
Kontrollkomiteens rapport til Norsk Kennelklubbs 61. ordinære 

representantskapsmøte 29 og 30. oktober 2022 

Kontrollkomiteens arbeid er basert på NKKs instruks for Kontrollkomiteen, vedtatt av RS 12. 
november 2011.  

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at administrasjonen, hovedstyret og representantskapets 
komiteer følger NKKs eget regelverk, fullmaktsforhold, Norsk lov og representantskapets 
beslutninger. Kontrollkomiteen skal se til at NKK samlet og det enkelte organ fremmer NKKs formål 
og særlig følge opp at NKK forvalter sine midler i henhold til formålet, samt at den økonomiske 
forvaltningen er forsvarlig. 

1. Kontrollkomiteens arbeid i perioden

Kontrollkomiteen har basert sitt arbeid på:

- Styredokumenter

- Dialog med styreleder og administrerende direktør.  Det er også gjennomført dialogmøte med HS
leder og med administrasjonen.

- Det har vært to konkrete henvendelser til Kontrollkomiteen, se punkt 7.

2. Årsrapporten 2021

Hovedstyrets leder, adm dir og kontrollkomiteen har årlige møter for å avklare kommunikasjon 
mellom komiteen, og HS og administrasjonen og gjennomgå hvilken informasjon som rutinemessig 
stilles til disposisjon. Arbeidsrutinene er basert på tidligere praksis. Det er avholdt ett møte. I tillegg 
er det kontakt med leder og administrasjon i enkeltsaker. 

Basert på gjennomgang av møteinnkallinger, referater, oppsummeringsnotater etter muntlig 
informasjon fra AD til HS og dialog rundt enkeltsaker så er det Kontrollkomiteens inntrykk at 
årsberetningen for 2021 beskriver arbeidet i organisasjonen på en tilstrekkelig god måte. 

Kontrollkomiteen mener at aktivitetene og handlingene utøvet av administrasjonen og hovedstyret i 
hovedsak er i samsvar med de oppgaver de er tillagt gjennom NKKs regelverk og fullmaktsforhold, 
norsk lov og representantskapets beslutninger. Kontrollkomiteen mener videre at dokumentasjonen 
bekrefter at driften av NKK på overordnet nivå er i samsvar med formålet og eksterne relevante 
regler. 

Kontrollkomiteen vil imidlertid bemerke at oppfølging av beslutninger fra RS kan bli bedre og at 
referater fra HS ikke er tilstrekkelig utfyllende til at de på senere tidspunkt kan brukes til belysning av 
sakenes historikk. 

3. Økonomi

Økonomien for 2021 og fram til sommeren 2022 rapporteres på en tilfredsstillende måte med 
tilgjengelige og oversiktlige regnskapstall. Det er komiteens oppfatning at hovedstyret og 
administrasjonen har riktig fokus og kontroll på økonomien. 

På grunn av den helt spesielle situasjonen med en tidligere meget anstrengt økonomi, har 
kontrollkomiteen fortsatt å følge økonomiarbeidet. Det bør fortsatt være stor oppmerksomhet rundt 
økonomien. 



 

4. NKKs formål 

Kontrollkomiteen har tidligere påpekt viktigheten av at organisasjonens arbeid foregår 
overensstemmende med NKKs formål. Dette gjelder selvsagt fortsatt. Ved vurdering av 
organisasjonsmessige tilpasninger og endring i de aktiviteter organisasjonen driver er det viktig å 
vurdere om de aktuelle endringene understøtter formålet på en god måte. 

I denne sammenheng anser Kontrollkomiteen beslutningen om å anke dommen i saken mot 
Dyrevernalliansen som et viktig tiltak. 

Det er viktig at prosessene forankres godt i organisasjonen gjennom høringsrutinene som er etablert. 

5. NKKs beslutninger 

Kontrollkomiteen peker på viktigheten av at beslutninger gjøres av det organ som har fullmakten i de 
aktuelle saker og overensstemmende med NKKs lover og retningslinjer. Komiteen har ikke registrert 
vesentlige avvik fra dette, men det bør være en større oppmerksomhet mot RS’ beslutninger når HS 
skal gjøre beslutninger. 

6. Handlingsplan/tiltaksplan 

Det har vært vanskelig å vurdere oppfølging av handlingsplanene konkret i 2021 på grunn av behovet 
for grep som ikke er omfattet av handlingsplanen.  

Kontrollkomiteen finner likevel av avvikene er tilstrekkelig dokumentert gjennom vedtak i HS. 

7. Andre forhold 

Ut over de ordinære tiltak, gjennomgang av dokumenter og egne vurderinger har Kontrollkomiteen 
fått to saker til behandling. Den ene saken var et spørsmål om HS-leders habilitet i forbindelse med 
sak om avlsverktøy. KK mener leder ikke var inhabil på det aktuelle tidspunkt. 

Den andre saken er en klage på administrasjonens behandling av personvernopplysninger i en sak 
hvor en ny klubb søker om å overta raseansvaret for en rase fra en eksisterende klubb. Saken er ikke 
ferdigbehandlet på nåværende tidspunkt. 

Arbeidet med å ansette ny adm dir etter at Torbjørn Brenna sluttet har trukket ut i tid. En vurdering 
av å endre stillingstype og -innhold må vurderes i forhold til lovteksten i NKKs lover. 

8. Oppsummering og konklusjon 

Ut fra Kontrollkomiteens mandat og i henhold til gjeldende lover vil kontrollkomiteen fremheve 
følgende: 

- Det er komiteens oppfatning at Hovedstyre og administrasjon har tilstrekkelig oversikt og kontroll 
på de overordnede aktiviteter i organisasjonen. 

- Det er fortsatt tilfredsstillende fokus og tiltak rundt den økonomiske situasjon. Dette arbeidet 
fortsettes. 

- Det konstateres en betydelig bedring i organisasjonens økonomi. 

- Alle endringer i organisasjonen krever god forankring og kommunikasjon med de det gjelder. 

- Alle aktiviteter og tiltak må være godt forankret i NKKs formål. 



- KK har påpekt at det kan være bedre dokumentasjon på saksbehandlingen i organisasjonen, slik at 
det er lettere å spore saksbehandling og vedtak.
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