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Kontrollkomitéens rapport 

Norges Unge Venstres kontrollkomité for perioden 2019-2020 ble valgt på Unge 

Venstres 80.  ordinære landsmøte i Oslo første til tredje november 2019. 

Kontrollkomiteen har bestått av  Andreas Kolstad, Bjarte Espeland Horpestad og 

Gard Aasmund Skulstad Johanson. Komiteen  konstituerte seg selv med Skulstad 

Johanson som leder.  

 

Kontrollkomiteens arbeid  

Kontrollkomiteens mandat fremgår av vedtektenes §11, og lyder:  

«Kontrollkomiteen skal tilse at organisasjonen følger opp de vedtak som er gjort 

av landsmøtet, og komiteen har møte- og talerett i alle Unge Venstres sentrale 

organer. Kontrollkomiteen skal også kontrollere at organisasjonens økonomiske 

disposisjoner blir utført på en forsvarlig måte. Kontrollkomiteen skal avlegge 

årsrapport under hvert ordinære landsmøte. Komiteen har ingen formell 

kompetanse utover dette, med mindre annet går frem  av vedtektene.»  

Kontrollkomiteen har, som tidligere komiteer hatt en restriktiv tolkning av §11 fjerde 

punkt  og har ikke grepet inn der vedtektene ikke gir oss mandat til det. Vi har 

imidlertid gitt råd og  veiledet i god organisasjonsdrift, tidligere praksis og svart 

på spørsmål i saker der  organisasjonens tillitsvalgte eller ansatte har spurt oss 

om råd.   

Kontrollkomiteen har hatt som mål å delta på alle de landsstyremøter og 

sentralstyremøter der  saker som kan tenkes å reise spørsmål innunder vårt 

mandat er behandlet. Vi har videre  tilstrebet å være tilgjengelige, men ikke til 

stede, mens landsstyret og sentralstyret har vært i  møte. Dette opplever vi å ha 

lyktes med. «Koronavirus»-pandemien har ledet til at komiteen  har søkt å unngå 

unødvendig reising. Da alle komiteens medlemmer bor i andre deler av  landet 

enn det sentrale østland, har vi også deltatt digitalt.  



Komiteens interne diskusjon har foregått via «messenger». Kontrollkomiteens 

leder har også  hatt telefonisk kontakt med arbeidsutvalget i saker som krever 

hurtig avklaring eller der vårt  råd er ønsket på kort varsel.   

På oppfordring fra forrige kontrollkomité har vi hatt særskilt søkelys på 

sentralstyrets bruk av  «Slack» som internkommunikasjon. Vi ser med økende 

bekymring på at Slack medfører at  mye av den dagligdagse kommunikasjonen i 

sentralstyret går i et forum der komiteen ikke har  tilgang eller innsyn. Det er ikke 

slik at komiteen skal ha innsyn i all interndiskusjon ledelsen  har, men bruk av Slack 

krever at sentralstyret er særlig oppmerksomt på at vedtak og formelle 

beslutninger skjer på e-post. I det vesentlige er vi av oppfatningen at sentralstyret 

er bevisst på  dette.   

Slack medfører en risiko for at kontrollkomiteens anledning til å utføre de 

oppgaver vi er gitt  av landsmøtet, svekkes. Vi oppfordrer neste års kontrollkomité 

til å gå i dialog med  sentralstyret om hvordan komiteens kontrollfunksjon kan 

ivaretas i Slack.  

Organisasjonen  

Kontrollkomiteen opplever at Unge Venstres tillitsvalgte har gjort en god jobb i å 

forvalte  organisasjonen og jobbe for landsmøtets politiske vedtak. De tillitsvalgte 

er videre bevisst på  sine forpliktelser og følger i det vesentlige vedtektenes 

bestemmelser. Vi vil særlig trekke  frem noen større prosesser og hendelser fra 

inneværende periode.  

