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Det er den parlamentariske revisors opgave at; ”vurdere økonomien på baggrund af 
organisationens vision, målsætninger, strategier samt de politiske beslutninger der tages på GF og 
i styrelsen. … følge og kommentere sammenhængen mellem den politiske retning … og den 
konkrete målopfyldelse ved anvendelsen af midler til udviklingsarbejdet i Syd som bla. formuleret i 
de kriterier IBIS opstiller for fordelingen af midler mellem regioner.” 
 
Året siden IBIS’ generalforsamling i 2015, hvor jeg blev nyvalgt til parlamentarisk revisor har på 
den interne bane været præget af drastiske nedskæringer på Danida-bevillingerne, udredning af 
IBIS’ økonomi og Oxfam-medlemskab, og på den eksterne bane af nedskæringer af dansk 
udviklingsbistand, Taksøe-Jensens udredning af dansk udenrigspolitik og det foreliggende udkast 
til ny dansk udviklingsstrategi. Det har været et år op af bakke – men dog også med lidt medvind 
op af bakken.  
 

IBIS har i det forgangne år været udfordret af Danidas nedskæringer af 2016-bevillingen, som nok 
var bekendt allerede ved sidste års generalforsamling, men formelt først landede med vedtagelsen 
af finansloven for 2016 i december måned. Derudover har udredningen af et akkumuleret 
overforbrug i perioden 2010-2014 sat IBIS’ økonomi på dagsordenen hele året. Regnskabet for 
2015 afspejler en grundig udredning af overforbruget, mens nedskæringerne i Danidas bevillinger 
på i alt 36 mio. kr. i 2016 først for alvor vil afspejles i 2016 regnskabet. 
Regnskabet for 2015 viser en samlet indtægt på ca. 221 mio. kr. hvilket er lidt mindre end det 
foregående år, først og fremmest på grund af en nedgang i indtægter fra ”andre institutionelle 
donorer” hvilket ifølge administrationschefen udelukkende afspejler tekniske forskydninger af 
indbetalinger og forbrug og ikke en netto-nedgang i ”andre donor-midler” og/eller i private midler fra 
fonde og virksomheder. Samtidig dækker tallet også over en glædelig stigning i indtægten fra 
individuelle bidragydere på næsten 400.000 kr. 
  
Egenkapitalen i 2014-regnskabet som blev præsenteret til sidste års generalforsamling opgjort til 
12,985 mio., hvilket betød en fin soliditet (iflg. Deloitte på cirka 20%) svarende til 5,6% af 
omsætningen og dermed en tilsyneladende solid økonomi. Det viste sig i årets løs desværre at 
være tilsyneladende for efter den grundige gennemgang af overforbrug i årene 2010-2014 ender 
egenkapitalen for 2015 på 2,44 mio. kr. svarende til kun 1% af egenkapitalen (og iflg. Deloitte en 
soliditet på cirka 4%). Mere herom nedenfor. 
 
Omstændighederne taget i betragtning er årets overskud på 838.000 kr. et godt resultat, der starter 
en langvarig genopretning af egenkapitalen. En så stor og kompleks organisation som IBIS 
behøver en væsentlig større egenkapital og såvel det justerede budget for 2016, den 
igangværende kartoffelkur og budgettet for 2017 sigter mod en genopretning, der ved udgangen af 
2016 skulle give en egenkapital på 4,7 mio. kr.. Det bliver en af den efter GF nye styrelse og 
forretningsudvalgs største opgaver at følge egenkapitalen og det anbefales at målet er en gradvis 
genopbygning til det tidligere niveau omkring minimum de 5% af omsætningen.  
 

Der er i årets løb gjort et gigantisk arbejde for at udrede omfanget af det akkumulerede merforbrug 
i perioden 2010-2014 som allerede blev nævnt på sidste års generalforsamling. Der er flere 
årsager til merforbruget både på ramme-projekter og på andre projekter, men blandt de vigtigste er 
uklarheder og skift i egenfinansierings-modellen, miskommunikation i budgetprocessen, hvor det 



ikke har været klart for udekontorerne hvilken andel af budgetterne, der skulle reserveres til 
udgifter, herunder fakturering af arbejdstimer, afholdt fra Danmark, samt manglende styr på 
projekt- og indsamlingssaldi.  
 
