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Det opplyses at ingen av medlemmene av årets kontrollkomite har innehatt andre verv i 
ANSA eller hatt noe økonomisk uoppgjort med organisasjonen.  
 
Komiteens hovedoppgave i henhold til ANSAs statutter §47-48 har vært å avgi skriftlig 
rapport til Generalforsamlingen om Hovedstyrets oppfølging av ANSAs arbeidsprogram samt 
bruken av organisasjonens midler i perioden. Det har også blitt fremlagt skriftlig rapport til 
hvert hovedstyremøte i perioden, hvor kontrollkomiteen også har deltatt fysisk eller via 
Skype. 
 
Komitemøter  
 
Kontrollkomiteen har hatt møter i forkant av hvert hovedstyremøte. 
 

- 30.08.17 (Skype) 
- 08.10.17 (Skype) i forkant av HS#2 
- 17.12.17 (Skype) i forkant av HS#3 
- 09.03.18 (Skype) i forkant av HS#4 
- 05.06.18 (Skype) i forkant av HS#5 
- 04.07.18 (Skype) i forkant av GF 

 
Generelt om året 
 
Kontrollkomiteen er av den oppfatning at organisasjonens arbeid med å følge opp vedtatte 
organisatoriske og økonomiske mål i det store og det hele har fungert bra. Komiteen mener 
at driften av organisasjonen må sies å ha vært god, og at organisasjonens sekretariat har 
levert tilfredsstillende arbeid i perioden 2017-2018. 
 
Når det er sagt, har organisasjonen det siste året avsluttet og evaluert strategien for 2013-
2018. Evalueringen viser svak måloppnåelse på flere punkter, herunder spesielt punktet om 
medlemsoppslutning. Komiteen oppfordrer generalforsamlingen til å ha dette i mente under 
behandlingen av strategi for 2018-2023, og handlingsplan for 2018-2019.  
 
I lys av dette ser kontrollkomiteen på valget om å endre arbeidsprogrammet til en 
handlingsplan som er direkte knyttet til strategi for 2018-2023 som fornuftig for å gi 
strategien bedre forankring i organisasjonens daglige virke. 
 
Økonomi 
 



Kontrollkomiteen vurderer ANSAs økonomistyring som sunn. De endringer og avvik som har 
funnet sted er godt begrunnet, og anses som stort sett fornuftige. I budsjettet for 2018 ser 
man en klar endring i økonomiske prioriteringer, med en stor satsning på IT-utvikling. Dette 
er i tråd med bestilling om forbedring av medlemstilbudet i arbeidsprogrammet for 2017-
2018. 
 
Etter noen planlagte økonomiske utskeielser i nyere tid, er det betryggende å se at 
organisasjonen nå bygger opp egenkapital med sikte på å nå et nivå tilsvarende ett års 
driftsbudsjett. Som nedgang i medlemstall er et eksempel på er det viktig at organisasjonen 
har en økonomisk buffer. 
 
Arbeidsprogram 2017-2018 
 
Organisasjonen har i sitt arbeid det siste året stort sett levert på bestillingen fra fjorårets 
Generalforsamling, herunder for eksempel Hovedstyrets utredning av styrestrukturen i 
organisasjonen.  
 
Kontrollkomiteen ønsker å trekke frem følgende punkter fra arbeidsprogrammet: 
 

● Heller ikke i år klarte man å nå målsetting om en 5% økning i medlemstallet. Tvert 
imot ser man stadig en nedgang. Organisasjonen har igangsatt tiltak for å snu 
trenden, men Kontrollkomiteen ser fremdeles på nedgangen med bekymring. 

● Organisasjonen hadde som mål øke inntekter fra næringslivet med 5%, men denne 
posten har gått ned 7%. 

● Kontrollkomiteen kan ikke se at man har fulgt opp punkt 39: “Utvikle informasjonsside 
for studenter som reiser til utlandet med barn på ansa.no”. 

● På den positive siden har man økt driftsinntektene med 14.4%, noe som er markant 
høyere enn målet på 5%. 

● Organisasjonen fulgte opp bestilling om å arbeide for at ANSAs studentforsikring er 
den beste i markedet ved å tegne ny avtale med Tryg Forsikring i foregående året. 

● Gjennom den såkalte “Trygge rom”-satsingen har organisasjonen i året som har gått 
viet betydelige interne ressurser for å bygge en tryggere organisasjon med hensyn til 
saker som psykisk helse til overgrep. Dette er en satsning som ikke fulgte en 
spesifikk bestilling fra Generalforsamlingen, og som trolig har tatt ressurser vekk fra 
andre målsettinger på arbeidsprogrammet, men Kontrollkomiteen mener at 
organisasjonen ved Hovedstyret og sekretariatet her har gjort en riktig vurdering. 

 
Til sist 
 
Oppsummert vil kontrollkomiteen bemerke at ANSA har gjort et tilfredsstillende arbeid i året 
som har gått.  Med dette anser vi vår rapport som fremlagt, og takker for et godt samarbeid. 
 
Oslo, 24. juli 2018 


