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1, Sammensetning 
Kontrollkomiteen ble valgt på landsmøtet i Slekt og Data 2018 i Tønsberg. 

Komiteen består av en leder og et medlem samt to varamedlemmer som velges for to år ad gangen. 

Leder har Vært Bernt Bull, medlem Arne Langeland , mens Ivar Margido Jensås og Jarle Hannisland har 

vært varamedlemmer. (Etter styrets forslag til nye vedtekter vil varamedlemmene nå bli valgt i 

rekkefølge)  

 

Komiteen har fulgt styrets arbeid gjennom protokoller og annen informasjon om virksomheten. 

 

2. Kontroll med ledelse, protokollering oppfølging etc 
Komiteens leder har hatt et møte med generalsekretæren ved begynnelsen av perioden, og har hatt 

sporadisk kontakt først og fremst knyttet til protokollering og forhold knyttet til enkelte saker. 

Kontrollkomiteen viser til merknaden fra forrige rapport om bedre sporbarhet av vedtak, og påse at 

alle materielle vedtak er å finne i protokollen og ikke bare som henvisninger til andre dokumenter. 

Den kan konstatere at protokolleringen nå imøtekommer dette ønsket. 

Komiteen ba oss om at man i beretningen "for å sikre en mer systematisk oppfølging av de vedtatte 

plandokumenter samt andre vedtak bør en tilbakemelding om resultat og avvik bli tydeligere i 

årsberetningene i fremtiden". Kontrollkomiteen kan konstatere at dette nå er tatt hensyn til i 

redigeringen av beretningen. 

Det er ikke kommet noen henvendelser til komiteen om organisasjonens drift.  

Kontrollkomiteen skal ikke gå inn i rene organisasjonsmessige eller faglige vurderinger. Den skal ikke 

være noen alminnelig ankeinstans for vedtatte beslutninger. Det foreligger heller ingen beslutninger 

nå som kunne gi grunn til bekymring. Tvert imot ser de administrative oppgavene ut til å fungere 

utmerket. Medlemstallet er forholdsvis stabilt og en gjennomsnittlig medlemstid i organisasjonen på 9 

år er godt, tatt i betraktning en fhv høy gjennomsnittsalder i organisasjonen. Det løpende arbeidet 

med en oppdatert håndbok for tillitsvalgte er også et godt arbeidsverktøy. 

Koronasituasjonen har vært en utfordring for mange organisasjoner både praktisk og formelt. 

Tidsfrister for gjennomføring av landsmøtet og krav om fysisk landsmøte utfordres av situasjonen. 

Kontrollkomiteen har ingen merknader til de beslutninger som er tatt i den anledning   

 

3.Kommentarer til enkelte forhold 
Politisk har organisasjonen nådd en viktig milepel ved å ha fått et årlig statstilskudd. Kontrollkomiteen 

vil i den forbindelse minne om at det ligger sterkere formelle administrative forpliktelser i statstilskott 

sammenlignet med driften av egne ervervede midler. For å sikre organisasjonens handlingsfrihet er 

det viktig å unngå at økte offentlige tilskott fører til reduksjon av egne inntekter. 

Sommeren la MyHeritage gravminnedatabasen til Slekt og Data inn på sin e sider. Styret valgte å 

benytte seg av rettighetsjuridisk god kompetanse umiddelbart, hvilket gjorde at saken løste seg raskt 

og gravminnebasen ble fjernet fra MyHeritage side. Kontrollkomiteen vil vise til at i slike saker vil 

frykten for å bruke ekstern profesjonell støtte kunne føre til store tap. 



 

 

 

 

4. Økonomistyring 
 
Begge årsregnskapene i perioden er gjort opp med overskudd. Når resultatene i 
de enkelte år varierer har det sammenheng med at større investeringskostnader 
varierer, knyttet til det enkelte prosjektet.  Ved valg av løpende 12 mnd 
kontingent fra første innbetaling vil kontingenten over tid antakelig komme inn 
mer spredt enn nå. Men, det vil ikke svekke den økonomiske oversikten for 
styret.  Det fremgår av protokollene at styret følger regnskapsrapportene, men 
det har ikke vært behov for større justeringer i løpet av det enkelte 
regnskapsåret. 
 
5. Henvendelser 
 
Kontrollkomiteen fikk en henvendelse i 2018 fra et medlem. Den ble oversendt 
styret, og ble håndtert der  
Det har for øvrig ikke vært  henvendelser i løpet av perioden verken fra styret 
eller andre organisasjonsledd . 
 
 
I kontrollkomiteen  9. oktober 2020 
 
Bernt Bull, Leder    Arne Langeland medlem 
 
Jarle Hannisdal, varamedlem     Ivar Margido Jensås  
   
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

 

  

 



 

 

 

 

 


