
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 4 Rapport fra kontrollkomiteen 
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Forslag til vedtak 1 

Landsmøte tar kontrollkomiteens rapport til orientering.  2 

§ 10 Kontrollkomiteen  3 

Landsmøtet velger leder og to medlemmer i kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen skal følge 4 
organisasjonens virksomhet og påse at styret og den daglige ledelse virker i overensstemmelse 5 
med organisasjonens vedtekter, instrukser og gjeldende vedtak truffet av styret, rådsmøte 6 
eller landsmøte. Kontrollkomiteen har ingen besluttende myndighet og kan ikke overprøve 7 
vedtak fattet av organisasjonens besluttende organer. Landsmøtet vedtar instruks for 8 
kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen avgir rapport til landsmøtet. 9 

1. Medlemmer av kontrollkomiteen  10 

Følgende ble valgt som kontrollkomite på landsmøtet 2018:  11 
Arne Langset (leder)  12 
Hildur Straume  13 
Nils Aarsæther  14 
Samtlige medlemmer har fungert gjennom hele perioden. 15 

2.Arbeidsform møter og kontakter 16 

Kontrollkomiteen har hatt jevnlig intern kontakt gjennom valgperioden. Det meste av 17 
arbeidet har gått pr. telefon, Teams-konferanse og med utveksling av skriftlig arbeide på e-18 
post. I de saker der utvalget har gjort vedtak eller gitt skriftlige råd til styret, har komiteens 19 
leder utformet utkast og underlag som har vært sendt de øvrige medlemmer for innspill og 20 
endringer før tilrådning ble gitt. Alle vedtak og tilrådninger har vært enstemmige fra 21 
kontrollkomiteen.  22 

Kontrollkomiteen v/ Arne og Hildur har møtt i rådsmøte;  23 
- 06-07. april 2019 24 
- 30. november 2019  25 

Leder har møtt ang. enkeltsaker i elektroniske møter med AU og styret, samt hatt en åpen 26 
dialog med leder og generalsekretær. 27 

Komiteen har flere ganger vært spurt til råds av styret og ledelsen i saker knyttet til tolkning 28 
av vedtekter og organisasjonspraksis. Spesielt har dette blitt aktualisert ifbm. den 29 
ekstraordinære situasjonen som korona-pandemien har forårsaket (se ytterligere 30 
redegjørelse i eget avsnitt). 31 

3. Innsyn og dokumenter  32 

Kontrollkomiteen har bedt generalsekretær og leder om tilgang til alle relevante referater, 33 
møtedokumenter, revisorbrev og andre dokumenter som kan ha betydning for 34 
kontrollkomiteens arbeid. Dette har vært imøtekommet og fulgt opp på en god måte. 35 
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Dette omfatter bl.a.: 1 
- Referat og underlagsdokumenter fra landsmøtet 2018 2 
- Innkalling, saksutredninger og protokoller fra sentralstyret og AU 3 
- Protokoll og dokumenter i samband med rådsmøta 4 
- Referat fra møter i utvalg 5 

Når utvalget har bedt om dokumentasjon i enkeltsaker, har vi uten unntak fått det som 6 
etterspørres.  7 

Protokoller og saksdokument framstår generelt som ryddige og oversiktlige. Sekretariatet 8 
framstår som profesjonelt og godt. Slik vi vurderer det, gir dette de styrende organ gode 9 
vedtaksgrunnlag. 10 

Kontrollkomiteen konkluderer med at både styret, AU og den daglige ledelsen, har gitt 11 
komiteen godt innsyn i det løpende arbeidet og stilt seg til disposisjon for spørsmål og 12 
drøfting der dette har vært naturlig.  13 

Kontrollkomiteen mener de ledende organ har fulgt opp landsmøtets prioriteringer og 14 
organisasjonens drift på en god måte. 15 