Det er åbenlyst bekymrende at økonomistyringen har haft så store skavanker og de 
bagvedliggende årsager til bla. likviditetsproblemerne ikke tidligere er blevet afdækket. At hverken 
lokale revisorer, IBIS’ danske revisorer, IBIS’ ansatte finansfolk og ledelser både lokalt og i 
Danmark, har været opmærksomme på overforbruget ved de årlige revisioner er bekymrende og 
kræver en ekstraordinær indsats de kommende år.   Udskiftning af revisor er gennemført som 
planlagt, ny finansiel ledelseskommunikation og økonomiske styringsværktøjer er indført, der er 
planlagt en rundtur til de tidligere og nuværende landekontorer, samt lagt budgetter for en gradvis, 
men realistisk genopretning af egenkapitalen. Overgangen til Oxfam vil sandsynligvis indebære 
nye programfinansieringsmodaliteter og det er helt essentielt at der er fuldt fokus på solid 
økonomistyring, der samtidig er hensigtsmæssig i den internationale organisation hvor fælles 
funding og programmer kan forventes at stille nye krav til IBIS’ budgetstyring.  
 
Som parlamentarisk revisor vil jeg anbefale at de valgte ledelser, især forretningsudvalget får en 
grunding indføring i ansvar, i analyse og kontrol af budget og regnskab og i IBIS’ økonomi efter 
overgangen til Oxfam. Mindst ligeså vigtigt er det, at de valgte frivillige bliver timely betjent af 
sekretariatet, når de skal tage stilling til regnskaber, likviditet og fremtidige økonomiske 
dispositioner. Eftersom dannelsen af et økonomisk overblik har krævet enorme ressourcer, tid og 
arbejdskraft har det i det forgangne år været kapløb mod tiden, som desværre har medført at både 
regnskab og budget ikke har kunnet præsenteres for forretningsudvalg i god tid før møderne. Det 
er i de konkrete situationer forståeligt, men på sigt skal de ansvarlige valgte styrende organer have 
mulighed for at sætte sig ordentligt ind i økonomi, regnskaber og budgetter.   
 
Det skal understreges at alle overforbrugte midler iflg. grundige undersøgelser og en vurdering 
Danida deler, er brugt på aktiviteter i overensstemmelse med IBIS’ mål og strategi og har bidraget 
til at skabe de opnåede resultater. Der er altså ikke tale om svig, misbrug, korruption olign., men 
udelukkende om overforbrug ift. budgettet. Det er desuden mit klare indtryk at den store udfordring 
for IBIS’ økonomi i dette år har været håndteret professionelt både af finanschefen, ledelsen, 
formandsskabet, forretningsudvalget og styrelsen. Der er taget fornødne kontakter til og indgået 
aftaler med Danida og revisor og bank, kommunikeret til forretningsudvalg og indført nye systemer 
som sikrer en bedre kommunikation fremover. 
 

Umiddelbart efter sidste års generalforsamling blev et antal stillinger svarende til 12 årsværk i IBIS’ 
sekretariat i København varslet nedlagt. Et antal medarbejdere tilbød at indgå frivillige aftaler om 
aftrædelse og et antal medarbejdere blev varslet afskediget, heraf mange med høj anciennitet i 
IBIS. Det er min generelle vurdering at IBIS’ ledelse har gennemført en velovervejet og ordentligt 
proces, som har gjort hvad der er muligt i en sådan situation for at gøre det svære så skånsomt 
som muligt, og lykkedes med at fastholde en dygtig og engageret stab på hovedkontoret. 
 
I forbindelse med opsigelserne blev alle medarbejdere tilbudt fritstilling. Nogle takkede ja til 
fritstilling fra dag 1, andre påtog sig opgaver i hele eller dele af opsigelsesperioden. Det er mange 
lønressourcer der således er udbetalt til dygtige medarbejdere man var tvunget til at afskedige, 
uden at få gavn af deres arbejdskraft. Det er min vurdering at langt mere kunne være gjort for at 
drage nytte af de opsagte medarbejderes arbejdskraft ved at motivere fremfor at fritstille dem. Der 
er selvfølgelig også udfordringer når opsagte medarbejdere bliver på arbejdspladsen i 
opsigelsesperioden, men set fra et økonomisk perspektiv så er det mange ressourcer at give 
frivilligt afkald på. Det giver mulighed for, at hvis der i opsigelsesperioden sker udskiftning på 
blivende eller nye stillinger oprettes, kan en omplacering af de opsagte endnu overvejes og 



