
Redegjørelse til medlemsmassen i Det Norske Studentersamfund fra Linn Cecilie Andresen,  ny 

daglig leder i DNS og CNAS 

 

Jeg begynte som daglig leder for både CN AS og DNS 01.08.2016. Daværende konstituert daglig 

leder for CN AS satt meg da etter evne og innsikt inn i drift av begge selskap da Formand for DNS 

har vært fraværende. 

 

Vi ble nødt til å bruke størsteparten av uken med overlapp til å gå igjennom DNS` økonomi. 

Regnskapsfører gjorde meg tidlig oppmerksom på at der var rundt 70 åpne poster som manglet 

bilag helt tilbake til mai måned, og at kvitteringer måtte skaffes snarest. Vi varslet styret i DNS og 

ba om en redegjørelse for dette, hvorpå det ble kalt inn til et styremøte som aldri ble avviklet.  

 

1. Hvordan er tilstanden med likviditeten til DNS? Pt. er den såvidt vi kan se lavere enn 

likviditetsbudsjettet. Jeg vil dog presisere at jeg ikke har noen fullstendig oversikt over utestående 

eller historikken til DNS sin økonomi. Til det trenger jeg en mer grundig redegjørelse og innføring. 

Økonomiansvarlig i DNS har jeg desverre ikke hørt noe fra, så nåværende fakturaer i systemet kan 

jeg pt ikke godkjenne uten å kunne plassere de under riktig avdeling og prosjekt. 

 

2. Hvilke utbetalinger er gjort? Utbetalinger gjort av meg de siste to ukene har fortrinnsvis vært i 

forbindelse med Semesterstartfesten der jeg har sjekket med leder for arrangementet om 

kostnaden samsvarer med budsjettet. Det har også blitt kjøpt inn teknikk etter støtte vi har blitt 

tildelt av UiO samt at jeg har kjørt lønn etter avtale og registrerte/ godkjente timelister. 

 

3. Hvilken praksis har blitt fulgt? Se over. Jeg har samlet inn alle bilag og gått gjennom formål og 

fått alle utlegg attestert av brukere av CN sitt bedriftskort siste måned. Bedriftskortet som har vært 

brukt av DNS (tidl.DL Thomas Evensen sitt) har jeg som nevnt over etterlyst bilag til uten å ha fått 

noen. 

 

4. Hva har vært daglig leders rolle i utbetalinger av honorar og refusjon av utlegg? Se over. Jeg 

krever selvfølgelig attestering av både bruker av kort samt at jeg selv sjekker utlegget og signerer 

for dette, og plasserer det under riktig formål før det blir sendt til regnskapsfører og registrert, og 

jeg dernest godkjenner fakturaen inne i regnskapssystemet. 

 

5. Har det blitt avtalt månedlige tidspunkt for utbetaling av honorar til styremedlemmene? Dette må 

DNS svare for.  

 


