
 Kontrollutvalgets beretning for 2020 
 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Norges Padleforbund sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og forbundets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og 
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har 
forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger 
og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting.  

NIFs lover ble endret på Idrettstinget i mai 2019, og gjennomføres fra 1.1.2020. Endringene omfattet også 
noe endrede oppgaver for Kontrollkomiteen (som fra 1.1.2020 skal kalles Kontrollutvalget).   

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll fra Padletinget i april 2019, styrets protokoller, samt andre dokumenter 
utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra 
administrasjonen og styret i NPF. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede 
årsregnskapet for 2020.   

Vi har gjennomført møte med engasjert revisor og gjennomgått revisors beretning. For regnskapsrevisjon 
vises til revisjonsberetning. 

Da det per dags dato fortsatt ikke foreligger en signert versjon av regnskapet fra styret (denne skulle etter 
NPFs lov vært publisert 7. mars), må revisor fortsatt vente med å signere sin beretning. Kontrollutvalget skal 
normalt vente på signert versjon av revisjonsberetning før vi kan fullføre vår beretning. Vi har i år sett oss 
nødt til å fullføre vår beretning basert på ikke-signerte versjoner av regnskap og revisjonsberetning. 

Regnskapet viser et overskudd på kr 953.568 mot et budsjettert underskudd på kr 435.000, og ved 
årsavslutning 2020 var egenkapitalen økt til kr 5.635.905. Vi legger merke til at styrets årsberetning viser til 
et budsjettert underskudd på kr 175.000. I budsjettet godkjent på padletinget i 2019 var det planlagt med 
underskudd på 175.000 i 2019 og 435.000 i 2020. Kontrollutvalget legger til grunn at styret og administrasjon 
har styrt etter godkjent budsjett, men at feil tall henger igjen fra årsberetningen for 2019. 

Kontrollutvalget finner det naturlig at Covid-19 har redusert aktiviteten og dermed utgiftene betydelig 
gjennom året og at det dermed er forventet at resultatet er mer positivt enn budsjettert. 

Vi har mottatt all tilgjengelig dokumentasjon på økonomioppfølgingen fra administrasjonen og revisor, men 
ut fra denne dokumentasjonen klarer ikke kontrollutvalget å vurdere om post 3-midler fra NIF er brukt i 
henhold til føringer i tilskuddsbrevet.  

I 2020 har vi derfor fulgt opp dette med spørsmål til administrasjonen og styret.  I styrets svar fremgår at de 
selv mener å ha god kontroll på fordeling og bruk av post 3-midler som er tildelt fra NIF. Post 3-midler blir 
nyttet til trenerutvikling, typisk trener- og aktivitetslederkurs og samlinger innenfor alle våre grener.  

Kontrollutvalget oppfordrer til videre oppfølging av NPFs bruk av post 3-midler i 2021. 



Kontrollutvalget registrerer at utestående fordringer er høye og økende. Vi anbefaler at forbundet fremover 
har en tettere oppfølging av disse. Klubbene er tjent med at fordringer drives inn relativt tett på aktiviteten 
og i det minste i riktig budsjettår. Vi mener at dette kan gjennomføres uten at NPF blir oppfattet som en 
krevende kreditor. 

I tillegg har Kontrollutvalget fulgt opp et fåtall enkeltsaker. Alle sakene er sjekket ut, og det fremgår av 
møtereferatene som ligger på padling.no hva disse sakene gjelder.   

 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av Norges Padleforbund 

På det ordinære padletinget i 2019 var det to oppfølgingssaker som kontrollutvalget har fokusert spesielt på. 
Dette er punkt 6-1 «Åpenhet i Norges Padleforbund» og punkt 6-2 «Åpen rapportering av uønskede 
hendelser». Vi har gjennomgått styrereferater og tilsendt saksgrunnlag for styremøtene.   

Når det gjelder punktet om «Åpenhet i Norges Padleforbund» vurderte kontrollutvalget i vår rapport for 2019 
at det var laget en god plan for oppfølging av de punktene som ble vedtatt på det ordinære padletinget.  Det 
kan fortsatt påpekes at ikke alle fem punkter i vedtaket fra i 2019 er 100% fullført, men i all hovedsak er 
kontrollutvalget tilfreds med styrets oppfølging av punkt 6-1 fra padletinget.  

Når det gjelder punktet om «Åpen rapportering om ønskede hendelser» ble det våren 2020 etablert et 
system for rapportering av uønskede hendelser på padling.no, inkludert en avviksrapport med 
innrapporterte hendelser som etter vurdering av personvernhensyn blir godkjent for publisering.   
Kontrollutvalget anser dette punktet som oppfylt i henhold til vedtak på padletinget. 

2020 har vært et spesielt år. Kontrollutvalget ønsker å berømme NPF for håndteringen av koronapandemien.  
Vi oppfatter at NPF har vært til god støtte for klubbene som har stått oppe i vanskelige dilemmaer knyttet 
ønsket om å tilrettelegge for padling/aktivitet versus myndighetspålagte og nødvendige smittevernhensyn.   

VM2020 ble dessverre avlyst. Kontrollutvalget har oppfordret styret til likevel å gjennomføre en evaluering 
av planlegging og forberedelser til arrangementet.  Vi finner det positivt at NPF nå har igangsatt en ekstern 
evaluering av prosesser rundt arrangementet.   

 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og NPFs årsregnskap for 2020 godkjennes av Padletinget i 
2021, men at styret retter opp til riktig tall for budsjettet for 2020 i sin beretning. 

 

Bærum/Bergen, 17.03.2021 

 

 

William Juul, leder     Anna Olsson, medlem 

 

Kristin Strand Amundsen, medlem   