omkostninger til afskedigelse og nybesættelse spares. Ved en eventuelt kommende 
afskedigelsesrunde, bør det overvejes i stedet at definere opgaver til afskedigede medarbejdere i 
opsigelsesperioden, samt holde muligheder for omplacering åbne når der sker udskiftninger på 
blivende stillinger eller nye stillinger oprettes. I udesystemet er der tilsvarende nedlagt cirka 100 
stillinger, som følge af nedskæringerne og transitionen til Oxfam International, men det er ikke 
muligt for mig at vurdere hvordan denne proces er forløbet.  
 

IBIS’ personale på hovedkontoret er beskåret med cirka ¼, der er lavet omstruktureringer på 
sekretariatet hvor afdelinger er justeret og politik(-kampagne?) er samlet med program til en 
afdeling. Samtidig er sammensætningen af ledergruppen bestående af 5 personer fastholdt, hvilket 
bla. er begrundet med den store udfordring overgangssituationen er ifb. indmeldelsen i Oxfam, 
som en af lederne har fået særskilt ansvar for. Det er måske velbegrundet af der i denne situation 
er brug for ekstra ledelses-ressourcer, men hvis evt. yderligere nedskæringer fører til endnu færre 
personaleressourcer, må det være relevant også at se på om ledelsen størrelsesmæssigt er 
tilpasset langt færre personaleressourcer. 
  

Det er overflødigt at gentage at fundraising er den helt store udfordring og afgørende for IBIS’ 
fremtid. Det er opløftende at medlemsskabet af Oxfam giver adgang til nye ekspertiser på dette 
område. Forretningsudvalget har løbende kvalificeret behandlet - og pga. økonomien desværre 
måtte udsætte - sekretariatets forslag til indsatser og investeringer, der dog nu sættes i gang 
skarpt fokuseret på fastholdelse af bidragydere fremfor at hverve nye. Der er grund til at forvente at 
overgangen til Oxfam på den ene side giver nye og bedre muligheder for institutionel fundraising, 
men på den anden side formentlig vil blive udfordret af fundingmodaliteter som måske i mindre 
grad giver indtægter til IBIS’ drift. 
  

Indstilling til generalforsamlingen om valg af ny revisor er baseret på en grundig udbudsproces, 
hvor udbudsmateriale, kriterier og valg er løbende behandlet i Forretningsudvalget. Der er gjort et 
stort arbejde for at sikre at den fremtidige revisor kan opfylde IBIS’ behov for professionel og 
kompleks revision uden at kompromittere organisationens politik og værdier. Læringen fra 
udredningsprocessen af det akkumulerede overforbrug er anvendt konstruktivt til at definere 
detaljerne i kravene til revisor for IBIS. Som bekendt indstilles det at KPMG vælges som revisor.   
 

Generalforsamlingen i 2015 vedtog styrelsens arbejdsprogram og selvom økonomien har fyldt 
uventet meget på dagsordenen i IBIS, er arbejdsprogrammet også implementeret. 
Arbejdsprogrammets ønske om at fokusere på skarpe tematiske kompetencer er fulgt og har ligget 
til grund ifb. afskedigelser af ansatte, således at et højt kompetenceniveau på de udvalgte 
tematiske områder er fastholdt.  
 
Det var tilgangen i arbejdsprogrammet at lande så vidt muligt skal fastholdes og det er i perioden 
lykkedes trods de drastiske nedskæringer af Danidas bevilling. Nicaragua har været diskuteret, 
men er fastholdt takket være andre bevillinger og en ny konstruktion med Oxfam. Fordelingen 
mellem lande og regioner forekommer fornuftig, men det er indlysende at der allerede på den korte 
bane vil ske ændringer i hvor IBIS’ engagement og finansiering skal prioriteres når fusionen med 
Oxfam for alvor slår igennem.   
 
