Bemærkninger fra intern kritisk revisor for regnskaberne 2020-2021
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 2020 og 2021 med regnskabsbemærkninger.
Jeg skal som intern revisor 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.
Regnskaberne for 2020 og 2021, viser et stort overskud i de 2 år på samlet 1.006.000 kr.,
hvoraf overskuddet er klart størst i 2020.
Det kan ved gennemgang af regnskaberne konstateres, at der i begge år er brugt en del
færre midler end der var budgetteret med til medlemsaktiviteter. Dette skyldes COVID-19,
der har gjort en stor del af aktiviteterne virtuelle fremfor fysiske. For de to år er der brugt i
alt 306.453 kr. færre på medlemsaktiviteter end budgetteret. I 2021 regnskabet er der dog
et merforbrug på 15.325 kr. i klubtilskud grundet stigende antal ansøgninger fra klubberne.
På sidste generalforsamling, blev det besluttet, at aktivitetsplanen for Regionsbestyrelsens
arbejde 2021-22 skulle have fokus på:
•
•
•
•
•
•

OK21
Arbejdsmiljø
Organiserende indsats
Synlig regionsbestyrelse
Medlemsarrangementer
Det fremtidige lokale samarbejde i Fagbevægelsens hovedorganisation (FH)

Af regnskabet for 2021, fremgår det, at der har været brugt mindre end budgetteret til
medlemsarrangementer, mens der har været brugt mere til klubtilskud og medlemsrettede
aktiviteter. Sidste del ses positivt og helt i tråd med fokuspunktet omkring ”organiserende
indsats”. Covid-19 og aflysninger er en stor årsag til at der er brugt væsentlig mindre på
medlemsarrangementer i begge år, men på trods af et stort mindre forbrug har der meget
mange og varierende tilbud, som er i tråd med fokuspunkterne i aktivitetsplanen.
Den kritiske revision vurderer, i forhold til gennemgang af regnskaberne, at pengene er
blevet brugt i tråd med aktivitetsplanen og dermed efter medlemmernes ønsker.
I forhold til halvårsregnskabet for 2022 ses dette at følge det vedtagne budget. Der er
brugt lidt mere end halvdelen af det budgetterede til medlemsarrangementer i det første
halve år af 2022, hvilket er naturligt og positivt set i lyset af et stort mindre forbrug på
netop denne post i 2020-2021.
Med disse bemærkninger indstilles regnskabet til godkendelse.
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