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Oxfam IBIS, parlamentarisk revisor. 

John Hansen, årsrapport 2019. 

 

Mandat: 

Den parlamentariske revisors opgave er at vurdere Oxfam IBIS’s finanser i forhold til organisatio-
nens løbende drift, og hvordan de politisk valgte organer og administrationen varetager deres rol-
ler i forhold til økonomien. 

Den parlamentariske revision er en uafhængig instans, der på vegne af medlemmerne skal vurdere 
organisationens økonomi med politisk fokus i forhold til vedtagne strategier og mål som organisa-
tion og som donor. 

Den parlamentariske revisor rapporterer til generalforsamlingen og arbejder gennem Forretnings-
udvalget. Han/hun deltager i Forretningsudvalgets møder og modtager budgetter, regnskaber, 
budgetopfølgning og revisionsprotokol. 

Den parlamentariske revisors rapport fremlægges for Forretningsudvalget forud for generalfor-
samlingen. Hans/hendes anbefalinger behandles på første møde efter generalforsamlingen. 

Den parlamentariske revisor kan deltage i sekretariatsbesøg i lande, hvor Oxfam IBIS er engageret i 
udviklingsarbejde og er forpligtet til at aflægge besøgsrapport til Forretningsudvalget. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen i november, deltager jeg (forudsat genvalg) i en bestyrel-
sesrejse til Sierra Leone, hvor også den relevante controller deltager. Jeg ser dette som vigtig op-
følgning på denne beretning. 

Parlamentarisk revisors beretning: 

jeg har deltaget i Forretningsudvalgets møder og har derved modtaget de nødvendige og relevan-
te informationer og vurderinger. 

Jeg vil i min beretning forholde mig til ledelsesberetningen, Oxfam IBIS’ arbejdsprogram, strategi 
og samarbejdet i Oxfam-konføderationen. 

Den strategiske samarbejdsaftale (SP) med Danida. 

Det er positivt, at SP rummer programmer, der både dækker langsigtede rettighedsbaserede pro-
grammer med opbygning af stærke og uafhængige civilsamfund og, at der er bevilget humanitære 
midler og midler til gennemførelse af komponenten i det Dansk Arabiske Partnerskabs Program, 
der omhandler unges deltagelse og fremme af beskæftigelsesmuligheder. 

Det glæder mig, at Danida i sin vurdering af Oxfam IBIS’ organisatoriske kapacitet til at gennemfø-
re programmerne konkluderer, at Oxfam IBIS fortsat yder udviklingsbistand af høj kvalitet. 

 



2 
 

Oxfam International. 

Desværre har overgangen fra egne landekontorer til fælles Oxfamkontorer vist sig at være pro-
blematisk, hvilket har medført, at ikke alle aktiviteter er gennemført så hurtigt som planlagt og, at 
der derfor er opstået et underforbrug af SP-midler og dermed et reduceret administrationsbidrag.  

Der er behov for, at Oxfam IBIS i sin strategi for samarbejdet i Oxfam International fortsat arbejder 
for at styrke Oxfam landekontorernes økonomistyring og implementeringskapacitet samt vurdere 
behovet for at ændre samarbejds- og revisionsmodellerne i Oxfam centralt og i udesystemet. For-
sinket opkrævning af forbrugte projektmidler har forsinket en SP-indtægt til Oxfam IBIS, hvilket 
fortegner billedet af forbruget i 2018. Et beklageligt eksempel på hvor lidt styr, der er på økonomi-
styringen på Oxfamkontorerne. 

Jeg har konstateret et godt og konstruktivt samarbejde med Danida, der accepterede ekstraordi-
nært store overførsler af SP-midler, hvilket medførte krav om merforbrug i 2019 og 2020. En god 
forbrugsudvikling i de forsinkede forbrugsopgørelse har dog medført en væsentlig reduktion i det-
te krav. 

Oxfam IBIS’ fortsatte indsats i kampen for kvalitetsuddannelse har ført til akkreditering af ”Global 
Partnership for Education” til at administrere fonden ”Education Out Loud” (tidligere ’Advocacy 
and Social Accountability’), støtten til ”Global Campaign for Education” og Oxfam-netværket ”Edu-
cation Community of Practice and Influencing” som Oxfam IBIS driver, indikerer udviklingsarbejde 
af høj kvalitet på uddannelse. 

Jeg påskønner, at Oxfam IBIS har et godt samarbejde med andre af Oxfams medlemmer (’affilia-
tes’) om en samlet strategi for freds- og forsoningsarbejde og fortsætter indsatsen som humanitær 
aktør, hvor der er opbygget ny viden om uddannelsesindsatser i humanitære krisesituationer, hvor 
bl.a. ”Accelerated Learning Program” i Sydsudan eksempel er evalueret positivt. 

Kampagner og politisk indflydelse. 

Både internationalt og nationalt har Oxfam IBIS deltaget i og gennemført vigtige politiske kampag-
ner, der har haft stor gennemslagskraft. Som eksempler kan nævnes fair beskatning, skattely og 
ulighedskampagnen. 

Alliancer. 

