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RAPPORT FRA KONTROLLUTVALGET 
 
Kontrollutvalget har fulgt med på styrets og administrasjonens drift av organisasjonen. COVID 19-
pandemien har hatt stor betydning for virksomheten siste år, og mange aktiviteter har måttet avlyses 
eller bli redusert. Svært mye er likevel gjennomført. En bekymring er at medlemstallet fortsetter å 
synke. Vi har sjekket protokoller fra sentralstyret, og forsøkt å danne oss et bilde av om planer, 
budsjetter og vedtak er fulgt opp, og om driften har vært i overensstemmelse med organisasjonens 
og landets lover. Vi har merket oss at generalsekretær regelmessig rapporterer sin virksomhet til 
sentralstyret, og at planer ofte drøftes og endres ved behov. Vi har notert oss at det har vært store 
driftsoverskudd både i 2019 og 2020. Dette er blitt tilfredsstillende forklart, ved at IOGT kom uventet 
gunstig ut av søknad om kompensasjon fra Staten, og ved at en del aktivitet er redusert som følge av 
pandemien. Kontrollutvalget er tilfreds med at overskuddene benyttes til å styrke IOGTs egenkapital. 
Vi anser at økonomi og annet ansvar er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.  
 
Kontrollutvalget har tilgang til protokoller som legges ut på IOGTs hjemmesider, men skal også ha 
tilsendt B-protokoller som er unntatt offentlighet. Dette har vi først fått mot slutten av perioden 
etter purring. Utvalget bør også ha saksframlegg til møtene for å kunne vurdere de knappe 
vedtakene. Utvalget fikk først oversikt over regnskaper og revisjonsberetninger på forespørsel helt 
mot sluttet av perioden. Her må rutinene skjerpes. 
 
Utvalget har også fått varsler fra medlemmer som ikke har følt seg ivaretatt. Vi har lagt ned mye 
arbeid i å sjekke disse sakene. Det har vært konflikter mellom ansatte og mellom medlemmer og 
ansatte, spesielt i tilknytning til IOGTs rehabiliteringsarbeid. Det er klarlagt at det har vært tilfeller av 
uheldig ordbruk og slarv om sensitive personlige forhold, og også et tilfelle av påstått ubehagelig 
seksuell tilnærming. Dette gjelder både medlemmer og ansatte. De ansatte dette gjelder, har sluttet 
før vårt arbeid ble konkludert. Vi har derfor bare kunnet sjekke hva ledende ansatte og tillitsvalgte 
har foretatt seg. Vi kan konstatere at ledelsen har tatt sakene på alvor, og gjort en innsats for å finne 
løsninger. Klagerne og IOGTs ledelse har fått utførlig tilbakemelding om vårt arbeid med sakene. Vi 
har også gjort en mer detaljert gjennomgang av de etiske og atferdsmessige normer som bør gjelde 
for ansatte og ledende tillitsvalgte i IOGT. Et problem er at en tidligere ansatt har hatt med et 
prosjekt inn i sin ansettelse, men uten at IOGT har hatt fullt ansvar for dette. Vi tror mye av 
konfliktstoffet har sin rot her. Kontrollutvalget vil bemerke at slike forhold må vurderes mer nøye, og 
at IOGTs rettigheter må være fullt avklart. 
 
På bakgrunn av de konfliktene vi har gått nærmere inn på, har kontrollutvalget drøftet behovet for 
etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte. Her har sentralstyret allerede gjort flere tiltak. 
Kontrollutvalget har gitt en anbefaling om hva for retningslinjer IOGT bør ha, som er oversendt 
sentralstyret til videre behandling. 
 
Kontrollutvalgets konklusjon er at regnskap og meldinger gir et sant bilde av IOGTs arbeid i denne 
perioden, og vi anbefaler landsmøtet å godkjenne disse. 
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