SARS-CoV-2-pandemien  

«Koronavirus»-pandemien har satt et stort press på hele samfunnet, inkludert 

Unge Venstre.  Kontrollkomiteen vil berømme organisasjonens ledelse for å ha 

håndtert dette på en god måte,  forholdene tatt i betraktning. Vi vil samtidig 

understreke viktigheten av å avklare  kontrollkomiteens innsyn i de uformelle 

kommunikasjonskanalene. I krisesituasjoner er det  mange beslutninger som fattes 

raskt og det er ikke utenkelig at beslutninger kontrollkomiteen  bør ha innsyn i er 

fattet i Slack.   

Videre vil vi understreke viktigheten av at organisasjonen holder aktiviteten oppe i 

tiden  fremover. Pandemien er etter alt å dømme normalsituasjonen i umiddelbar 



fremtid og følgelig  vil organisasjonen måtte ha normal aktivitet. Vi oppfordrer 

kommende landsstyre og  sentralstyre til å ha særskilt fokus på dette.  

Ansettelser  

I perioden vi har lagt bak oss har organisasjonen gjennomført tre ansettelser. Etter 

at  åremålene til generalsekretær og organisasjonssekretær gikk ut inneværende 

periode har  sentralstyret ansatt nye personer til disse stillingene, på åremål. I 

tillegg valgte landsstyret å  bruke overskuddsmidler til ansettelse av 

fylkessekretær. Vi er av den oppfatning at  organisasjonen klarer å rekruttere 

dyktige kandidater til ledige stillinger. Ansettelsesprosessen  har vært ryddig og i 

tråd med hva vi kan forvente av en organisasjon som Unge Venstre. 

Kontrollkomiteen vil samtidig benytte anledningen til å gratulere de som er ansatt, 

om enn  noe tid etter disse har tiltrådd.  

Nytt økonomisystem  

Tidlig i 2020 valgte landsstyret å implementere et nytt økonomisystem. 

Generalsekretær  hadde ansvaret for dette. Kontrollkomiteen ble involvert i 

utarbeidelsen av en  personvernavtale med tilbyder av økonomisystemet. Vi 

er av den oppfatning at  personvernavtalen ivaretar organisasjonens 

tillitsvalgte på en tilfredsstillende måte.  

Vi ønsker samtidig å bemerke at vi gjerne skulle vært involvert i arbeidet 

tidligere. Da  kontrollkomiteen ble involvert var tilbyder valgt, og prosessen 

hadde pågått en stund. Vi  setter spørsmålstegn ved prosessen frem til at 

tilbyder ble valgt og vil oppfordre fremtidige  sentralstyrer å orientere komiteen 

tidligere i slike prosesser.  

Kontrollkomiteen ønsker også å påpeke at økonomisystemet ikke er rullet ut i 

det tempoet  som var tiltenkt. Noe av dette skyldes «koronasituasjonen» som 

har gjort fysisk  tilstedeværelse for opplæring i det nye systemet vanskelig. Noe 

skyldes også at enkelte  fylkeslag ikke ønsker å implementere systemet. 

Kontrollkomiteen vil imidlertid oppfordre  organisasjonen om at man tilstreber 

at alle fylkeslagene tar dette i bruk snarest.  

Bankforbindelse for organisasjonen  

Det har vært planlagt å benytte én bankforbindelse for hele organisasjonen, slik 



at det er  lettere å kjenne til rutiner for tilgangsstyring. Det har i lengre tid vært 

utfordrende at ulike  lokallag og ulike fylkeslag benytter ulike bankforbindelser. Da 

enkelte banker har hatt  strengere rutiner for å gi tilgang til kontoer enn andre 

banker har en hatt situasjoner der konti  som er eid av Unge Venstres lokal- og 

fylkeslag har vært utilgjengelig når lokallag bytter  ledelse eller starter opp igjen 

etter lengre tids inaktivitet. Kontrollkomiteen vil oppfordre  landsstyret og 

sentralstyret å følge denne saken tett i det kommende året. 

Sakspapirer  

I det vesentlige er sakspapirer sendt ut i god tid, med noen unntak. Vi har                             

bemerket oss at sentralstyrets medlemmer ettersender saker oftere enn hva                   

som er ideelt. Vi vil oppfordre kommende sentralstyre å ha fokus på at                         

sakspapirer kommer til landsstyret i tide.   