Oxfam IBIS har indgået nye partnerskaber: sammen, med Red Barnet om fælles udgivelse af Læse-
raketten, i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk om Fair Finans Guide, med syv andre organisati-
oner at skabe fokus på Fair skat samt med Mellemfolkeligt Samvirke om dansk ulighedsrapport. 
Partnerskaberne vurderer jeg vil styrke den politiske indflydelse. 

Oxfam IBIS’ økonomi. 

Der er også i år både positive og negative tendenser. 

Omsætningen blev relativt mindre sammenlignet med 15 måneders regnskabet fra sidste år grun-
det periodeforskydning i betalinger fra Danida begrundet i det lavere forbrug. 
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Regnskabet for det Strategiske Partnerskab afsluttedes som nævnt med et væsentligt underfor-
brug, der skyldes manglende implementeringskapacitet på landekontorerne. Underforbruget er 
dog efterfølgende reduceret i de endelige reviderede forbrugsrapporter fra landekontorerne (om-
talt tidligere i beretningen) hvilket har medført en forsinket indtægt i 2019/20. 

Der er modtaget flere frie midler fra et øget antal bidragsydere, hvilket skyldes øget fundraising-
indsats som ønsket af forretningsudvalget. 

Et hovedresultat for fundraisingen er kontrakten på 365 mio. kr. over 3 år med ”Global Partnership 
for Education”. 

Trods underforbrug med afledt lavere administrationsbidrag er overskuddet ca. 1 mio. kr., der 
bidrager til genopbygningen af egenkapitalen. Der må forventes et større overskud de følgende år 
således, at egenkapitalen og dermed organisationens soliditet og handlefrihed kan øges. 

Der ligger således en stor opgave for sekretariatet i en fortsat stram økonomistyring, at der sikres 
god praksis med program- og økonomistyring i Oxfam IBIS støttede projekter og, at der arbejdes 
for at tilvejebringe nødvendig kapacitet på landekontorerne. 

Jeg anerkender ansættelsen af den interne revisor til sikring af fortsat professionalisering af orga-
nisationen. Jeg har ligeledes fulgt øvrige ansættelser til styrkelse af organisationen og vurderer, at 
disse er velbegrundede og, at finansieringen er på plads. 

Jeg ser frem til, at der bliver udarbejdet en køn- og diversitetspolitik vedr. fremtidige rekrutterin-
ger til godkendelse i Forretningsudvalget. 

Foreningen Oxfam IBIS.   

Antallet af støttemedlemmer er ved udgangen af marts steget med 253 til 6.630. Sammen med 
1.646 foreningsmedlemmer er det samlede antal medlemmer 8.276. Bestyrelsen ligger op til en 
sammenlægning af medlems-typerne. Jeg ser det som et godt initiativ at knytte støttemedlemmer 
tættere til foreningens medlemsdemokrati ved at definere dem som foreningsmedlemmer og der-
ved give dem foreningsdemokratiske rettigheder. Dette vil efter min vurdering være med til at 
styrke den folkelige forankring. 

Der er aftalt, at der gennemføres en evalueringsproces i forhold til bestyrelsens rolle, dens kompe-
tencer og struktur m.v. Dette ser jeg som et godt initiativ i forhold til professionalisering af organi-
sationen. 

Indsatsen med at tilknytte og fastholde frivillige er opprioriteret bl.a. med uddannelse af 20 frivilli-
ge verdensmåls-ambassadører. Også et godt initiativ i forhold til engagement og folkelig foran-
kring. 

Afrunding. 

Min beretning er overvejende positiv i vurderingen af Oxfam IBIS’ arbejde som dansk udviklingsor-
ganisation. Min største bekymring er, som det fremgår af beretningen, Oxfam Internationals og 
landekontorernes økonomistyring og implementeringskapacitet og den betydning, dette har for 
Oxfam IBIS’ indsatser. 
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Mit fokus på dette er, hvordan Oxfam IBIS håndterer udfordringerne i Oxfam konføderationen. Jeg 
var medlem af bestyrelsen, da beslutningen om medlemskab af Oxfam blev indstillet til og vedta-
get af generalforsamlingen. Jeg har således et medansvar for beslutningen om medlemskab, en 
beslutning jeg stadig finder som rigtig taget den globale udvikling vedrørende udviklingsarbejde i 
betragtning. Jeg vurderer, at håndteringen af udfordringerne er rigtig og er af afgørende betydning 
for organisationens fremtid. 

Til afslutning en klimaovervejelse til eftertanke: På hjemmesiden læste jeg ”Lige nu samles der ind 
til oprindelige folks kamp mod skovbrande og afskovning i Amazonas” samt artiklen ”Fremtiden 
brænder for Amazonas’ folk”, hvilket er i god overensstemmelse med mål, strategi og handlepla-
ner. 

Oxfam IBIS definerer sig ikke som en klimaorganisation og skal heller ikke gøre det. Til gengæld gav 
det mig anledning til at anbefale, at Oxfam IBIS vurderer, om vore programmer og projekter med-
virker til at støtte partnernes robusthed i kampen mod konsekvenser af klimaændringer, for klima-
tilpasning og forebyggelse af klimaændringer.  

Jeg opfordrer bestyrelsen til at inddrage dette i forbindelse med den kommende revision af den 
strategiske plan 2018 – 2022 ”Sammen mod ulighed – strategi for en retfærdig verden.” 

 