Det må være IBIS’ tematiske kompetencer og partneres efterspørgsel på dem, der sammen med 
tilgængelige bevillinger, afgør hvor IBIS skal yde en indsats og i mindre grad veneration for gamle 
”IBIS-lande”. Det er min vurdering at det med de nuværende ressourcer ikke er muligt på forhånd 



at have både tematiske og landespecifikke spidskompetencer. Hvor de tematiske kompetencer 
skal være på plads i IBIS, må et landekendskab hurtigere kunne opbygges bla. gennem Oxfam-
medlemsskabet. Med medlemsskabet af Oxfam har IBIS netop mulighed for at arbejde med 
relevante temaer i langt flere lande og samtidig er der så mange forskydninger i hvor fattigdom, 
uddannelsesbehov og ulighed er mest udbredt, at valg af landeindsatsser og regional prioritering 
vil ændres markant fremover. Et tema den kommende ledelse med fordel kan begynde at arbejde 
med.  
 
Ifølge både årsberetningen for 2015-2016 og OPS 2015 (Organisational Performance) er 
målopfyldelsen i de finansierede programmer tilfredsstillende og endog mere end tilfredsstilende. 
Jeg har ingen grund til at betvivle dette og da revisionsrejsen i år er sparet væk som fornuftigt led i 
kartoffelkuren har besøg på programmer ikke kunnet bekræfte billedet. OPS forekommer som et 
godt og dækkende redskab, der også udpeger indsatsområder og dermed kan tjene som 
styringsredskab for medarbejdere, ledelse og de valgte organer. Hvorvidt OPS også er et velegnet 
styringsredskab i landene kan jeg ikke vurdere. Årsberetningen er flot og indbydende, dog tenderer 
artiklerne til at være skåret så meget over samme læst at læsningen af de mange succeshistorier 
forekommer lidt kedelig. Måske ville det øge troværdigheden, hvis den også indeholdt bare enkelte 
eksempler på udfordringer i projektarbejdet, konflikter med partnere, ændrede mål eller andre 
knaster på vejen – altså hvis de overhovedet forekommer selvfølgelig;) 
 

I det forgangne år har Taksøe-Jensens udredning om øget samtænkning mellem dansk udenrigs-, 
udviklings-, handels-, sikkerheds- og forsvarspolitik affødt megen debat om dansk udenrigspolitik. 
Parallelt med udredningen har Kristian Jensen udarbejdet et endeligt udkast til ny udviklingspolitisk 
strategi der netop nu forhandles mellem folketingets partier. Endelig indeholder forslaget til 
finanslov for 2017 en række indikationer på hvor dansk udviklingspolitik reelt bevæger sig hen.  
 
For IBIS’ økonomi er der stor usikkerhed, da de nuværende rammeaftaler står til at ændres 
drastisk. Det er endnu usikkert hvordan og især hvor meget sådanne aftaler vil kaste i IBIS’ 
retning, men det tegner til at en række bevillinger i stedet vil gå i udbud blandt organisationerne og 
eventuelt andre aktører. Det er derfor ekstra afgørende at IBIS øver maksimal indflydelse på hvilke 
temaer der bliver prioriteret og dermed udbudt til organisationernes indsatser. IBIS har 
argumenteret dygtigt for at strategien for dansk udviklingspolitik prioriterer temaer som ulighed, 
skat, governance, ressourcer og uddannelse. Det er foreløbig lykkedes at få uddannelse i 
skrøbelige stater prioriteret, men hvor nedskæringer forekommer sikre, så er det endnu usikkert 
hvordan strategien og nye modaliteter i øvrigt lander.   
 
Min forgænger som parlamentarisk revisor lagde meget vægt på kvaliteten af IBIS projektarbejde 
og opfordrede bestyrelsen til at prioritere dette meget højt bla. efter en skuffende RAM-vurdering. 
Med medlemsskabet af Oxfam international kommer også denne udfordring i nye rammer. Det skal 
fortsat følges tæt og ligeledes må den nye bestyrelse og forretningsudvalg nøje følge og have 
indsigt i hvordan administration og økonomistyring foregår i Oxfam International og hvordan IBIS’ 
midler bedst forvaltes i den sammenhæng. Der kan forekomme dilemmaer mellem hvilken andel af 
IBIS’ midler, der øremærkes til projekter og programmer, hvilke der indgår i eller co-finansierer 
fælles projekter og puljer, generelle bidrag til Oxfam International osv. Forretningsudvalget har 
hidtil fulgt dette tæt og det vil der fortsat være behov for i de kommende år. 
 
Marianne Victor Hansen 
5. oktober 2016 


