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Sæt kryds Type Ansvarlig Forfatter Sagsark offentlig på FDF.dk 
 Orientering (O) 

JHK JHK Ja  Debat/tema (D) 
x Beslutning (B) 

Punkt: 2.12 HB-Møde: Marts 2022 

Retningslinjer for økonomi 

RESUMÈ 

I forlængelse af de senere års implementering af nye IT-systemer til elektronisk håndtering 
af indkomne fakturaer og afregninger foreslås der er en mindre tilretning af økonomiret-
ningslinjerne.  
 
Den primære ændring klargør hvornår kravet om dobbeltgodkendelse kan fraviges og der-
udover foreslås der en række mindre sproglige tilretninger. 

INDSTILLING 

 
A: HB gennemgår og godkender de tilrettede økonomiretningslinjer  
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
Forbundskontoret har for et par år siden implementeret Impensa til håndtering af indbe-
retning og godkendelse af kørsel og udlæg fra frivillige og ansatte. Lønsystemet håndterer 
indberetning og godkendelse af de ansattes kørsel, mens der ifm. opgradering af regn-
skabssystem i 2021 blev indkøbt et system til elektronisk scanning og godkendelse af ind-
komne fakturaer.  
Disse systemer er designet til at muliggøre en høj grad af kontrol med de indkomne bilag 
inden der udbetales penge fra FDFs konto. Systemerne kan i det store hele konfigureres i 
overensstemmelse med de gældende økonomiretningslinjer. Indførelsen af systemerne har 
dog også henledt opmærksomheden på særligt bestemmelserne om hvornår kravet om 
dobbeltgodkendelse kan fraviges, som ikke er helt klare og præcise nok. Her står der i dag 
at: 
 
”Afvigelse af dobbelt godkendelse kan ske når:  

• der foreligger en af den budgetansvarlige godkendt budgetramme, som der dispone-
res indenfor.  

• der er tale om udvalgsudgifter indenfor nogen fastlagte beløbsrammer og/eller ka-
tegorier.” 

 
Der er et par uhensigtsmæssigheder i de formuleringer: 

• Systemerne kan ikke umiddelbart sættes op til at kontrollere om der disponeres in-
den for eller uden for en given budgetramme  

• Der findes ikke i dag egentlige beløbsrammer for udvalgsudgifter 
• Udvalgsudgifter og udlæg, der indsendes via Impensa har altid dobbeltgodkendelse, 

fordi man aldrig kan få lov at godkende sine egne afregninger 
 
I stedet foreslås der følgende formulering: 
”Afvigelse af dobbelt godkendelse kan ske når følgende tre vilkår er opfyldt: 

1. attestant og godkender er samme person og vedkommende er medlem af FDFs ledergruppe 
2. der foreligger en af den budgetansvarlige godkendt budgetramme, som der disponeres in-

denfor og 
3. omkostningen overstiger ikke godkenderens beløbsmæssige beføjelser jf. ovenstående 

skema.”  

Beløbsrammen er 100 tkr. for generalsekretæren og 50 tkr. for øvrige medlemmer af leder-
gruppen. Fordelen ved denne formulering er, at det i modsætning til nu bliver meget kla-
rere hvornår dobbeltgodkendelse kan fraviges. Det bemærkes samtidig at der efter bilagets 
godkendelse også altid skal to godkendelser på den faktisk udbetaling i banken, hvorfor der 
på langt de fleste udbetalinger vil være tre og ofte også fire forskellige godkendere på in-
den der udbetales en eneste krone. 
 
Der er derudover foreslået en række mindre rettelser, der primært er af kosmetisk og 
sproglig karakter. Alle ændringer er fremhævet med track changes i det vedlagte udkast. 
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ØKONOMI 
Beslutningen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser. 

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. Udkast til opdaterede retningslinjer vedrørende økonomi 
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