
FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

En møteplass for kontrollutvalgene 
og deres sekretariat
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For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid, 
kontakt sekretariatet på epost fkt@fkt.no eller 
generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen 
på telefon +47 414 71 166.

Forumet sitt formål

En møte- og kompetanseplass for mennesker som 
arbeider med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskom-
muner, sametinget og Longyearbyen lokalstyre.

Forumet sine primære oppgaver

Forumet jobber gjennom å

styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes 
arbeid med kontrollfunksjonen

være pådriver i arbeidet med faglig utvikling 
av kontrollutvalgene og sekretariatene

være en arena for erfaringsutveksling 

styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes

kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag

fremme og styrke kontrollutvalgenes og 

sekretariatenes uavhengighet

arrangere fagkonferanser for kontrollutvalg, 
og kurs og samlinger for ansatte i 
sekretariatet

være høringsinstans og komme med innspill 
til sentrale myndigheter i spørsmål som 
angår kontrollarbeid

veilede og bidra med nyheter og aktuelle 
saker for medlemmer, og informasjons
materiell til opplæring av kontrollutvalg

Medlemsfordeler

kontrollutvalgenes eget talerør 

billigere konferanser

faglig påfyll og informasjonsutveksling 

knytte kontakt med andre kontrollutvalg

veiledere for arbeid i kontrollutvalg/sekretariat 

flere medlemmer gir større påvirkning mot dept

mailto:fkt@fkt.no


Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker
du mener det er viktig at FKT har fokus på, ta gjerne kontakt med
styreleder Tage Pettersen, tage.pettersen@stortinget.no /

+47 904 07 753.

Leder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Tage Pettersen (leder 2022-2023, valgt til 2024)
Leder kontrollutvalget, Moss kommune

Jane Anita Aspen
(nestleder 2022-2023, valgt til 2023)
Daglig leder, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

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

Terje Engvik (2022-2024)
Medlem kontrollutvalget Sunnfjord kommune

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

Tom Øyvind Heitmann (2021-2023)
Rådgiver Kusek IKS, Vest-Finnmark

Styret 2022-2023
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