
Melding fra Kontrollkomiteen til IOGTs landsmøte 1. og 2. 
juni 2019 
Kontrollkomiteen har gjennomgått protokollene fra Sentralstyret og Arbeidsutvalget, vedtatte 
planer, budsjett og styringsdokumenter.  

Vi sitter igjen med inntrykk av at IOGT er en veldrevet organisasjon, og at arbeidsdelingen mellom 
ulike ledd er ryddig. Vi har bedt om og fått innsyn i alle vedtatte styringsdokumenter. 

Kontrollkomiteen har sammenholdt Sentralstyrets rapport til landsmøtet 2019 med den arbeidsplan 
som ble vedtatt på forrige landsmøte i 2017. De to dokumentene samsvarer ikke særlig godt, og det 
er til dels vanskelig å se om det er gitt fullgod rapport for all planlagt aktivitet. Vi vil be om at 
Sentralstyret ved all senere rapportering legger større vekt på å kvittere ut det som er vedtatt. 

Denne gangen ser vi at det har vært stor aktivitet på et bredt felt og at noen mål er overoppfylt. Men 
det er også mange mål som ikke er nådd. Mye tyder på at både politiske mål og aktivitetsmål har et 
høyere ambisjonsnivå enn det organisasjonen klarer å få til. I noen grad bør vi kunne leve med dette, 
men eventuelle avvik eller uteblitte resultater kunne vært bedre beskrevet og forklart i meldingen. 

I gjennomgangen har vi spesielt merket oss følgende punkter 

- Prosjektet «Sterk og klar» er fortsatt meget viktig, men det opprinnelig planlagte omfanget 
er langt fra oppnådd. Imidlertid har Sentralstyre og AU tidlig innsett dette, og gjort 
justeringer 

- Den vedtatte Besteforeldreaksjonen er kommet i gang, men har bare nådd halvparten av 
aktivitetsmålet 

- I arbeidsplanen var det skissert flere aktiviteter omkring synlighet og rusfrie valg. Vi ser at 
dette har vært en viktig side ved mange tiltak, men meldingen gir ikke noen samlet 
framstilling. 

- Det har vært betydelig aktivitet omkring rusforebyggende tiltak, spesielt ruspolitiske 
konferanser og møter med personer som er direkte berørt av rusproblemer. 

- Vi etterlyser anslag over møter med andre frivillige organisasjoner. 
- Tiltak for å gjøre samvær med mindreårige alkoholfrie har vært omfattende. Målet for Hvit-

Jul-aksjonen er overoppfylt 
- Aktiviteten overfor ungdom med ikke-vestlig bakgrunn har vært stor. Det er arrangert hele 

63 møter om å bevare det lave rusmiddelforbruket i disse gruppene, 
- Enestående Familier er åpenbart en suksess. Kontrollutvalget vil gi anerkjennelse for 

aktiviteten her. 
- Vi må konstatere at virksomheten på Solhaug ikke har kunnet videreføres. Det er likevel 

oppmuntrende at Møteplassen og Sammen-sentrene fortsetter. 
- Arbeidsplanen har mål om at IOGT må få flere stemmer i offentlig debatt om våre saker. Et 

påfallende resultat er at vi har fått inn om lag 250 innlegg i norske aviser i perioden. Det 
planlagte medieutvalget er ikke blitt opprettet. 

- Arbeidsplanen lister opp en rekke politiske mål. Disse ligger til dels utenfor det 
organisasjonen kan påvirke. Sammenhengene her er for lite drøftet i meldingen. 

- Planens ønske om å rekruttere flere frivillige er fulgt opp med et program for dette. Det 
gjenstår å se om organisasjonen får det til. 



- Medlemstallet i IOGT i Norge er bare lite redusert, og ligger omkring 2500. Mye er gjort for å 
kompensere for bortfall av medlemmer. Det er likevel langt fra å nå de mål som ble satt i 
IOGTs tiårsplan. 

Kontrollkomiteen merket seg allerede på forrige landsmøte at en del medlemmer er i tvil om 
medlemmenes rolle, og hvilken plass frivilligheten skal ha i organisasjonen. Vi er tilfreds med at det 
nå er vedtatt en strategi for frivillig innsats i IOGT. Vi vil likevel peke på at spørsmålet om 
medlemmenes betydning og oppgaver kunne vært viet større oppmerksomhet gjennom perioden. 

IOGTs økonomi har vært underlagt profesjonell revisjon. Kontrollutvalget har gjennomgått 
revisjonens rapport, og er tilfreds med at den ikke har påvist avvik eller uregelmessigheter. 

I arbeidet med å gjennomgå virksomheten i siste periode har Kontrollkomiteen strevd med å skaffe 
seg full oversikt over alle vedtak og viktige drøftinger. Protokollene henviser ofte til 
underlagsdokumenter som ikke følger med, og som må hentes fram separat. Dessverre er det ikke 
tatt referat fra en del viktige kontaktmøter som har drøftet policyspørsmål, slik som de halvårlige 
møtene med regionene. I neste periode bør en ny kontrollkomite tidlig ta opp rutinene omkring 
protokollering og dokumentering med IOGTs daglige ledelse. 

Med disse merknadene vil Kontrollkomiteen anbefale at rapporter og regnskap for perioden 2017 til 
2019 godkjennes av landsmøtet. 
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