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Ingen av kontrollkomiteens medlemmer for perioden har innehatt andre verv i ANSA eller hatt 

noe økonomisk uoppgjort med organisasjonen. 

 

Kontrollkomiteens mandat er regulert i ANSAs vedtekter §§ 55 - 57. 

 

Organet har som oppgave 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, organisasjonens statutter og øvrige 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. 

Følgende rapport tar for seg Kontrollkomiteens aktivitet opp mot hovedstyrets aktivitet 

gjennom året, deres oppfølging av handlingsplanen og kort om økonomiforvaltningen i 

organisasjonen. 

 

ANSAs økonomi 

 

Kontrollkomiteen anser økonomistyringen for 2019-2020 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. Hvor det er blitt funnet avvik i økonomirapporteringen fra 

land/regioner og utvalg har dette blitt videreført til hovedstyret i KKs rapport til 

hovedstyremøtene.  

 

Kontrollkomiteen har også fått tilsendt og sett over revidert budsjett av 06.07.20, og har ikke 

ytterligere kommentarer til dette før saken presenteres som vedtakssak på GF.  

 

HS 1 

Avtroppende hovedstyre sitt første møte fant sted 28. juli 2019. Overlapping, arbeidsgrupper, 

fordeling av ansvarsområder, handlingsplan ble klarlagt og gjennomført. Ettersom HS1 ble 

gjennomført dagen etter GF avga ikke Kontrollkomiteen rapport til møtet.  

 

Det kom en bestilling på Generalforsamlingen 2019 om en arbeidsgruppe som skulle se på 

organisasjonens interne kommunikasjon. Det fremgikk av bestillingen at arbeidsgruppen 

skulle bestå av medlemmer fra forskjellige deler av organisasjonen, noe som er blitt etterlevd. 
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Ved hovedstyremøte #4 ga arbeidsgruppen en oppdatering om hva som har blitt gjort gjennom 

året. Kontrollkomiteen er godt fornøyd med arbeidsgruppens innsats, og anser bestillingen fra 

GF som ivaretatt. Endelig rapport legges frem på Generalforsamlingen 2020. 

 

Generalforsamlingen 2019 bestilte en arbeidsgruppe som skulle utrede konsekvensene av å 

fjerne ordførerkollegiet, som et resultat av et eller flere vedtektsendringsforslag som direkte 

ville påvirket ordførerkollegiet og dets eksistens. På hovedstyremøte #2 ble det gitt innspill fra 

hovedstyret til arbeidsgruppen om arbeidet videre, og hva en grundig utredning vil innebære.  

 

Allerede på HS2 hadde arbeidsgruppen lagt en god plan for arbeidets fremdrift, og holdt seg 

godt til denne, noe kontrollkomiteen ser på som positivt.  Disse har levert på bestillingen fra 

GF ved kontinuerlig arbeid gjennom året, samt kontinuerlige oppdateringer på 

hovedstyremøtene. Presentasjon av arbeidsgruppens konklusjon gis på generalforsamlingen 

2020.  

 

HS 2 

Gjennom året var det en periode det ikke eksisterte et landsstyre for ANSA Spania og 

Portugal. Dette var et potensielt brudd på ANSAs vedtekter (§§ 30-31) og ble flagget for HS i 

forkant av hovedstyremøte #2. Hovedstyret fulgte dette opp, og hadde en god dialog med 

kontrollkomiteen etter varsling.  

 

HS 3 

Kontrollkomiteen etterspurte en klargjøring på hva som menes med ANSAs etiske 

retningslinjer, siden dette ikke er et etablert eller velkjent uttrykk. I tillegg ble forslaget til 

vedtektsendringer som medfører at OK utelukkende står igjen med rollen som ordstyrer 

kommentert. Kommentarene var i hovedsak prosessuelle, og bemerket at en av fordelene 

med at OK tolker under hovedstyremøtene er muligheten til å få avklart spørsmål på strak 

arm. Kontrollkomiteen kan likevel tolke vedtekter mellom generalforsamlingene, jf. KKs 

kontrollfunksjon av § 56 første ledd. Videre muligheter vil kunne være at HS kontakter KK i 

forkant av møtene for å avklare tvil rundt tolkning av vedtektene i forkant av utsendelse av 

sakspapirer. Om KKs tolkning skal fremkomme i sakspapirene vil variere fra sak til sak og 

være en skjønnsmessig vurdering, men KKs eventuelle tolkning bør da tillegges vekt.  

