
         

  

Mandat for Kontrollkomiteen 

Formål:  

Kontrollkomiteens oppgaver og mandat er nedfelt i Diabetesforbundets vedtekter, §19: 

«Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret handler i samsvar med Diabetesforbundets 

formål og vedtak truffet av landsmøtet, likeledes at sentralstyret handler i samsvar med 

Diabetesforbundets vedtekter. Kontrollkomiteen avgir skriftlig rapport til landsmøtet. 

Rapporten skal sendes sekretariatet senest fire måneder før landsmøtet. Kontrollkomiteen 

skal løpende motta utskrift av protokoller fra sentralstyrets og arbeidsutvalgets møter, og har 

i denne forbindelse rett til å stille spørsmål til sentralstyret.  

Dersom kontrollkomiteen finner at sentralstyrets vedtak eller disposisjoner ikke er 

tilfredsstillende i henhold til 1. ledd, skal den gjøre sentralstyret oppmerksom på dette, og 

komiteen kan anmode sentralstyret om å behandle saken på nytt.  

Dersom kontrollkomiteen i slike tilfeller vil anmode om ny behandling av en sak, må 

anmodningen framsettes for sentralstyret innen samme frist for den som gjelder for 

sentralstyrets medlemmer.  

Kontrollkomiteens leder skal innkalles til møtet når en sak behandles annen gang etter 

initiativ av kontrollkomiteen. Det føres protokoll fra kontrollkomiteens møter». 

Sammensetning: 

Kontrollkomiteens sammensetning er definert i vedtektenes §7, og består av leder, et 

medlem og en vara. Disse velges på landsmøtet for tre år. 

Møter og deltakelse: 

I etterkant av landsmøtet har det vært god erfaring med å gjennomføre oppstartsmøte med 

forbundsleder, nestleder, generalsekretær og eventuelle andre relevante medarbeidere fra 

sekretariatet. Leder i kontrollkomiteen tar initiativ til slike møter.  

Det bør også gjennomføres et møte med Diabetesforbundets revisor årlig, hvor 

forbundsleder, generalsekretær og andre relevante personer, som eksempelvis leder for 

organisasjonsenheten og økonomisjef, deltar. 

Kostnader til disse møtene dekkes av Diabetesforbundet nasjonalt. 

Ved behov for deltakelse på nasjonale konferanser i regi av Diabetesforbundet, dekkes 

kostnader knytet til dette av Diabetesforbundet nasjonalt.  

Diabetesforbundet har en telefon- og videomøteordning som kontrollkomiteen kan benytte for 

møter som ikke krever fysisk deltakelse.  

Kommunikasjon og dialog:  

Kontrollkomiteen disponerer egen epostadresse, kontrollkomiteen@diabetes.no, og denne 

skal benyttes til all korrespondanse i kontrollkomiteens arbeid i dokumentasjonsøyemed.  

Kontrollkomiteen mottar protokoll fra alle sentralstyre- og arbeidsutvalgsmøter per epost 
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