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Erklæring fra den parlamentariske revisor om FN-Forbundets regnskab 2020 
 
Jeg har gennemgået regnskabet for 2020. 
 
20202 var et år med helt særlige udfordringer for udfoldelsen af folkelig aktivitet på grund 
coronaen. Derfor har jeg haft et særligt fokus på, hvordan såvel medlemsudviklingen som 
projektforvaltningen har været i 2020.  
 
Jeg kan konstatere, at på trods af besværlighederne med at holde fysiske møder og gennemføre 
aktiviteter som oprindeligt planlagt, så har der trods alt være en række aktiviteter i FN-Forbundet i 
2020, medlemstallet er stort set stabilt og det er lykkedes at forvalte projekter indenfor de 
rammer, der er stillet af bidragyderne.  
 
Det er et godt udgangspunkt for de kommende år, hvor der forhåbentlig ikke er lige så store 
udfordringer med at gennemføre aktiviteter. 
 
Der er dog nogle punkter, hvor FN-Forbundet bør være opmærksomt på udviklingen i de 
kommende år: 

 I den nuværende økonomiske situation er negative renter en udfordring for alle, og jeg vil 
opfordre FN-Forbundet til at finde sammen med andre organisationer i samme situation, 
for dermed at kunne stå stærkest muligt i en afklaring af om især projektbevilgende 
myndigheder og fonde kan friholde FN-Forbundet mest muligt fra at skulle anvende egne 
midler til betalingen af de negative renter.  

 Medlemskontingentet er stort set stabilt, men der har været en lille nedgang i antallet af 
medlemmer, og jeg kan kun endnu en gang understrege, at det er væsentligt med et fokus 
på, hvordan vi kan blive flere medlemmer i foreningen – det er vigtigt for styrken bag FN-
Forbundets værdier, men det er også en økonomisk sikkerhed for at aktiviteterne kan føres 
ud i livet i kredsene og forbundet.  

 Vi håber alle, at coronaen er på retur, men FN-Forbundet bør have et fokus på, hvordan 
man kan sikre sig bedst muligt mod de særlige udfordringer, som nedlukninger af 
samfundsaktiviteten giver for driften af bl.a. projekter. I den forbindelse er det positivt, at 
bestyrelsen har indledt et økonomisk strategi-arbejde.  

 
Jeg har foretaget stikprøvekontrol af rejseafregninger, og har intet at bemærke i den forbindelse.  
 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har jeg haft møder med sekretariatet, bestyrelsen og den 
eksterne revision. 
 
På denne baggrund har jeg ikke andre bemærkninger, end de her anførte, og jeg ønsker FN-
Forbundet held og lykke med aktiviteterne i 2021.  
 
Med venlig hilsen 
Peter Koch Palshøj, 18. april 2021 


