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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 gjennom året 2016-2017 har vært å avgi 

skriftlig rapport til Generalforsamlingen om Hovedstyrets oppfølging av ANSAs arbeidsprogram samt bruken av 

organisasjonens midler i perioden. Det har også blir fremlagt skriftlig rapport til hvert hovedstyremøte i perioden, hvor 

kontrollkomiteen har deltatt over nettkonferanse. 
  

I januar møtte Kontrollkomiteen Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) ved leder Silje Kjørholt og 

representanter for organisasjonens organ tilsvarende kontrollkomite for å informere ONF om Kontrollkomiteens formål, 

kontrolloppgaver og gjeldende praksis i ANSA. Slikt organisatorisk samarbeid er svært gunstig både for ANSA og ONF, 

og det oppfordres til videre utnyttelse av slike muligheter i fremtiden. 
  

Komitemøter 

  

Kontrollkomiteen har hatt møter i forkant av hvert hovedstyremøte, samt hatt regelmessig kontakt via andre 

kommunikasjonsmidler gjennom året: 
  

12. august, Skype 

26. september, Skype 

2. november, Skype 

14. desember, Skype 

8. mars, Skype 

3. juni, Skype 

5. juli, Skype 
  

Generelt om året 

  

Kontrollkomiteen ønsker å honorere Presidenten og Hovedstyret for innsatsen og arbeidet som er lagt 

ned i styreperioden 2016-2017.  
  

Videre ønsker KK også å gi honnør til avtroppet Generalsekretær og ANSA Sentralt som har utvist god økonomisk 

kontroll og styring i driften av organisasjonen, samt påtroppet Generalsekretær som har opprettholdt samme ryddige 

styring og videre satt positivt preg på organisasjonens nåværende og fremtidige retning. 
  



Kontrollkomiteen ønsker også å komplimentere Presidenten for svært grundig og økonomisk gunstig prosess i 

ansettelsen av ny Generalsekretær. Presidenten har vist at det er tatt lærdom av tidligere ansettelsesprosesser, 

og har attpåtil benyttet organisasjonens vide nettverk for ekstern kompetanse i prosessen. 
  

Det har det siste året også blitt bemerket økte henvendelser i kategorien psykisk helse som rettes til sosialrådgiver. KK 

ønsker derfor å rose Sekretariat for å ta dette på alvor gjennom kompetanseheving i samarbeid med Mental Helse. 

Sosialrådgivning er et viktig velferdstilbud for medlemmene, og det er svært gledelig at dette styrkes.  
 

  

Politisk arbeidsprogram 

  

Primært ønsker Kontrollkomiteen å gratulere President, Hovedstyre og organisasjonen som sådan med en rekke 

politiske seire med både direkte og fundamentalskapende virkning på norske studenter i utlandet. Spesielt gledelig er 

det at organisasjonens økte fokus på studenter i videregående opplæring i utlandet har materialisert seg i form av 

halvering av egenandelen for studenter på United World Colleges (UWC). Videre er både 

gjennomslaget i Tysklandssatsingen og topplånet politiske seire som gir grunnlag for videre satsning, og viser at den 

politiske agendaen i 2016-2017 har vært i tråd med det politiske arbeidsprogrammet. 
  

Organisatorisk arbeidsprogram 

  

Generalsekretær og Hovedstyret har utvist god og grundig oppfølging av ANSAs organisatoriske arbeidsprogram 

gjennom styreåret 2016-2017. Kontrollkomiteen ønsker å gi Sekretariatet honnør for informasjonsarbeidet rettet mot 

unge med funksjonsnedsettelser som vil studere i utlandet. Det er fordelaktig at ANSA kan fremgå som et forbilde for 

temaet, og at initiativet har høstet positive tilbakemeldinger fra mottakerorganisasjoner og LNU. 
   