 

HS 4  

På fjerde hovedstyremøte ble det fremlagt en vedtakssak om å godkjenne ANSA Canadas 

søknad om å splitte nåværende landsstyre i to regionstyrer, samt en diskusjonssak om mulig 

vedtak av nedleggelse av ANSA Russland. KK påpekte da at mange ANSA regioner har 

utfordringer eller ikke evner å etterleve de kravene som stilles gjennom vedtektene. Dette som 

oppspill til en mer generell diskusjon i hovedstyret på land som viser begrenset evne til 

levedyktighet i henhold til de kravene som stilles. KK påpekte også at det var uheldig at ANSA-

medlemmer i Russland mister et styre uten rom for at det velges inn et nytt gjennom et 

landsmøte eller liknende prosesser for å erstatte tillitsvalgte. 

 

KK uttrykte et behov for mer utfyllende protokollføring fra HS-møter, da dette gir bedre oversikt 

over hovedpunktene fra en diskusjon og derav mer transparens for organisasjonens 

medlemmer.  
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HS 5 

På hovedstyremøte 5 ble det foreslått at hovedstyrets budsjettkomite skulle nedlegges etter 

forslag fra generalsekretær. Ettersom denne reguleres av økonomireglementet og ikke av 

vedtektene ble dette ansett av KK som et internt anliggende. Hovedstyret ble likevel i forkant 

av møtet påmint om at ANSA har flere kontrollmekanismer iht. forvaltningen av ANSAs midler 

opp mot hovedstyrets vedtaksmyndighet for budsjettet, og at dette vedtaket ikke var i strid 

med vedtektene.  

 

Hovedstyrets oppfølging av handlingsplanen 

 

Kontrollkomiteen viser til § 57 siste ledd: 

 

“Kontrollkomiteen skal avgi skriftlig rapport til generalforsamlingen om hovedstyrets 

oppfølging av handlingsplanen og bruken av ANSAs midler i perioden.” 

 

Ettersom Hovedstyret selv har utformet “prosjekt og tiltak” for å nå disse målene vil KK avstå 

fra å kommentere disse direkte. 

 

Det fremstår for KK - som har begrenset kontakt med andre ledd enn de sentrale - som at 

sittende hovedstyre har hatt jevnt over god tillit fra ledd lengre ned i organisasjonen. Mange 

av målsettingene er vanskelige å måle, og generalforsamlingen oppfordres til å se 

hovedstyrets prestasjoner iht. handlingsplan i lys av dette.  

 

Kontrollkomiteen vil berømme hovedstyret og sekretariatet for god oppfølging av 

målsettingene under medlemstilbud. Satsingen på ANSA Alumni, forhandlinger som sikrer at 

ANSA Forsikring er markedets beste og synliggjorte prisforskjeller eller alle tiltak som anses 

oppnådde i inneværende styreperiode.  

 

Kontrollkomiteen mener likevel at oppfølging av bolk “Karriere” ikke når målsetningene i full 

grad. Karrieredagene ser ut til å ha fått mindre oppslutning med årene, og Kontrollkomiteen 

bemerker at det er uklart hvorvidt en  heldigital karrieredag anses som “et attraktivt produkt 

for næringslivet.” Kontrollkomiteen påpeker at det er ønskelig med en tydeligere og målrettet 

redegjørelse for hvordan ANSA har jobbet og jobber for å bli en mer bærekraftig organisasjon. 

 

Særskilt om COVID-19 

 

Kontrollkomiteen ble i forbindelse med utbruddet av COVID-19 kontaktet ved flere anledninger 

for å avklare hvordan sikre at vedtektene ble etterlevd til tross for den ekstraordinære 

situasjonen som viruset medførte. Pandemien forblir en utfordrende situasjon for 

organisasjonen og har begrenset muligheten for både mobilitet og gjennomføring av studier. 

Vedtektene hadde heller ingen bestemmelser rundt liknende situasjoner av karakter force 

majeure. KK så det derfor organisasjonens beste i å utøve et godt, alminnelig skjønn i 

tolkningen av vedtektene.  

 

Kontrollkomiteen ble kontaktet 25. mars av sekretariatet for å avklare rammene for hvordan 

en eventuell gjennomføring av en digital generalforsamling. 
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Kontrollkomiteen var deretter i kontakt med sekretariatet ved generalsekretær i forkant av 

generalforsamlingen. Generalsekretær ba i denne anledning om å utsette ferdigstillelsen av 

revidert budsjett, som etter § 23 bokstav b skal sendes ut fire uker før generalforsamlingen. 

KK er av den oppfatning at prosessen ble gjennomført på en ryddig måte og anser avviket 

som unntaksvis nødvendig gitt de enorme utfordringene virusutbruddet har medført.  

 

 

 

Avslutningsvis bes Generalforsamlingen reflektere over om Kontrollkomiteens mandat også 

er eller bør være oppfølging av målsettinger utført også av sekretariatet, som igjen står 

ansvarlig for hovedstyret i gjennomføringen av satte mål. Kontrollkomiteen 2019/2020 takker 

med dette hovedstyret, ordførerkollegiet, sekretariatet og øvrige parter for godt samarbeid 

gjennom styreåret.  


