Rapport fra kontrollkomiteen til FAGUS` årsmøte 2021
Kontrollkomiteen har gått gjennom årsregnskap og årsmelding for 2020, strategiplan 2021-2025,
kommunikasjonsplan 2021, budsjett for 2021 og øvrige sakspapirer for årsmøtet (vedtektsendring).
Det har vært avholdt møte med daglig leder Mari Myhrene for å få utdypet noen spørsmål vi hadde
ved dokumentene.

Generelt
Kontrollkomiteen vil berømme det arbeidet som er lagt ned av FAGUS i det utfordrende året som
2020 var. I likhet med resten av samfunnet har FAGUS tatt i bruk digitale hjelpemidler for å avvikle
styremøter, arrangementer og seminarer. Det er også gjort en god innsats med å kommunisere,
utvikle og formidle kunnskap gjennom rådgivertjenesten og FAGUS fakta i året som gikk. Covid-19
satte sitt preg på 2020, også for FAGUS. Det er flott at FAGUS ved administrasjon og styre har vist
styrke og fleksibilitet i denne krisen. Trolig har organisasjonen høstet mange nyttige erfaringer for
framtida med å drifte en organisasjon i en dynamisk og uoversiktlig samfunnssituasjon.
Vi vil også påpeke at det er utviklet ryddige og fine styringsdokumenter som er kortfattede og
oversiktlige. Det er tydelig hva som har prioritet angående ressursbruk i tiden fremover. Dette
danner godt grunnlag for det videre arbeidet. Årsmeldingen vitner om en imponerende aktivitet i
året som har gått. Vi har merket oss en markant økning i antall brukere i rådgivingstjenesten.

Økonomi
Regnskapet viser et mindre overskudd enn budsjettert. Årsmeldingen redegjør delvis for årsakene til
dette, blant annet at det fortsatt gjensto avskriving av websiden. Egenkapitalen er ikke blitt redusert,
det er bra. Vi berømmer styret og daglig leder for at økonomien kom såpass godt ut av koronaåret
2020.
Oppsettet for resultatregnskapet er relativt teknisk, og etter vår vurdering ikke så lett tilgjengelig for
folk flest. Kontrollkomiteen foreslår at årsresultatet berikes med noe mer informasjon slik at det er
lettere å forstå. Kontrollkomiteen mener også at styret i årsmeldingen med fordel kan redegjøre for
den økonomiske situasjonen med egne ord, med noen betraktninger om situasjonen og utfordringer,
dette for å få mer kjøtt på beina.
Budsjett for 2021 gjenspeiler forventninger om et betydelig overskudd fra Grønn galla. I lys av FAGUS
sin avhengighet til inntekter fra Grønn galla, mener vi det er positivt at det foreslås vedtektsfestet at
overskudd fra Grønn galla tilfaller FAGUS.
Det synes å være god oppmerksomhet i styret og administrasjon om FAGUS` økonomiske
utfordringer. De økonomiske realiteter krever en fortsatt påpasselighet. Det er lite å gå på.
Kontrollkomiteen understreker nødvendigheten av at fri egenkapital til enhver tid må kunne dekke
lønnsmessige forpliktelser i tilfelle en avvikling av FAGUS.

Kontrollkomité foreslås avviklet i forslag til vedtektsendringer
I styrets forslag til reviderte vedtekter for FAGUS foreslås det å avvikle kontrollkomiteen. I henhold til
gjeldende forskrifter er kontrollkomiteens oppgave å påse at årsmøtevedtak følges opp, påse at
vedtak fattes i tråd med vedtektene og overvåke styrets økonomiske disposisjoner.
FAGUS er ikke pålagt å ha kontrollkomité, og for en liten organisasjon som FAGUS kan det virke
unødvendig omfattende og pretensiøst. Vi tror likevel at en kontrollkomité kan være nyttig for
FAGUS, ikke minst fordi FAGUS er en såpass fragmentert organisasjon. Gevinsten vil være et organ
som årlig gjør en utsjekk av forholdet mellom vedtekter, forpliktelser og aksjoner. Hovedansvaret
ligger like fullt på årsmøte og styre.
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