Rekruttering  

Vi ser med bekymring på at det i år har vært færre kandidater til sentrale verv enn 

tidligere. At  landsmøtet kan foreta reelle valg er en vesentlig forutsetning for 

partidemokratiet. Vi vil  oppfordre neste års sentralstyre til å se på hvordan 

tillitsvalgtutviklingen i partiet kan styrkes.   

Medlemsstatus  

Unge Venstres medlemsstatus viser en bekymringsfull utvikling.   

I organisatorisk plattform for 2020-2021 har landsmøtet satt et mål om jevn og 

stabil  medlemsvekst. Vi er enda tidlig i plattformens periode, men 

medlemsutviklingen viser en  negativ trend.   

Det er viktig at organisasjonen har fokus på å rekruttere medlemmer i den 

kommende  perioden. I skrivende stund (06.10) har organisasjonen 845 betalende 

medlemmer. Av disse er  271 eldre enn 26 år. De medlemmene som er eldre enn 26 

år får vi ikke støtte for på lik linje  med de som er yngre enn 26 år. For å sikre at 

organisasjonen er levende og aktuell er det  viktig at vi har nok medlemmer, dette 

er også en hjørnestein i å sikre bunnlinjen.  

Vipps som nytt betalingsalternativ vil gjøre rekrutteringen og enklere, men det 

kreves fortsatt  mye av alle organisasjonens tillitsvalgte om vi skal oppnå 



medlemsvekst i tiden fremover. Vi  håper organisasjonen griper muligheten som 

stortingsvalget representerer for å bedre  medlemsutviklingen.  

Økonomi  

Kontrollkomiteen er av den oppfatning at organisasjonens økonomiske 

disposisjoner er  forvaltet godt. «Koronavirus»-pandemien har påvirket 

utgiftssiden i organisasjonen mer enn  inntektssiden og dette medførte 

økonomisk handlingsrom til å foreta en ekstra ansettelse.   

Landsstyret har gjort sine økonomiske prioriteringer etter en stram linje, slik det har 

vært  praktisert tidligere. Vi vil oppfordre kommende landsstyre og sentralstyre å 

fortsette denne  forvaltningspraksisen. Ettersom organisasjonens økonomi er tett 

knyttet opp til venstres  valgresultater er det viktig at organisasjonen disponerer 

økonomien med et langtidsperspektiv  i tankene og sparer opp en tilstrekkelig 

egenkapital.   

Fylkeslagenes gjeld til NUV  

Mye av Unge Venstres egenkapital er bundet opp i gjeld som fylkeslagene har til 

hovedorganisasjonen. Følgelig er ikke hele egenkapitalen disponibel for 

landsstyret. Videre  har tilbakebetalingspraksis vært varierende fra fylkeslag til 

fylkeslag. Hovedlinjen har  imidlertid vært en stabilt lav tilbakebetalingsgrad. Det 

er viktig å bemerke at ved dårligere  oppslutning for Venstre i valgene, vil Norges 

Unge Venstre få mindre støtte. Det samme vil  da gjelde for fylkeslagene, og 

således vil risikoen for å aldri få tilbakebetalt gjelden øke.  Kontrollkomiteen vil 

derfor anmode kommende landsstyre om å vurdere å avskrive større  deler av 

gjelden som tapt. 

Det bemerkes samtidig at lav etterlevelse av gjeldstilbakebetalingen har vært et 

gjengangstema for organisasjonen. Til tross for dette er det enkelte fylkeslag som 

fortsetter å  stifte ny gjeld, uten at gammel gjeld blir gjort opp. Kontrollkomiteen vil 

oppfordre ledelsen til  å gå i dialog med fylkeslagene for å sikre tilbakebetaling av 

gjelden innen rimelig tid.   

Bergen/Trondheim 08.10.20  



Gard Aasmund Skulstad Johanson /s/  

Leder  

Bjarte Espeland Horpestad /s/ Andreas Myrseth Kolstad /s/ 

 

 

 

 


