
 
 
Kontrollkomitéens beretning for 2018 
 
I henhold til AUFs lover har kontrollkomitéen som hovedformål å se til at lover og regler 
og retningslinjer som landsmøtet, landsstyret og årsmøtet vedtar overholdes.  
 
Kontrollkomitéen til AUF i Troms ble valgt av årsmøtet i 2018 og har bestått av Marta 
Hofsøy, Maren Irene Gåre Bakkevoll og August Sebulonsen. Kontrollkomitéen har gått 
gjennom protokollene fra samtlige 14 fylkesstyremøter som ble avholdt i 2018. I tillegg 
har kontrollkomitéen gjennomgått årsregnskapet for 2018. Revisors beretning har ikke 
vært forelagt kontrollkomitéen før beretningen ble ført i pennen, og kontrollkomitéen 
tar derfor forbehold om denne. 
 
Kontrollkomitéen bemerker at det har vært nødvendig å gi fylkesleder purringer og 
oppfølginger for å få de korrekte referatene i hende. Det fremstår som at fylkesstyret har 
godkjent protokoller med feil og mangler ved minst tre anledninger. Fylkesstyret 
oppfordres derfor til å være mer oppmerksom på hvorvidt protokollene som godkjennes 
i påfølgende møter faktisk er korrekte.  
 
I kontrollkomitéens beretning for 2017 henstilles det til en tettere styring med 
økonomien. Det fremstår for kontrollkomitéen som at det motsatte har skjedd. 
Økonomirutinene i 2018 har helt tydelig ikke vært gode nok. Dette har gått ut over 
aktivitet, vært belastende for fylkessekretær å rydde opp i og skapt frustrasjon.  
 
Kontrollkomitéen understreker at økonomisk styring er et lederansvar, som både 
fylkesleder og fylkesstyret står som ansvarlig for å følge opp. Dette ansvaret har ikke 
blitt fulgt opp på en god nok måte. Kontrollkomitéen vil samtidig berømme nåværende 
fylkessekretær for å i samarbeid med AUF sentralt ha gjort en svært god innsats med å 
rydde opp.  
 
Det fremkommer ikke av protokollene fra fylkesstyrets møter at det økonomiske rotet 
har vært drøftet der. I følge opplysninger fra leder har situasjonen vært diskutert, men 
ikke referatført. Kontrollkomitéen vil bemerke at det generelt er viktig at alle 
diskusjoner i fylkesstyret referatføres, og at spesielt at det er kritikkverdig at drøftelser 
om en slik situasjon er utelatt. Også dette er et ledelsesansvar å følge opp. 
 
Kontrollkomitéen er kjent med at det jobbes sentralt for et felles regnskapssystem for 
alle fylkene, og anbefaler sterkt at Troms jobber for å bli et av de første fylkene som tar i 
bruk en slik ordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kontrollkomitéen vil også bemerke at det er langt mellom ambisjonene i 
organisasjonsplanen og gjeldende praksis. I følge planen skal det sendes ut en infomail 
hver tredje måned, utgis en nettavis kalt AUFtenposten minst to ganger i året, samt at 
nettsidene skal oppdateres med et intervju med ”Ukens AUFer” hver uke. 
Kontrollkomitéen kan ikke se at disse punktene i organisasjonsplanen har blitt fulgt opp, 
noe som kan ha flere naturlige årsaker. Det er imidlertid etter kontrollkomitéens syn et 
sterkt behov for at organisasjonsplanen enten oppdateres eller etterleves.  Dette bør 
følges opp i året som kommer. 
 
Kontrollkomitéen vil også bemerke at fylkesstyret har gått bort fra 
organisasjonsplanens punkt 3.3 i som slår fast at politisk nestleder være leders 
stedfortreder i alle sammenhenger. I møte nr 3/18 har fylkesstyret har gjort vedtak om 
å fordele varaplassene i fylkestingsgruppa til Arbeiderpartiet og styret i Troms 
Arbeiderparti mellom politisk og organisatorisk nestleder. Selv om dette er en mindre 
justering av organisasjonsplanen, vil kontrollkomitéen henstille til at man gjør 
endringer i organisasjonsplanen direkte på årsmøtet i stedet for å fravike dennes regler. 
 
Med forbehold om revisors beretning som ikke foreligger til årsmøtet, fremstår det som 
at øvrige retningslinjer og AUFs lover er overholdt. 
 
 
Tromsø, 13. februar 2019. 
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