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Prosedyre for godkjennelse av First Level Controller (FLC) 

Beskrivelse: 
Den enkelte prosjektpartner har ansvar for at det blir utnevnt en 
prosjektrevisor (FLC) for hvert enkelt prosjekt.   
 
Prosjektpartner skal påse at dette gjøres ved oppstart av prosjektet 
og i henhold til programreglene. 
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Prosedyre for godkjennelse av First Level Controller (FLC) 

Beskrivelse: 
Prosjektpartner er ansvarlig for at relevante dokumenter, som 
sjekklister, fylles ut før oversendelse til BDO.  
 
Dokumentene er programspesifikke og vil variere fra program til 
program.  
 
Henvendelser kan sendes til BDO, Terje.Tvedt@bdo.no  
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Prosedyre for godkjennelse av First Level Controller (FLC) 

Beskrivelse: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert 
myndigheten til å godkjenne FLC’er til et revisjonsselskap, for tiden 
BDO. 
 
BDO kontrollerer at  FLC er i overenstemmelse med programreglene, 
for eksempel revisorfaglig kompetanse, erfaring med revisjon av 
prosjekter finansiert av EU-midler, engelskkunnskaper og lignende. 
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Prosedyre for godkjennelse av First Level Controller (FLC) 

Beskrivelse: 
Kvalifiserte kandidater med korrekt utfylte søknader godkjennes som FLC.  
 
Kandidater med mangelfulle søknader eller som ikke er kvalifisert avvises.  
I slike tilfelles bes prosjektpartner om å sende inn en ny søknad og/eller 
foreslå en annen revisor. 
  
Godkjennelsen som FLC er knyttet til den enkelte revisor, ikke 
revisjonsselskapet.  BDO utfører en årlig kontroll av fem tilfeldig valgte 
FLC’er for å sikre kvalitet av FLC’s arbeid.  
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