Følgende målsetninger satt på Generalforsamlingen 2016 er ikke gjennomført og bør revideres og/eller satses videre på: 
1. Øke medlemstallet med 5 %. Organisasjonen har gjennom året sett en nedgang i antall medlemmer. Dette kan 

skyldes flere ting utenfor ANSAs virke, men nedgangen bør likevel tas seriøst og det bør jobbes aktivt for å 
reversere trenden. 

2. Øke inntektene med 5%. ANSAs totale driftsinntekter økte med 1.2 % i perioden. 
3. Øke inntekter fra næringslivet med 5 %. Bedriftstilskudd økte med 3 % i perioden. 

  

Kontrollkomiteen konkluderer derfor med at gjennomføringsgraden av årets organisatoriske arbeidsprogram er 

svært tilfredsstillende. 
  

Da gjeldende strategiplan løper fra 2013-2018 finner KK det bemerkelsesverdig at arbeid med neste strategiplan ikke 

nevnes i fremlagt forslag til organisatorisk arbeidsprogram. 
  

Økonomi 

  

Generelle kommentarer: 
  



Kontrollkomiteen har på generelt grunnlag opplevd økonomirapporteringen som tilstrekkelig for minimalt innsyn for 

Hovedstyret, men har gjennom året stilt seg spørrende til mengden innsyn ANSAs høyeste tillitsvalgte organ faktisk 

burde ha i driften av organisasjonen.  
  

Kontrollkomiteen bemerket allerede på HS#2 at en mer helhetlig regnskapsrapportering er nødvendig for å best 

kunne oppfylle ANSAs statutt §31 – særskilt punkt 2 og 6, samt å skape en mer åpen informasjonsdeling 

mellom Sekretariatet og Hovedstyret. Kontrollkomiteen har likevel forståelse for de ressursbegrensningene en frivillig 

organisasjon står ovenfor, og har derfor bedt Hovedstyret om å etterleve alternative innsynsmetoder i samråd med 

ANSAs Sekretariat. Dette har blitt innført i økende grad gjennom rapportering fra ANSAs Budsjettutvalg, samt at en egen 

post for økonomirapportering benyttes ved hvert hovedstyremøte. Kontrollkomiteen mener likevel at 

oppdaterte regnskapstall bør foreligge Hovedstyret hvert styremøte. 
  

Årsregnskap 2016: 
  

Kontrollkomiteen bemerker av regnskapsåret 2016 var preget av god og ryddig økonomisk styring, og gjør 

Generalforsamlingen oppmerksom på at den 33 % store nedgangen i Resultat fra 2015 i all hovedsak skyldes post 

3000: ”Salg annonser ANSAnytt”, som både Hovedstyret og ANSA Sentralt har vært klar over og jobbet bevisst med. 

Det bør også bemerkes at redaksjonskostnader for ANSAnytt også er halvert. Et positivt resultat i en slik overgang er 

uansett positivt for organisasjonen, og honnør rettes til Generalsekretær og ANSA Sentralt for ryddig økonomiføring som 

sikrer videre påbygging av organisasjonens egenkapital.  
  

Til regnskapet 2015 stilte daværende Kontrollkomite seg undrende til en nedgang i total støtte til landene på 130 000 

NOK mot 2014. Det er derfor gledelig å se at man i år har imøtekommet dette, og økt støtten til landene med 168 00 

NOK. 
  

Budsjett 2017: 
  

Kontrollkomiteen ser det som positivt at det er budsjettert med et overskudd i revidert budsjett, selv om dette er 

nedjustert noe fra originalt budsjett. Budsjetteringen oppleves likevel som nøktern og tar høyde for svingninger i 

organisasjonenes faktiske kontantstrøm, med gode begrunnelser der hvor endringer fra originalt budsjett er gjort. 

Kontrollkomiteen gjør likevel oppmerksom på atgjennomgående positivt årsresultat i middels størrelsesorden siden 

2013 omsider fordrer en utredelse av hvilket egenkapitalnivå som til enhver tid skal holdes av organisasjonen, og 

dernest hvordan denne skal forvaltes på en likvid samt avkastningspositiv måte.  
  
 


