MISJONSALLIANSEN
Kontrollkomiteen
Til Landsrådet
Kontrollkomiteen avgir med dette sin innstilling for arbeidsåret 2021.
Vedtektene § 17 beskriver kontrollkomiteens oppgave slik:
«Kontrollkomiteen legger fram sin innstilling for landsrådet om Misjonsalliansens forvaltning av midler og
organisasjonens regnskap. Kontrollkomiteen skal kontrollere og avgi innstilling om at styret har ledet virksomheten i tråd
med vedtektene og landsrådets vedtak, og at det for større investeringer og økonomiske disposisjoner foreligger
nødvendige lovlige vedtak. Kontrollkomiteen skal gjennomgå styrets referater, årsberetning og regnskap. Komiteens
medlemmer har så vel samlet som hver for seg rett til å kreve opplysninger av styret og generalsekretæren.»
Som grunnlag for arbeidet med denne innstillingen har komiteen mottatt referater og komplette sakspapirer fra styrets
møter i 2021, herunder:
- periodiske regnskap, budsjett og årsregnskap med noter
- landdirektørenes halvårsrapporter og øvrig informasjon om arbeidet
- sammendrag av 3dje parts evalueringer av prosjekter
- årsrapport, samt
- tilleggsinformasjon fra styreleder, generalsekretær og administrasjonsleder, blant annet knyttet til avsluttede
misligholdssaker i Liberia/Sierra Leone og avsluttet salgsprosess for Banco de Miro (Equador) uten resultat
I tillegg har kontrollkomiteen fått tilgang til referater og sakspapirer fra styrets møter så langt i 2022.
Kontrollkomiteen har hatt ett fysisk møte og ett digitalt møte. Styreleder, generalsekretær og administrasjonsleder deltok
på det digitale møte.
Styrets årsmelding og regnskaper for 2021 gir en god beskrivelse av Misjonsalliansens virksomhet både ute og hjemme og
en god oversikt over organisasjonens drift og økonomiske stilling. Årets regnskap er satt opp etter regnskapsstandarden
«God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner», jfr. Innsamlingskontrollens regelverk. Kontrollkomiteen mener at
organisasjonen i 2021 har vært drevet i samsvar med vedtektene for organisasjonen og at det for vedtak av større betydning
foreligger nødvendige styrevedtak.
Korona-pandemien har også i 2021 preget arbeidet og rammevilkårene for arbeidet både ute og hjemme. Mulighetene for
å gjennomføre prosjekter i henhold til budsjett har variert noe fra land til land, avhengig av graden av nedstengning. I 2021
har Misjonsalliansen avsluttet en gjennomgang med ekstern gransking basert på avdekkede misligheter hos partnere i
Liberia/ Sierra Leone fra 2019/2020. I tråd med regler for tildeling av Norad-midler, er kr 4.247.229 tilbakebetalt. Styret har
hatt stort fokus på denne saken. Misligholdsaker i denne størrelsesorden er alvorlige, samtidig som de reflekterer risiko og
utfordringer i land hvor man ønsker å hjelpe vanskeligstilte. Informasjon som gis åpent om slike saker er avgjørende for tillit
hos givere og støttespillere.
Misjonsalliansen drives fortsatt med en sunn og sterk økonomi. Organisasjonens samlede inntekter for perioden var på kr.
125,4 mill, hvorav gaveinntektene utgjør kr 66,5 mill og Norad-støtte kr 54,2 (43%). Tallene er stabile sammenlignet med
2019, med en svak nedgang i Norad-støtte og en svak økning i gaveinntekter.
I 2021 hadde organisasjonen et positivt aktivitetsresultat på kr 4 047 498 mot kr 19 850 i 2019. Misjonsalliansen har solid
formålskapital og godt grunnlag for videre drift.
Kontrollkomiteen har i sin gjennomgang ikke funnet grunnlag for kritikk av styrets arbeid. Komiteen mener at organisasjonen
er ledet i tråd med vedtektene og landsrådets vedtak.
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretninger og årsregnskap for året 2021 godkjennes.
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