SAK 5
Kontrollkomiteens rapport

LHLs 27. ordinære landsmøte, 2022
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Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Til LHL’s Landsmøte 2022
Fra: Kontrollkomiteen
RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN FOR LANDSMØTEPERIODEN 29-30.
OKTOBER 2021 TIL 10.-11. JUNI 2022
Kontrollkomitéen består av:
Bjørn Helge Hansen, leder
Heidi Dybaas Bruland, medlem
Bjørnar Leonardsen, medlem
Vararepresentanter:
Harry Selsvold, 1.vara
Rolf B. Haukland, 2 vara
Robert W. Tvedt-Gundersen, 3.vara
1.varamedlem innkalles/deltar fast på komiteens møter. Av komiteens
medlemmer/vararepresentanter er 4 nye valgt av Landsmøtet 2021.
På komiteens første møte var samtlige tilstede og det ble gitt informasjon om LHL’s
organisasjon/virkefelt, LHL’s lokalforeninger og om kontrollkomiteen arbeid/virkefelt.
Kontrollkomiteen har i perioden hatt to møter, henholdsvis 23.11.21 på LHL sykehuset,
Gardermoen og 12.mai 2022 på teams.
Komiteen har behandlet 22 saker hvorav nevnes:
• Protokoller Landsstyret i 2021, Landsmøtet 2021, Sentralstyret, AU og Ledermøter
• Møte med revisor
• Budsjett 2022
• Årsregnskap 2021
• Bruk av digitale møter
• Økonomisk oversikt/ planlagte og iverksatte tiltak
• Salg av virksomheter
Det presiseres at kontrollkomiteens ansvar er å kontrollere om de vedtakene som er fattet i
Sentralstyret er i henhold til vedtektene og Landsmøtets vedtak. Det faller utenfor
kontrollkomiteens mandat å vurdere ønsket effekt av salg/kjøp av virksomheter. Ved kjøp av
virksomheter er det særlig nøye at forventet resultat nøye blir vurdert og også at slike
virksomheter har aksept i organisasjonen. Satsningen på sykehjem kan vel være et eksempel
på at forarbeidet kunne ha vært bedre.
Under valg til Sentralstyret gjort av Landsmøtet 2021 var det betydelig usikkerhet om reglene
nevnt i § 16.2 der det heter at varamedlem fra et fylke skal ha samme kjønn som fast medlem
skulle gjelde også for Sentralstyret. Kontrollkomiteen forventer at regler om kjønnsbalanse
blir klare og etterleves.
Etter Landsmøtet 2021 fremkom det også uenighet om hva som faktisk var vedtatt i sak 7 – ny
styringsstruktur og organisasjonsmodell. Slik uenighet bør avklares internt med Sentralstyret.
Fortsatt er LHL’s økonomiske situasjon et arbeid som preger kontrollkomiteens arbeid.
I våre kommentarer ser vi på resultatene for LHL-gruppen som konsern.
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Regnskapet for 2021 viser et underskudd på 47,4 mill.kr. noe som fører til at egenkapitalen er
på urovekkende lave 3,1%. Tilsvarende tall for 2020 var et underskudd på nesten 90 mill.kr.
og en egenkapital på 4,9 %.
Som det fremgår er underskuddet i 2021 betydelig mindre enn i 2020, men det sier seg selv at
fortsatt drift med underskudd ikke kan fortsette.
Det må derfor også i 2022 arbeides med tiltak som øker gruppens konkurransekraft og sikrer
lønnsomhet.
Å kunne betale sine forpliktelser/ha tilstrekkelig likviditet er en forutsetning for fortsatt drift.
Tiltakene som er gjennomført de siste par årene har gitt positiv effekt på likviditeten i
gruppen. Avhendelse av LHL Omsorg AS og virksomhetene i Bergen, på Nærland og i
Trondheim våren 2022 vil ytterligere styrke likviditeten. Kontrollkomiteen sier seg derfor
enig i styrets vurdering om at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.
Med de betydelige nedbemanninger som er gjort de siste årene er det naturlig at kan herske
uro blant de ansatte. Kontrollkomiteen understreker derfor at det er svært viktig at
ansatte/tillitsvalgte holdes løpende orientert slik at det kan oppnås forståelse og helst aksept
for tiltakene.
Det er likedan viktig at LHL’s grunnfjell - lokallagene holdes godt og løpende orientert.
Kontrollkomiteens møte ble avholdt digitalt og rapporten er derfor godkjent i møtet, men ikke
signert.

Oslo, 12.mai 2022
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