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Kontrollkomiteens rapport 2021-2022
§ 10 Kontrollkomiteen
Landsmøtet velger leder og to medlemmer i kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen skal følge
organisasjonens virksomhet og påse at styret og den daglige ledelse virker i overensstemmelse med
organisasjonens vedtekter, instrukser og gjeldende vedtak truffet av styret, rådsmøte eller landsmøte.
Kontrollkomiteen har ingen besluttende myndighet og kan ikke overprøve vedtak fattet av
organisasjonens besluttende organer. Landsmøtet vedtar instruks for kontrollkomiteen.
Kontrollkomiteen avgir rapport til landsmøtet.

1. Medlemmer av kontrollkomiteen
Følgende ble valgt som kontrollkomite på landsmøtet 2020:
Arne Langset (leder)
Hildur Straume
Nils Aarsæther
Samtlige medlemmer har fungert gjennom hele perioden.

2.Arbeidsform møter og kontakter:
Kontrollkomiteen har hatt jevnlig intern kontakt gjennom valgperioden. Utvalget har deltatt
på rådsmøtene og har i forbindelse med disse hatt egne møter, inkludert samtaler med
generalsekretær og andre fra sekretariatet og ledelsen. Det meste av arbeidet utenom
rådsmøtene har vært pr. telefon, Teams-konferanse og med utveksling av skriftlig arbeide på
e-post.
I de saker der utvalget har gjort vedtak eller gitt skriftlige råd til styret, har komiteens leder
utformet utkast og underlag som har vært sendt de øvrige medlemmer for innspill og
endringer før tilrådning ble gitt. Alle vedtak og tilrådninger har vært enstemmige fra
kontrollkomiteen.
Komiteen har i noen enkeltsaker vært spurt til råds av styret og ledelsen angående tolkning
av vedtekter og formelle rammer. Her er det gitt tilbakemeldinger som har vært referert i
styrets protokoller for de sakene der vi har gitt skriftlig uttalelse.
I ett tilfelle har komiteen på eget initiativ gitt en uttalelse direkte til styret. Det dreide seg
om presiseringer av budsjettansvar og retningslinjer for økonomistyring med bakgrunn i
rådets budsjettvedtak høsten 2021. (følger som vedlegg til rapporten)

3. Innsyn og dokumenter.
Kontrollkomiteen har bedt generalsekretær og leder om tilgang til alle relevante referater,
møtedokumenter, revisorbrev og andre dokumenter som kan ha betydning for
kontrollkomiteens arbeid. Dette har vært imøtekommet og fulgt opp på en god måte.

Dette omfatter bl.a.:
- Referat og underlagsdokumenter fra landsmøtet 2020
- Innkalling, saksutredninger og protokoller fra sentralstyret og AU
- Protokoll og dokumenter i samband med rådsmøta
- Referat fra møter i utvalg.
Når utvalget har bedt om dokumentasjon i enkeltsaker, har vi uten unntak fått det som
etterspørres.
Protokoller og saksdokument framstår generelt som ryddige og oversiktlige. Sekretariatet
framstår som profesjonelt og godt. Slik vi vurderer det, gir dette de styrende organ gode
vedtaksgrunnlag.
Kontrollkomiteen konkluderer med at både styret, AU og den daglige ledelsen, har gitt
komiteen godt innsyn i det løpende arbeidet og stilt seg til disposisjon for spørsmål og
drøfting der dette har vært naturlig.
Kontrollkomiteen mener de ledende organ har fulgt opp landsmøtets prioriteringer og
organisasjonens drift på en god måte.

4. Økonomi
Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets forslag til årsmelding for landsmøteperioden
2021-22 og til det framlagte regnskap for regnskapsåret 2021, inkl. revisors beretning.
Årsmeldingen inneholder etter kontrollkomiteens oppfatning en god og dekkende
framstilling av virksomheten i meldingsperioden.
Årsregnskap for 2021 legges fram for landsmøtet med et overskudd på kr. 693.851,-.
Kontrollkomiteen viser for øvrig til revisors beretning til regnskapet for 2021.
Når det gjelder rammene for økonomien i 2022 viser vi til rådets vedtatte budsjett og til
vedlagt uttalelse fra kontrollkomiteen.
Perioden har vært preget av personendringer både innen sekretariatet og hos revisor.
Kontrollkomiteen har i møte med generalsekretær fått gjennomgått økonomiarbeidets
organisering og rutiner. Dette har vi funnet tilfredsstillende redegjort for av sekretariatet.
Møte med utøvende revisor har vi ikke klart å få til i 2022. Dette bør kontrollkomiteen få
gjennomført våren 2023.

5. Særlige utfordringer
Etterdønninger etter korona-pandemi har fortsatt preget deler av arbeidet i
meldingsperioden. Dette har vært krevende i alle ledd.

Kontrollkomiteen konkluderer med at styret, AU og den daglige ledelsen har vist et stort
ansvar for å drive organisasjonen gjennom pandemien. Dette har vært gjort i tråd med
gjeldende vedtekter, arbeidsplaner og landsmøtets øvrige vedtak.
Organisasjon - Samspill mellom sentralledd og fylkeslag
Nei til EU har en organisasjon der fylkeslagene spiller en svært viktig rolle, både politisk
organisatorisk og økonomisk. Samtidig er fylkene svært ulike og med ulike ressurser.
Nei til EU er en demokratisk organisasjon der sentrale organ i henhold til vedtektene skal
lede og koordinere virksomheten opp mot vedtatte mål og strategier. Det vil være viktig at
de vedtak som fattes i styret og rådet blir godt forankret på alle nivå. Dette er ivaretatt både
som gjennomgående representasjon i styre og råd, samt organiserte samlinger for
fylkesledere m.m. Like fullt vil det alltid ligge utfordringer i dette.
Kontrollkomiteen mener det på alle nivå gjøres et godt arbeid for å bygge og styrke en felles
organisasjonskultur gjennom tydelighet og gode rutiner for samhandling. Samtidig mener vi
at dette arbeidet fortsatt bør ha stort fokus i organisasjonen. Spesielt er dette viktig når
organisasjonen de siste årene har fått reduserte økonomiske rammer.

