
Desisorenes rapport for 2021 

 

Generalforsamling NFKH, 7. desember 2022 

 

NFKH ble etablert på konstituerende generalforsamling 16.april 1993. Vi som er desisorer har 

vært medlem hele tiden, noe som nok preger vår rapport. Historisk sett er det kun de siste 

årene at NFKH ikke har avholdt generalforsamling i tråd med vedtektene, innen april måned. 

 

Desisors rapport er basert på NFKHs vedtekter og dokumentasjon som ble digitalt tilgjengelig 

30.11.22, noe som ikke er i samsvar med vedtektenes § 6. 

 

Det foreligger fire referat fra styremøter i 2021, alle gjennomført digitalt i perioden 7.oktober 

til 15. november 2021. Generalforsamling for behandling av resultater 2020 ble gjennomført 

digitalt 29.november 2021. 

 

Medlemsoversikten og regnskap er satt ut til Vestby regnskapskontor. Medlemsmassen er 

uendret fra 2020 med 19 individuelle og 23 virksomheter/organisasjoner.  

Regnskapet for 2021 viser et underskudd på kr. 24 530. Det er, av ukjent årsak, ikke innbetalt 

medlemskontingent i 2021. Det fremlagt budsjett er dermed uten inntekter.  

 

Basert på disse fakta undrer desisorene seg over årsaken til at det har nødvendig å engasjere 

regnskapsbyrå. Det fremkommer ikke hva driftutgiftene omhandler, men det antas å være 

utgofter til hjemmeside og regnskap. Vi anser fortsatt økonomien til NFKH for å være sårbar, 

og oppfordrer styret til fortsatt arbeide for å sikre en solid økonomi. 

 

Verken den Nasjonale Kvalitetskonferansen eller utdeling av kvalitetspris er gjennomført 

siden 2018. 

 

Konklusjon 

Desisors rapport de siste årene har støttet styrets vedtak om gjennomgang av foreningens mål, 

handlinger og tiltak. Styret har, ifølge referat fra styremøter i 2022, planlagt gjennomføring av 

workskop i 2023, som tiltak til målsettingen om at NFKH blir en aktiv pådriver for forbedring 

i helsetjenesten. 

 

NFKH drives av engasjerte personer som tror på betydningen av kvalitetsforbedring i helse- 

og omsorgstjenestene, og som er villige til aktivt dugnadsarbeid. Pandemien har begrenset 

styrets muligheter de siste årene. Vi takker for den frivillige innsatsviljen som styrets 

medlemmer har vist i 2021. 
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