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Kontrollkomiteens oppgave 

Utdrag fra NIFs lover, § 2-18 Kontrollkomiteen: 

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt 

i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med 

organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne 

økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. 

Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir  et korrekt 

uttrykk for organisasjonsleddets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere 

organisasjonsleddets finansielle stilling, forvaltning og drift. 

Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte 

rapporter fra den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner det 

hensiktsmessig. 

Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til årsmøtet/tinget om sin gjennomgåelse av 

årsregnskapet/årsregnskapene og organisasjonsleddets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forval tning 

generelt og styrets arbeid/beretning. 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til tinget. 

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskap, og registrerer at egenkapitalen til forbundet 

er blitt økt med 12 384 kroner i løpet av året. Kontrollkomiteen har mottatt styrets årsberetning for 2019 

årsregnskapet for 2019. Mottatt årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Kontrollkomiteen har 

fått forelagt revisjonsberetningen for 2019 og revisor har avgitt «ren» beretning.  

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrereferatene og har ingen kommentarer til disse utover at det er positivt 

at styrereferatene ligger tilgjengelig for alle på forbundets hjemmeside.  

Kontrollkomiteen hadde tidligere år en alvorlig bemerkning som nå er blitt tatt til følge. Kontrollkomiteen mottar 

nå budsjetter og løpende regnskapsrapportering. Kontrollkomiteen kan med dette gjøre sin hovedoppgave som 

er å føre tilsyn med forbundets økonomi.  

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og forbundets årsregnskap for 2019 godkjennes. 
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