
	
 
   

MANDAT FOR KONTROLLKOMITEEN   
Vedtatt av Nmfs Landsmøte 8. april 2016   

 
1. FORMÅL   
Kontrollkomiteens formål er å tjene Landsstyret under Landsmøtet, ved å sikre at 
møtets avvikling er i tråd med foreningens styringsdokumenter og foreta nødvendige 
tolkninger ved usikkerhet/uenighet i Landsstyret. 
Kontrollkomiteen skal:   

- Være et rådgivende og referanseorgan ved enhver uklarhet i tolking 
av styringsdokumentene. 

- Gjennomgå hvorvidt et forslag motstrider foreningens overordnede 
vedtekter. Hvis dette er tilfellet vil ikke forslaget diskuteres videre. 

- Ta den endelige avgjørelsen om tolking av styringsdokumentene ved uklarheter. 
 
2. MEDLEMMER   
Kontrollkomiteen består av tre personer, valgt av Landsstyret under konstitueringen av 
Landsmøtet. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha annen rolle under 
Landsmøtet, og kan ikke være nasjonale tillitsvalgte i foreningen. Utover dette 
står Landsmøtet fritt til å velge medlemmer til Kontrollkomiteen.   
Nasjonalt styre innstiller medlemmer til Kontrollkomiteen i forkant av Landsmøtet. 
Disse medlemmene skal fungere som komité fram til Landsmøtets konstituering. 
I forberedelsene til Landsmøtet skal den foreløpige Kontrollkomiteen ha en 
konsulterende rolle for Redaksjonskomiteen, Nasjonalt styre og øvrige deltakere av 
Landsmøtet.   
 
3. ARBEIDSOPPGAVER   
Kontrollkomiteen skal etter forespørsel fra Landsmøtet, eller når komiteen finner 
det nødvendig, foreta tolkninger av foreningens styringsdokumenter for å bringe 
klarhet i hva som skal være rett tolkning. 
Kontrollkomiteen er tilstede under møtets avvikling og skal protestere om noen 
bryter med styringsdokumentene. Dette gjelder også overfor ordstyrerbenken. 
Kontrollkomiteen holder også oversikt over antallet representanter tilstede 
med stemmerett.  
 
4. TOLKNING AV STYRINGSDOKUMENTENE   
Kontrollkomiteen foretar tolking av vedtektene parallelt med Landsmøtet, slik at 
møtet kan fortsette uten opphold når usikkerheter oppstår i tolkningsspørsmål.   
Styringsdokumenter av viktighet for Nmfs Landsmøte:   

- Den norske legeforenings lover (kapittel 3-7 omtaler Nmf)   
- Vedtektene   
- Forretningsorden   
- Redaksjonskomiteens mandat   
- Kontrollkomiteens mandat  
- Valgkomiteens mandat Kontrollkomiteen har siste ord i tolkningsspørsmål. 

Kontrollkomiteens avgjørelser kan kun overprøves av Landsmøtet med absolutt 
flertall. 



5. PRINSIPPER FOR TOLKNING   
Kontrollkomiteen skal legge følgende til grunn for sin tolkning (eksemplifisert for 
Vedtektene): 
1. Bokstav: Hva er den eksakte ordlyden i vedtekten?   
2. Kontekst: I hvilken kontekst står vedtekten til vedtektenes øvrige paragrafer?   
3. Intensjon: Hva var vedtektens intensjon?   
4. Omstendigheter: Under hvilke omstendigheter ble vedtekten vedtatt?   
 
6. OVERSIKT OVER STEMMEBERETTIGEDE   
Kontrollkomiteen fører oversikt over hvor mange stemmeberettigede som til en hver 
tid er tilstede under Landsmøtet. Stemmeskilt leveres til kontrollkomiteen om 
en representant forlater møterommet, og inntreden av vararepresentanter 
meldes Kontrollkomiteen.   
Kontrollkomiteen opplyser Ordstyrerbenken om det aktuelle stemmetall før 
hver avstemming eller valg. 


