MANDAT AUTISMEFORENINGENS KONTROLL- OG KLAGEUTVALG (KKU)
(Vedtatt i Arbeidsutvalget 15.2.19)

1. Utvalget
KKU ble vedtatt etablert av Landsmøtet 2016 med endringer 2018, inntatt i vedtektene §
12.1.
Utvalgets arbeidsgrunnlag er foreningens styringsdokumenter; vedtekter, strategi og
handlingsplan, og årlige budsjetter.
KKU består av leder og to medlemmer som alle velges av Landsmøtet for 2 år. Kandidater
kan ved valget ikke ha hatt tillitsverv i Autismeforeningen de siste 2 år. Utvalget skal sammen
dekke kompetanseområder som jus, økonomi og konflikthåndtering og ha innsikt i gjeldende
vedtekter og andre styringsdokumenter.
Utvalgets henvendelser til organer og personer bør skje i spørrende form. KKU må ha
skriftlig dokumentasjon for å underbygge sine konklusjoner.
Utvalget rapporterer til Landsmøtet. Utvalget samarbeider med Ledermøtet, Sentralstyret,
daglig leder og foreningens revisor.
Arbeidet finansieres over egen budsjett- og regnskapspost som tilsvarende virksomhet i
foreningen.
2. Oppgaver
KKU kan føre tilsyn med at AiN ledes og driftes på en hensiktsmessig og forsvarlig måte
utfra vedtekter, styringsdokumenter, vedtak samt organisasjonsmessig praksis.
Utvalget kan foreta egne undersøkelser i foreningens disposisjoner og drift utenom det som
omfattes av foreningens revisors oppdrag. Utvalget behandler ikke saker som omfattes av
foreningens arbeidsgiveransvar.
Utvalget kan behandle saker om uregelmessigheter, herunder varslingssaker, etter
saksbehandling i ordinær tjenestevei. Utvalget avgjør suspensjonssaker der Sentralstyret er
inhabil.
3. Arbeidsmåte
Forespørsler og saker til utvalget meldes til elektronisk adresse.
Utvalget har tilgang til protokoller fra Landsmøter, Ledermøter og sentralstyremøter og kan i
tillegg be om spesifikk informasjon eller dokumentasjon.
Utvalget kan møte i forbindelse med Landsmøtet og Ledermøtet og har ellers møter og
kommuniserer etter behov. Utvalget skal føre protokoll.
Utvalget organiserer selv sitt arbeid og tar stilling til hvilke saker som tas opp til behandling.
Utvalgets saksbehandling er skriftlig og følger tjenesteveg.
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