne sammenheng ha status som fullverdige medlemmer. 
 
Hvis det opprettes arbeidsgrupper på ulike temaer i forbindelse med dette arbeidet, tenker vi 
at medlemmer i FKT også deltar i disse. 
 
Vi ser fram til å høre fra dere – og har dere spørsmål, ta gjerne kontakt. 
 
Vennlig hilsen  
NKRF 
 
 
Rune Tokle /s/       Pål Ringnes /s/ 
daglig leder       leder av kontrollutvalgskomiteen 

mailto:post@nkrf.no
https://www.nkrf.no/


 
 
   
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 10/22 

 

Valg til styre 

Etter forslag fra valgkomiteen skal årsmøtet iht. vedtektene pkt. 5 i partallsår velge tre 

styremedlemmer og to varamedlemmer fra kontrollutvalgene for to år.  

I tillegg er et av styremedlemmene fra sekretariatene på valg i 2022 (Einar Ulla). 

Leder og nestleder i styret velges årlig blant et av styremedlemmene fra kontrollutvalgene og 

et av styremedlemmene fra sekretariatene. 

Øvrige medlemmer/varamedlemmer er ikke på valg i 2022.  

 

Innstilling til vedtak fra valgkomiteen 

(se vedlegg) 

 

 

Vedlegg 

• Forslag fra valgkomitéen  



Innstilling fra valgkomiteen  

  

 

  
   

 

 
 
Styremedlemmer  
 
 
 

Tage Pettersen (2022-2024)  Gjenvalg Leder, kontrollutvalget Moss 
kommune 

Jane Anita Aspen (2022-2023)  Ny Daglig leder, 
Kontrollutvalgssekretariatet for 
Romsdal 

Rita Holberg (2022-2024)  Gjenvalg Leder, kontrollutvalget Fredrikstad 
kommune 

Terje Engvik (2022-2024)  Ny Medlem, kontrollutvalget i Sunnfjord 
kommune 

Tom Øyvind Heitmann (2021-2023)  Ikke på valg Rådgiver, Kontrollutvalgssekretariatet 
i Vest-Finnmark IKS 

Liv Tronstad (2021-2023)  Ikke på valg Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag 
IKS 

 
 
 
Leder: Tage Pettersen (2022-2023) 
Nestleder: Jane Anita Aspen (2022-2023) 
 

 
 
Varamedlemmer 
 

 
 
 

11. mai 2022 
 
 
 

Arild Røen, 
leder valgkomiteen 

1. vara 
politikere 

Henning Warloe (2022 2024) Ny 
Leder, kontrollutvalget 
Bergen kommune 

2. vara 
politikere 

Sven Castberg (2022-24) Gjenvalg 

Leiar, kontrollutvalet Ørsta 
kommune 
 

1. vara 
sekretærer 

Solveig Kvamme (2022-23) Ny 
Rådgjevar, Sunnmøre 
kontrollutvalsekretariat IKS 

2. vara 
sekretærer 

Hilde Rasmussen Nilsen (2021-2023) 
Ikke på 
valg 

Rådgjevar, 
Kontrollutvalgssekretariatet 
Bergen kommune 



 
 
   
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 11/22 

 

Valg av valgkomite 

Etter forslag fra styret skal årsmøtet iht. vedtektene pkt. 5 i partallsår velge to medlemmer og 

ett varamedlem fra kontrollutvalgene for to år.  

Leder og nestleder i valgkomiteen herav en fra kontrollutvalgene og en fra sekretariatene, 

velges hvert år etter forslag fra styret. Leder velges fra sekretariatene i partallsår og fra 

kontrollutvalgene i oddetallsår. Nestleder velges fra sekretariatene i oddetallsår og fra 

kontrollutvalgene i partallsår. 

Styret behandlet sak om valgkomite i styremøtet 26.april (sak 32/22), og innstillingen ble som 

følger: 

 

Innstilling til vedtak: 

Valgkomitéens medlemmer: 

• Arild Røen, Samnanger kommune (2022-2023)  (ønsker gjenvalg kun for ett år) 

• Anita Gilde, Skaun kommune (2022-2024) 

• Berit Pauline Pedersen, K-sekretariatet (ikke på valg) 

• Lars Hansen, Salten kontrollutvalgssekretariat (ikke på valg) 
 

Varamedlemmer: 

• Jon Jæger Gåsvatn, Sarpsborg kommune (2022-2024) 

• Torill Bakken Kontrollutvalg Fjell IKS (ikke på valg) 
 

Leder: Lars Hansen (2022-2023) 

Nestleder: Arild Røen (2022-2023) 

 

 



 
 
 
Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen 

Saksframlegg – sak ÅS 12/22 

 

Valg av revisor 

Etter forslag fra styret skal årsmøtet iht. vedtektene velge revisor hvert år. 

Styret behandlet sak om revisor i styremøtet 26.april (sak 33/22) og innstiller på Bjørn 

Gulbrandsen, rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF  

 

 

Innstilling til vedtak: 

Bjørn Gulbrandsen, rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF, velges til revisor for ett 

år. 
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