4. Økonomi  16 

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets forslag til årsmelding og regnskap for 2019. 17 
Årsmeldingen inneholder etter kontrollkomiteens oppfatning en god og dekkende framstilling 18 
av virksomheten i meldingsåret.  19 

Årsresultatet for 2019 legges fram med et underskudd på kr. 317.451,-. Underskuddet er 20 
mindre enn revidert budsjett og alle avvik er redegjort for. Kontrollkomiteen viser for øvrig til 21 
revisors beretning til regnskapet for 2019.  22 

Kontrollkomiteen har i møte med generalsekretær fått gjennomgått økonomiarbeidets 23 
organisering og rutiner. Dette har vi funnet tilfredsstillende redegjort for av sekretariatet. 24 
Komiteen hadde i tillegg et ønske om å få til et felles møte med utøvende revisor, 25 
økonomisekretær og ledelsen våren 2020. Dette fikk vi av praktiske årsaker ikke gjennomført 26 
etter at korona-epidemien slo til. Normalt bør dette gjennomføres rutinemessig en gang i 27 
året.  28 

Slik vi vurderer det, har ledelsen i meldingsåret gjennomført gode tiltak for å øke medlemstall 29 
og styrke organisasjonens økonomi. Vi håper å kunne se en tydeligere effekt av dette i 30 
kommende år. 31 

5. Unntaksår og særlige utfordringer  32 

Det ble slått nasjonal pandemi-alarm den 12. mars 2020. Dette har preget 33 
rammebetingelsene for all organisert virksomhet her i landet – og gjør det fortsatt.  34 

For alle virksomheter - og også for en organisasjon som vår - har dette medført store 35 
endringer i måten vi kan drive vår virksomhet. Hele organisasjonen har vært nødt til å tilpasse 36 
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virksomheten de plutselige og omfattende endringene i rammebetingelsene. Dette har vært 1 
krevende i alle ledd.  2 

Ingen organisasjon har kunnet forutse alle de utfordringer som en slik situasjon medfører. 3 
Dermed vil det være noen vanskelige valg som ledelsen må ta - der vedtektene ikke entydig 4 
har kunnet ta høyde for utfordringene. I denne situasjonen har Kontrollutvalget ved flere 5 
anledninger vært kontaktet av ledelsen for å komme med råd knyttet til hvordan vi i størst 6 
mulig grad skal kunne fatte vedtak i tråd med vedtekter og gjeldende praksis. Dette gjelder 7 
spesielt problemstillinger knyttet til elektroniske møter og til gjennomføring av ordinært 8 
landsmøte.  9 

Kontrollkomiteen konkluderer med at styret, AU og den daglige ledelsen har vist et stort 10 
ansvar for å drive organisasjonen videre gjennom pandemien. Dette har vært gjort - så langt 11 
det i det hele har vært mulig - i tråd med gjeldende vedtekter, arbeidsplaner og landsmøtets 12 
øvrige vedtak.  13 

6. Politiske saker  14 

Kontrollkomiteen viser til årsmeldingens gjennomgang av saker og prioriteringer. Dette gir et 15 
godt bilde av arbeidet i perioden og er i årsmeldingen kommentert opp mot gjeldende 16 
arbeidsplan. Vi vil i tillegg vise til listen over publikasjoner av ulikt slag, som sammen med 17 
arbeidet i utvalgene gir en imponerende bredde.  18 

7. Konklusjon  19 

Ut fra de ressursene og rammene organisasjonen har hatt i meldingsåret, ser 20 
Kontrollkomiteen styret, utvalgene og den daglige ledelsen sitt arbeid som en god oppfølging 21 
av landsmøtets vedtak og intensjonene i dette. 22 

Tjøtta, Bergen, Tromsø 26. oktober 2020  23 
Enstemmig tilslutning fra kontrollkomiteen. 24 

Arne Langset (s) Hildur Straume (s) Nils Aarsæther (s) 25 

 26 


