
 

Bemærkninger fra intern kritisk revisor for 
2014-15 

 
Jeg har som intern kritisk revisor i hele perioden, haft mulighed for at følge 
regionsbestyrelsens arbejde gennem dagsordner og referater fra deres møder 
afholdt i perioden.  
 
Jeg har modtaget regnskab for 2014 og 2015 med regnskabsbemærkninger.  
 
Jeg skal som intern revision ikke forholde mig til regnskabsførelse og 
bilagskontrol, men har derimod som opgave at tilse, at den besluttede 
aktivitetsplan fra sidste generalforsamling bliver udmøntet i 
Regionsbestyrelsens arbejde for perioden.  
 
På sidste generalforsamling, blev det besluttet, at aktivitetsplanen for 
Regionsbestyrelsens arbejde skulle have fokus på: 

• OK15 
• Medlemsarrangementer – div.  
• Rekruttering og fastholdelse af medlemmer – 
• Samarbejde DS/SDS  
• TR/AMIR – de 95.000 

 
Ved gennemgang af regnskaberne, kan det med tilfredshed konstateres, at 
Regionsbestyrelsen ikke bare har levet op til budgettet for aktivitetsplanen, 
men har løbende godkendt et betydeligt merforbrug på disse aktiviteter.  
 
Alt i alt har der på aktivitetsbudgettet været et samlet merforbrug, i forhold til 
budgettet, på omkring 360.000 kr. i 2014 og 2015.  
 
Trods et meget stort merforbrug, ser jeg merforbruget, som udtryk for 
økonomisk ansvarlighed og fokus på aktiviteter og medlemsservice, da der i 
regnskabsperioden har været et samlet overskud på regnskabet.  
 
Hovedsagelig er merforbruget brugt på ekstra medlemsarrangementer, 
ligesom der i 2015, i forhold til samarbejdet DS/SDS, har været afholdt et 
større arrangement for studerende. 
 
I forhold til rekruttering og fastholdelse, kan det med tilfredshed bemærkes, at 
der fortsat er et stigende medlemstal. På trods af dette, har vi kunnet 
konstatere, at organisationsgraden er faldet i perioden, idet en mindre del af 
de nyuddannede socialrådgivere melder sig ind i DS.  



Regionsbestyrelsen og DS har derfor d. 20.01.2016 besluttet, at afsætte 
midler til ansættelse af en organisationskonsulent, der hovedsagelig skal 
arbejde med denne problematik. 
Økonomien for dette vil dog først kunne ses i regnskabet for 2016. 
 
I forhold til samarbejdet med TR/AMIR, har der ligeledes været afsat 
ekstramidler til arrangementer og kompetenceløft.  
 
Det eneste sted, hvor jeg har kunnet konstatere, at budgettet ikke er fulgt i 
forhold til medlemsaktiviteter og –service, er i forhold til klubtilskuddene. 
Dette skyldes dog ikke en mindre prioritet fra regionsbestyrelsen eller 
strammere tildelingskriterier, men udelukkende at klubberne ikke søger 
tilskuddene.  
 
Som intern revisor, er jeg lidt uforstående overfor dette, specielt set i forhold 
til, det er disse midler der kan være med til at støtte op omkring de lokale 
aktiviteter i klubberne og at tildelingskriterierne er blevet mindre krævende. 
Herfra skal lyden en opfordring til klubberne om at søge de afsatte midler og få 
gang i flere lokale aktiviteter. 
 
Regnskabet indstilles til godkendelse.  
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Knud Peter Jensen 
Kritisk revisor 


