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Det opplyses at ingen av medlemmene av årets kontrollkomité har innehatt andre verv i ANSA eller 

hatt noe økonomisk uoppgjort med organisasjonen. 

 

Komiteens oppgave i henhold til ANSAs statutter §47-49 har vært å kontrollere at hovedstyret jobber 

i tråd med generalforsamlingens vedtak, statutter og øvrige retningslinjer, samt påse at ANSAs 

økonomi forvaltes forsvarlig. Kontrollkomiteen skal forholde seg nøytral, og skal ikke fremme 

meninger om hovedstyrets prioriteringer eller arbeid, så fremt disse er i tråd med 

generalforsamlingens vedtak og organisasjonens statutter og retningslinjer. Det skal avgis rapporter 

til hovedstyremøter og generalforsamlingen fra kontrollkomiteen. Denne rapporten er til 

generalforsamlingen og er vår beretning for året som har gått. 

Videre opplyses det at kontrollkomiteen kun står ansvarlig overfor generalforsamlingen. 

 

Generelt om året 

I året som har gått, har kontrollkomiteen vært tilfreds med hovedstyrets arbeid. Det har ikke 

forekommet noen brudd på vedtak, statutter eller andre retningslinjer. Der kontrollkomiteen har sett 

potensielle problemstillinger eller brudd, har dette blitt fremlagt i rapporten til det aktuelle 

hovedstyremøtet og kontrollkomiteen har sett at hovedstyret har tatt til seg våre kommentarer og 

observasjoner.  

 

Handlingsplan 

Ved fjorårets generalforsamling ble det vedtatt en handlingsplan som organisasjonen skal jobbe 

etter. Det er kontrollkomiteens oppfatning og konklusjon at denne har fungert bra i alle ledd i 

organisasjonen. Etter evalueringen av strategien for 2013-2018 på fjorårets generalforsamling ble det 

konkludert med svak måloppnåelse på flere punkter. Kontrollkomiteen mener at overgangen til en 

mer fleksibel handlingsplan har fungert etter sin hensikt, og at erstatningen av et statistisk 

strategidokument som tidligere ble brukt har vært til gode for organisasjonen. Kontrollkomiteen 

ønsker å gi honnør til hovedstyret for oppfølging av handlingsplanen gjennom året som har gått. 

 

Økonomi 

Kontrollkomiteen anser økonomistyringen i året som har gått som god, og er fornøyd med arbeidet 

til GS, budsjettkomiteen og resten av HS for revidert budsjett og økonomistyringen de har vist 



gjennom sin sittende periode. Ved utgangen av 2018 ble det vist god kontroll på økonomien, med 

godt dokumenterte avvik. Dette har fortsatt videre, noe kontrollkomiteen er svært tilfreds med.  

 

Andre observasjoner 

Utover dette har kontrollkomiteen har følgende kommentarer: 

1. Unntak for utvalg AMG 

 

Per dags dato tillater statuttene ikke at noen innehar verv i ANSA uten at de er medlemmer 

av ANSA. Utvalget Akuttmedisinsk gruppe (AMG) ligger under både ANSA og norsk 

medisinstudentforening, hvilket kan medføre avvik fra statuttene, som har vist seg å være 

tilfellet i året som har gått. Dette da leder er student i Norge, og verken medlem i ANSA eller 

oppfyller kravene for medlemskap i ANSA. 

 

Som et resultat av denne problemstillingen vedtok hovedstyret på HS2 at det skal tillates 

unntak fra §9 i ANSAs statutter for AMG. I vedtaket fra møtet heter det at: «Hovedstyret 

vedtar at grunnet AMGs spesielle rolle som utvalgt vil det være mulig å sitte i AMGs 

utvalgsstyre uten å være medlem i ANSA dersom man ikke oppfyller ANSAs medlemskrav.» 

 

Kontrollkomiteen ser det som uheldig at man i et slikt tilfelle avviker fra statuttene. På HS#2 

vedtok hovedstyret å sette AMG-saken på vent, og behandle dette som et 

statuttendringsforslag. Kontrollkomiteen ser at dette ikke har blitt sendt inn på forhånd, og 

dersom det ikke avgjøres på årets generalforsamling er det kontrollkomiteens oppfatning at 

dette bør behandles av neste hovedstyre og tas opp på generalforsamlingen i 2020.  

 

2. Feilaktige utregninger i landenes/regionenes rapporteringer 
 
Kontrollkomiteen har observert noen feilaktige utregninger i rapportene fra 
land/regioner/utvalg. I likhet med andre rapporteringer fra kontrollkomiteen har hovedstyret 
tatt tak i dette, men kontrollkomiteen ser at det likevel er litt mer jobb å gjøre der. Da det 
ikke er kontrollkomiteens jobb å følge opp rapporter fra land, regioner og/eller utvalg, har vi 
ingen flere innvendinger til dette. 
 
 

3. Mangel på referat 

 

HS #2 ble ikke referatført, men kun protokollført. Dette ble opplyst om i KKs rapport til HS #3 

og fulgt opp siden, noe kontrollkomiteens er tilfreds med.  

 

 

 

 

 

 



Konklusjon 

Basert på hovedstyrets arbeid gjennom året, samt kontrollkomiteens skriftlige rapporter, 

konkluderes det at hovedstyret, i samarbeid med generalsekretær, har sørget for sunn drift av ANSA 

gjennom året, uten brudd på vedtak, statutter eller retningslinjer. Kontrollkomiteen er tilfreds med 

arbeidet som har vært gjort, og anser med dette rapport som avgitt.  

 

Takk for samarbeidet! 

 

Oslo, 23. juli 2019 


