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Kontrollkomiteens beretning 2017-2021 
 

Dagsordens punkt 3: 

Årsberetninger og regnskaper 2017-2020 
 

Landsmøtet valgte i 2017 følgende medlemmer og varamedlemmer til forbundets kontrollkomite: 
 
Medlemmer:  

Anders Krane, leder 
Reidun Karin Viland 
Arne Granvoll 
 

Varamedlemmer:  
Eva Vida Berg 
Elin Veimo 
Vidar Stang 

 

Anders Krane, leder Fagforbundets kontrollkomité døde 1. desember 2020. Landsstyret valgte i 

møte 16. desember 2020 Arne Granvoll som ny leder og Eva Vida Berg rykket opp som fast medlem 
av kontrollkomiteen. Det ble ikke valgt nytt varamedlem til kontrollkomiteen. 

 

Kontrollkomiteen har utført sin funksjon i henhold til vedtektenes § 24 og tilhørende retningslinjer. 

 
Kontrollkomiteen har gjennomgått og kontrollert alle protokoller fra landsstyret, forbundsstyret 

og arbeidsutvalget. Komiteen har også behandlet fortløpende protokoller fra styremøter i 
yrkesseksjonene. 

 
De problemstillinger og spørsmål som komiteen har er tatt opp er besvart på en god måte. 

 
Kontrollkomiteen har fått seg forelagt de dokumenter som komiteen har hatt behov for. 

 

Forbundets nestleder, daglig leder, leder av økonomienheten, controller og andre ansatte har 
deltatt på komiteens møter etter behov. 

Kontrollkomiteen har besøkt alle forbundsregioner og kompetansesentre i landsmøteperioden. 

Samtidig har det også vært møter med forbundsregionenes revisjons- og kontrollkomiteer. 

 
Revisjon har vært utført av revisjonsfirmaet EY og komiteen har utført arbeidet sitt i samarbeid 
med firmaets representanter. Dette fungerer etter komiteens vurdering godt. 

 

Kontrollkomiteen konstaterer at det er god økonomisk kontroll og oppfølging. Videre at 
internkontroll og rutiner stadig forbedres. 
 
Kontrollkomiteen har regelmessig kontrollert at de økonomiske disposisjoner er i samsvar med 

vedtak i de styrende organer. Det er en god økonomisk kontroll og budsjettdisiplin i forbundet. 
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Oppdages det svakheter i rutiner blir det tatt tak i umiddelbart og internkontroll og rutiner 
forbedres stadig. 
 

Kontrollkomiteen har gjennomgått forbundets årsregnskap for 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021. 
 

Oslo 4. oktober 2022 
 
Arne Granvoll Reidun Karin Viland Eva Vida Berg 

 