6. Politiske saker
Kontrollkomiteen viser til årsmeldingens gjennomgang av saker og prioriteringer. Dette gir et
godt bilde av arbeidet i perioden og er i årsmeldingen kommentert opp mot gjeldende
arbeidsplan, samt vedtak i landsmøte og rådet.

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

Tjøtta, Bergen, Tromsø 29. oktober 2022
Enstemmig tilslutning fra kontrollkomiteen.
Arne Langset (s) Hildur Straume (s) Nils Aarsæther (s)

. vedlegg:
Kontrollkomiteens brev til styret – 16.november 2021

Kontrollkomiteen NTEU
16. november 2021
_________________________________________________________________________

Til styret i Nei til EU
Ang. oppfølging av vedtatt budsjett for 2022
Notat og tilrådning til styret.

Rådet i Nei til EU vedtok i møte 7.november et budsjett for 2022 med et budsjettert negativt
resultat. Det ble samtidig gjort et verbalvedtak med følgende ordlyd: Fylkene stiller seg
positive til å bidra økonomisk for å dekke inn det budsjettmessige underskuddet som
framkommer etter at punkt 1 og er innarbeidet. Det må parallelt jobbes med å innhente øket
økonomisk støtte fra sympatiserende organisasjoner.
Ut over dette ble det ikke gjort vedtak om inndekning. Styrets innstilling på dette punkt ble
ikke vedtatt. Den utsendte budsjettoversikten med et udekket underskudd på kr 559.345 er
dermed korrekt.
Kontrollkomiteen vil presisere at det i henhold til vedtektene er rådets oppgave å vedta
sentralorganets budsjett i år der det ikke er landsmøte. Vedtaket er fattet innenfor vedtektenes
rammer og de budsjetterte kostnadene er i tråd med den aktivitetsplan som er lagt og som er
anbefalt av styret. Det er i vedtektene ingen absolutte krav til resultat eller inndekning.
Forutsetningen er at det ikke oppstår risiko for å svekke organisasjonens formål, eller risiko
for å påføre andre et økonomisk tap. Nei til EU har økonomiske reserver som vil kunne
fungere som sikkerhet for ev. budsjettunderskudd.
Et budsjett skal primært være styrets redskap for ansvarlig økonomistyring og drift gjennom
året. Budsjettet skal så langt som mulig følge regnskapsprinsippene for påløpte kostnader og
sikre tilstrekkelig finansiering til rett tid. Her er det avgjørende å vurdere hva som regnes som
sikre inntekter.. (tre kriterier):
• Organisasjonen må ha juridisk rett til inntekten
• Det må være rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt
• Inntekten må kunne måles med tilstrekkelig pålitelighet.
Dersom inntekter i budsjettet er usikre er det viktig å være klar over ansvaret som kan bli gjort
gjeldende, også personlig, for styret dersom organisasjonen pådrar seg ny gjeld.
• det må være samsvar mellom arbeidsplan og budsjett gjennom året.
• budsjettet bør brukes aktivt som et styringsverktøy både for administrasjon og styre
Rådet har vedtatt et driftsbudsjett der de faste kostnadene er lagt. I tillegg er det lagt inn

aktiviteter der rådet forutsetter at finansiering, som i dag ikke er sikret, vil komme på plass
tidligst mulig inn i det nye året. Kontrollkomiteen har registrert at det er kommet mange
positive signaler fra fylkeslaga om rask og velvillig behandling av sentralleddets søknad om
interne overføringer til sentralleddet. Dette vil forhåpentligvis kunne føre til at ikke vedtatte
aktiviteter må utsettes eller reduseres.
Det er generalsekretærs ansvar å påse at de aktivitetene som iverksettes er finansiert innen
kostnadene påløper. Er det usikkerhet rundt dette må det enkelte tiltak behandles i styret og
styret må angi - og vedta - alternativ finansiering før bestilling kan gjøres. Vi oppfatter dette
som både kompliserende og som unødvendig ressursbruk som det bør være i alles interesse å
unngå.
Vi ønsker med dette å presisere styrets ansvar i en situasjon der ikke alle vedtatte aktiviteter i
arbeidsplanen er finansiert.
Vi går ut fra at det meste vil være kommet på plass etter at fylkeslagene har rapportert inn
sine vedtak innen 1. februar. Styret har fullmakt til å justere budsjettet innenfor de rammene
som er gitt, men bør også vurdere om et revidert budsjett skal fremmes for rådet våren 2022 –
da en også ev. vil kunne foreslå anvendelse/inndekning av regnskapsresultat for 2021.

Kontrollkomiteens rolle
Landsmøtet har vedtatt instruks for kontrollkomiteen og i §3 står følgende:
«Kontrollkomiteen skal følge organisasjonens virksomhet og påse at styret og den daglige
ledelse virker i overensstemmelse med organisasjonens vedtekter, instrukser og gjeldende
vedtak truffet av AU, styret, rådsmøte eller landsmøte.
Kontrollkomiteen har ingen besluttende myndighet, og kan ikke overprøve vedtak fattet av
organisasjonens besluttende organer.»
Kontrollkomiteen kan imidlertid gi råd når styret eller andre organer ber om det.

Arne Langset

Hildur Straume

Nils Aarsæther

