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Bilag B2: Rapport fra kritisk revisor vedr. regnskabsår 2020 1 

 2 

Kort overblik  3 

Indtægter: Der mangler kontingentindtægter for 281 t.kr. i 2020, hvilket svarer til 38 4 
fuldtidsbetalende medlemmer færre end budgetteret. Til gengæld har der været flere 5 
indtægter fra værdipapirer og annoncer i Tidsskrift for Jordemødre end budgetteret. 6 
Samlet set indtægter for 16,3 mio. kr. mod budgetteret 16,1 mio. kr. 7 

Udgifter: På udgiftssiden var der et stort underforbrug på mødeaktiviteter, medlemsrettede 8 
aktiviteter og administration, undtaget advokatregninger. Der har været et overforbrug på 9 
knap 500 t.kr. på lønbudgettet på grund af vikardækning på grund af to sygemeldinger i 10 
sekretariatet i 2020.  11 

Resultat: På grund af en række hensættelser (se herunder) ender året på med et lille 12 
overskud på 29 t.kr. mod budgetteret 123 t.kr. 13 

 14 

Kongres 2020 15 

Der var budgetteret med 210 t.kr. til kongressen i 2020. Den fysiske kongres i 2018 16 
kostede 287 t.kr. mod budgetteret 230 t.kr. så der var en formodning om, at budgettet for 17 
2020 var sat for lavt.  18 

I september 2020 besluttede hovedbestyrelsen at omlægge til en virtuel kongres på grund 19 
af fortsat nedlukning og forsamlingsloft. Det var forhåbningen, at budgettet ville blive 20 
mindre belastet pga. sparede udgifter til transport samt udgifter til fysisk kongressted med 21 
mødefaciliteter, forplejning og overnatning. I praksis viste dette sig desværre ikke at holde 22 
stik, da de udgifterne til en virtuel kongres oversteg de sparede omkostninger ved fysisk 23 
fremmøde.  24 

Baggrunden er, at kongresudvalget på indstilling fra sekretariatet valgte en teknisk løsning 25 
med professionel streaming, der gav størst sikkerhed for at teknisk afvikling med lyd og 26 
afstemning fungerede. Valget blev truffet med baggrund i, at man på det tidspunkt havde 27 
beskeden erfaring med større virtuelle møder med demokratiske afstemninger. Udgifterne 28 
alene til den tekniske afvikling løb op i 142 t.kr. Derudover var den største udgift til 29 
mødegodtgørelse og frikøb til de kongresdelegerede, omkring 92 t.kr. Udgifter til 30 
bachelorprisen blev knap 18 t.kr. og derudover var der udgifter til filmoptagelse, 31 
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kongresgave og transskription for 35 t.kr. Samlede udgifter til kongressen i 2020 var 314 32 
t.kr.  33 

Det er på den baggrund konklusionen, at en virtuel kongres ikke nødvendigvis er billigere 34 
end en fysisk kongres, hvis man ønsker professionel afvikling.  35 

 36 

Hensættelser 2020 37 

2020 var et corona-år, hvilket betød et betydeligt lavere aktivitetsniveau i foreningen end 38 
planlagt og budgetteret. Det betød, at foreningen havde langt færre udgifter i 2020 end 39 
forventet. I stedet for at gå ud af året med et overskud på mere end 2,5 mio. kr., valgte 40 
hovedbestyrelsen i dialog med kritisk revisor at lave et antal hensættelser til at polstre 41 
foreningen til nødvendige udgifter i de kommende år. Hensættelse skal forstås som en 42 
opsparing til eller forud-finansiering af forventede udgifter udenfor den almindelige drift. 43 
Hensættelserne fra 2020 var disse: 44 

• 1 mio. kr. til IT-udvikling, konkret til at finansiere en omlægning fra DSR’s IT til en 45 
selvstændig skyløsning samt udgifter til udvikling af nyt website. Disse it-46 
udviklingsprojekter skulle igangsættes i 2021 og fortsætte ind i 2022. 47 

• 400 t.kr. til uforudsete personaleudgifter som barsel, sygefravær og fratrædelser. 48 
Revisor anbefaler at etablere en opsparing, så der er råderum til at finansiere blandt 49 
andet kommende barsler fremfor at overskride lønbudgettet. 50 

