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Kommissorium for økonomiudvalg 

  

Dette kommissorium angiver rammen for det af HB nedsatte økonomiudvalg, der er tidsbegrænset til 

at fungere for perioden fra januar 2015 og frem til Landsmødet i november 2016. 

 

Formålet med etableringen af et tidsbegrænset økonomiudvalg er at opnå en både dybere og bredere 

forståelse af Landsforbundets økonomi, herunder at afdække trusler og muligheder på både kort og 

længere sigt for Landsforbundets økonomi. 

 

Ved en dybere forståelse menes, at økonomiudvalget skal forstå, vurdere og positivt udfordre 

Landsforbundets eksisterende økonomi, herunder de etablerede rammer i form af procedurer, budget- 

og regnskabsprocesser samt sammenhæng ud til kredsenes økonomi og hverdag i form af 

administrative opgaver. 

 

Ved en bredere forståelse menes, at økonomiudvalget skal tænke udover Landsforbundets 

eksisterende rammer og økonomi ved at lade sig inspirere af lignende medlemsorganisationer samt at 

se på trends inden for bl.a. oplevelsesøkonomien og i erhvervslivet. 

 

Områdestrategi formuleret af udvalget 

 

Nedenstående opgaver vil blive belyst successivt i takt med deres betydning for Landsforbundet 

fastsat så objektivt som muligt ud fra en vurdering af økonomisk væsentlighed og forventning til 

realisationsgrad. 

 

Der vil med den ønskede udvalgssammensætning kunne igangsætte flere områder ad gangen, hvilket 

gerne skulle medvirke til en hurtigere og mere effektiv proces.  

 

Opgaver 

 

a) Beskrivelse af nye udviklingsopgaver, der er forbundet med arbejdet 

 

Fokusområder med henblik på optimering inden for Landsforbundets nuværende drift: 

• Optimering af kontingentmodel 

• Kursusvirksomhed, herunder rejseudligning 

• Medievirksomhed 

• Almindelig drift inkl. indkøbsaftaler, rejse- og kontoromkostninger, administrationsomkostninger 

mv. 

Fokusområder med henblik på udvikling inden for Landsforbundets nuværende drift: 

• Medlemsperiode og medlemstyper (bl.a. forslag fra Ulrik Friis samt medlemmer 0-4 år) 

• Gaver og arv 

• Drift af ejendomme, herunder øget udlejning 



 
• Ansættelsesmodeller 

Fokusområder inden for Landsforbundets fremtidige alternativer, herunder afdækning af trusler og 

muligheder:  

• Fundraising (DUF, Samrådet, Lokale og Anlægsfonden, diverse initiativpuljer m.fl.) 

• Økonomiske Partnerskaber (CSR) 

• 55 Grader Nord 

• Alternative indtægtskilder 

• Likviditet og finansiering, herunder problemstilling omkring afvigelse imellem driftsbudget og 

likviditetsbudget pga. 55 Grader Nords udbyttepolitik 

• Moms- og skatteproblematikker 

 

b) Beskrivelse af øvrige opgaver, der er forbundet med arbejdet 

 

I forbindelse med den konkrete gennemgang af Landsforbundets økonomi vil der også blive gjort 

betragtninger omkring: 

• Landsforbundets procedurer 

• Praksis på området i forhold til budget og regnskabsrapportering 

• Effekt og samspil med kredsenes økonomi   

• Sammenhæng til den nuværende medlemsservice 

 

Mål og forandringsperspektiver for udvalgets arbejde  

 

Den primære målsætning for økonomiudvalgets arbejde er på både kort og lang sigt at styrke 

Landsforbundets indtægtsgrundlag og samtidig at effektivere omkostningsgrundlaget under 

hensyntagen til de i forvejen eksisterende betingelser og grundlaget for Landsforbundets virke. 

 

Endvidere skal gennemgangen medvirke til at give Hovedbestyrelsen et tydeligere risikobillede af 

Landsforbundets nuværende og fremtidige økonomi. 

 

Konkret forventes ovenstående realiseret ved afrapportering til Hovedbestyrelsen via dels konkrete 

indstillinger på mindre politiske områder og dels ved præsentationer og oplæg til debat på mere 

politiske områder. 

 

Ressourcer 

 

a) Økonomi i kommissoriet 

Der forventes ingen yderligere økonomi til udvalget udover almindelige udvalgsomkostninger 

i form af forplejning samt møde- og transportomkostninger. 

 

b) Beskrivelse af brugen af menneskelige ressourcer 

Økonomiudvalget vil bestå et fast udvalg bestående af Landsforbundets kasserer, et andet 

medlem af Hovedbestyrelsen samt af Landsforbundets kontorchef, men vil derudover blive 



 
bemandet ad hoc med yderligere 2-4 medlemmer udpeget af det faste udvalg ud fra de 

enkelte fokusområder og kompetencekrav. 

Hovedbestyrelsen kan til en hver tid indsupplere yderligere repræsentanter udpeget af 

Hovedbestyrelsen til det faste udvalg, ligesom medlemmer af Hovedbestyrelsen samt 

Landsforbundets generalsekretær altid kan deltage i økonomiudvalgets møder. 

 



Opgaver Faste medlemmer Indvalgte medlemmer Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov.

Optimering af kontingentmodel MFV, AFW og ccc Ulrik Friis

Kursusvirksomhed, herunder rejseudligning MFV, AFW og ccc

Medievirksomhed MFV, AFW og ccc IKN og CG

Almindelig drift inkl. indkøbsaftaler, rejse- og 

kontoromkostninger, adm.omkostninger mv
MFV, AFW og ccc

Medlemsperiode og medlemstyper MFV, AFW og ccc Ulrik Friis

Gaver og arv MFV, AFW og ccc
Erik Rasmussen, Gorm 

Skat Petersen

Drift af ejendomme, herunder øget udlejning MFV, AFW og ccc JKK og PJ

Ansættelsesmodeller MFV, AFW og ccc JKK og MS

Fundraising MFV, AFW og ccc Stig Fog,

Økonomiske partnerskaber MFV, AFW og ccc Stig Fog,

55 Grader Nord MFV, AFW og ccc
Brian Videbæk, Repr. for 

KFUM-spejderne
1) 1)

Alternative indtægtskilder MFV, AFW og ccc

Likviditet og finansiering MFV, AFW og ccc

Moms- og skatteproblematikker MFV, AFW og ccc Christian Dalmose

Landsforbundets procedurer MFV, AFW og ccc

Praksis på området i forhold til budget og 

regnskabsrapportering
MFV, AFW og ccc

Effekt og samspil med kredsenes økonomi MFV, AFW og ccc

Sammenhæng til den nuværende medlemsservice MFV, AFW og ccc

Datoer for HB-møder 23.-24 13.14. 7.-10. 28.-29. 13.-14. ??? ??? ??? ??? ???

 = Afdækning af muligheder og trusler

 = Behandling eller orientering på HB-møde

 = Behandling på Landsmøde

 = Implementering i Landsforbundet

1) Årlige ejermøder med bestyrelsen

2015 2016Økonomiudvalg 2015-16


