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KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2020. 

 

 

Kontrollkomiteen har i møte 08.juni 2021 gjennomgått Fagforbundets regnskap og 

årsberetning for 2020. 

Kontrollkomiteen har utført sin funksjon i henhold til vedtektenes § 24 og vedtatt instruks for 

komiteen. 

 

Kontrollkomiteen har gjennomgått og kontrollert protokoller fra landsstyret, forbundsstyret og 

arbeidsutvalget, samt seksjonene der disse er forelagt. I tillegg har vi gjennomgått protokoller 

fra Fagakademiet så lenge de hadde eget styre. 

Komiteen er fornøyd med endringene i rutinene for oversendingen av protokoller fra 

seksjonene. 

 

Kontrollkomiteen følger regionenes arbeid gjennom besøk og ser at det arbeides med 

utfordringer ved etablering av nye regioner. Kontrollkomiteen ser at regionale 

kontrollkomiteer blir fulgt, noe som er viktig på grunn av endringene. 

 

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

svar på spørsmål komiteen har stilt. 

Leder av økonomiavdelingen og controller har deltatt på komiteens møter, økonomiansvarlig i 

Arbeidsutvalget, administrativ leder og andre har deltatt etter behov. 

 

Ekstern revisjon har vært utført av revisjonsfirmaet E & Y og komiteen har utført arbeidet sitt 

i samarbeid med revisjonsfirmaets representanter. 

 

Den vedtatte finansieringsstrategien fungerer og utvikles videre. 

 

Kontrollkomiteen konstaterer at det er god økonomisk kontroll og oppfølging i forbundet.  

Videre at internkontroll og rutiner stadig forbedres. Kontrollkomiteen ser stor verdi i 

konferansene for regionenes revisjons- og kontrollkomiteer. 

 

Kontrollkomiteen har merket seg årsresultatet og slutter seg til disponeringen av overskuddet. 

Komiteen er fornøyd med at det fortsatt arbeides med å få økt andel forbindelse med inntekter 

fra direktebetalende medlemmer og ufordelt kontingent. 

 

Kontrollkomiteen merker gapet mellom inntekter og utgifter i kollektiv hjem fortsatt er stort,  

og komiteen mener at arbeidet med å redusere gapet må intensiveres frem mot LM 2022. 

 

For øvrig har komiteen ingen merknader til det fremlagte regnskap og beretning for 2020. 

 

 

Oslo, 8.juni 2021.     

 

 

 

Arne Granvoll    Reidun Karin Viland  Eva Vida Berg 
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