• 250 t.kr. til at finansiere en midlertidig projektansættelse, konkret i form af 51 
ansættelse af en politisk konsulent til at understøtte implementeringen af den 52 
politiske strategi, som kongressen vedtog i 2020. Der var i forvejen hensat midler til 53 
en projektansættelse, så den samlede hensættelse til strategiarbejde var samlet 54 
knap 650 t.kr. 55 

• 346 t.kr. til fratrædelse til politiske valgte som følge af de vedtægtsbestemte 56 
fratrædelsesaftaler. 57 

 58 

Advokatregninger 59 

Der var budgetteret med 280 t.kr. til advokatbistand i 2019 og 2020. Det var på forhånd 60 
forventet, at budgettet fra 2020 og frem ikke ville holde, da foreningen i forbindelse med 61 
overgangen til AC ville miste adgangen til advokatbistand via FTF. I løbet af 2020 steg 62 
advokatomkostningerne ganske som forventet, og landede på 374 t.kr. ved årets udgang, 63 
blandt andet båret af to dyre sager med begrænset værdi for andre end de involverede 64 
medlemmer. 65 
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På baggrund af udgifter, der er svære at styre pga. dyre retssager ført for enkelt-66 
medlemmer, har foreningen besluttet at indgå en fastprisaftale med et advokatfirma. Den 67 
indebærer, at vi betaler et beløb på 60 kr. pr. aktivt medlem, der dækker ubegrænset 68 
adgang til rådgivning og sparring samt mulighed for at føre et antal sager indenfor en fast 69 
pris. Honoraret er baseret på forventet 1-3 civile retssager, voldgiftssager eller 70 
ligebehandlingsnævnssager årligt, og herudover bistand vedrørende ikke-overdragne 71 
sager i ca. 60 timer årligt. Samlet udgift er 163 t.kr. årligt hvilket giver en besparelse fra 72 
2022 og frem.  73 

 74 

AKUT-regnskabet 75 

Jordemoderforeningen modtager et årligt tilskud pr. medlem på offentlige overenskomster 76 
fra AKUT-fonden. Tilskuddet kan anvendes til tillidsrepræsentanters uddannelse, 77 
aktiviteter og møder i relation til tillidshvervet og den faglige organisation. Midlerne kan fx 78 
også anvendes til at modregne lønudgifter for ansatte og valgte, der har arrangeret TR-79 
aktiviteter. 80 

Tilskuddet indgår i foreningens samlede budget og regnskab. I forbindelse med 81 
regnskabet laver foreningen et separat, revisorpåtegnet internt AKUT-regnskab, der 82 
dokumenterer, hvordan pengene er anvendt. 83 

I Jordemoderforeningen anvendes cirka halvdelen af midlerne på at planlægge og afvikle 84 
TR-kurser, herunder frikøb og transport til deltagerne samt modregning af sekretariatets 85 
lønninger. En del midler anvendes på frikøb og transport i forbindelse med 86 
kredsbestyrelsesmøder, på afvikling af landskonference for kredsbestyrelser samt på 87 
frikøb og transport i forbindelse med kongressen (hvert andet år). 88 

I 2020 var dette tilskud på 1.250 t.kr. mod budgetteret forventet 1050 t.kr. Det blev kun 89 
brugt 275 t.kr. på TR-uddannelse mod forventet 530 t.kr. Dette skyldes nedgang i 90 
aktiviteter pga. nedlukning. Tilsvarende er der kun modregnet 50 t.kr. i lønninger mod 91 
budgetteret 100 t.kr., da der på grund af færre TR-kurser er brugt mindre tid i sekretariatet 92 
på at planlægge og gennemføre TR-aktiviteter. Der er anvendt 225 t.kr. på refusion og 93 
transport i forbindelse med kredsbestyrelsesmøder, samt 86 t.kr. på øvrige aktiviteter, 94 
primært landskonferencen i marts 2020, mod et budget på 330 t.kr. Samlet blev der 95 
anvendt 637 t.kr. på AKUT-aktiviteter i 2020.  96 
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