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Orientering om økonomikontrol 
i Hadsten Boligforening 
 
 
 
 
 
 
Hadsten Boligforening den 27. oktober 2020 
 
 
 
 
For at sikre en forsvarlig og troværdig kontrol af de økonomiske forhold i Hadsten 
Boligforening, så har hovedbestyrelsen den 24. oktober 2020 vedtaget en forretningsgang 
herom. 
 
Såfremt nogen har begrundet mistanke om, at der foregår noget ulovligt/forkert i 
boligforeningen, er der i denne forretningsgang beskrevet hvordan man skal agere. 
 
Nedenstående er et sammendrag af forretningsgang nr. 12, med fokus på at beskrive 
proceduren ift. mistanke om ulovligheder. 
 
 
 
 

Forretningsgang nr. 12.  Politik vedr. økonomikontrol 
Vedtaget af hovedbestyrelsen den 24. oktober 2020 

 
Politik 
Hadsten Boligforening ønsker en troværdig, lovlig og forsvarlig administration. Vi skal sikre, 
at alle boligorganisationens interessenter er trygge ved, at vi administrerer efter de 
retningslinier der gælder i lovgivning og egne politikker. 
 
 

Målsætning 
At sikre løbende kontroller og orientering om den økonomiske udvikling, samt sikring af at 
besvigelser undgås. Endvidere skal tydeliggøres procedurer og muligheder, såfremt der er 
begrundet mistanke om at noget ulovligt er foregået. 



Forretningsgang 
 

Hvis noget foregår, der ikke må ske 
Såfremt en person har begrundet mistanke om, at der foregår noget ulovligt eller ikke-
godkendt i boligforeningen, er der forskellige handlingsmuligheder. 
 
Mistanke om at leverandør eller andre ikke-ansatte gør noget ulovligt eller lignende 
Så skal man henvende sig til direktøren, og orientere om hvilken viden/mistanke man har. 
Hvis andre i boligforeningen kontaktes om en sådan sag, skal de henvise vedkommende til 
at kontakte direktøren og de skal selv orientere direktøren om, at de har fået en sådan 
henvendelse. 
Dette kan ske anonymt. 
Direktøren undersøger sagen, og orienterer herefter bestyrelsen om hvad der er sket. 
Herunder orienterer bestyrelsen om hvilke konsekvenser sagen evt. har medført. 
 
Mistanke om at medarbejder gør noget ulovligt eller lignende 
Så skal man henvende sig til direktøren eller formanden, og orientere om hvilken 
viden/mistanke man har. 
Hvis andre i boligforeningen kontaktes om en sådan sag, skal de henvise vedkommende til 
at kontakte direktøren/formanden og de skal selv orientere direktøren/formanden om, at de 
har fået en sådan henvendelse. 
Dette kan ske anonymt. 
Direktøren/Formanden undersøger sagen, og orienterer herefter bestyrelsen om hvad der er 
sket. Herunder orienterer bestyrelsen om hvilke konsekvenser sagen evt. har medført. 
 
Mistanke om at direktør gør noget ulovligt eller lignende 
Så skal man henvende sig til boligforeningens formand, og orientere om hvilken 
viden/mistanke man har. 
Hvis andre i boligforeningen kontaktes om en sådan sag, skal de henvise vedkommende til 
at kontakte formanden og de skal selv orientere formanden om, at de har fået en sådan 
henvendelse. 
Dette kan ske anonymt. 
Formanden skal inddrage bestyrelsen. 
Bestyrelsen sørger for at sagen undersøges nærmere. Dette kan ske på flere måder, f.eks.: 

- Bede direktøren redegøre for den konkrete sag 
- Bede revisor undersøge sagen nærmere, og give orientering til bestyrelsen 
- Bed BL, advokat eller andre rådgivere om at redegøre for regler og fakta 

 
Mistanke om at bestyrelsen gør noget ulovligt eller lignende 
Så skal man henvende sig enten til boligforeningens direktør, revisor eller det kommunale 
tilsyn, og orientere om hvilken viden/mistanke man har. 
Hvis andre i boligforeningen kontaktes om en sådan sag, skal de henvise vedkommende til 
at kontakte enten direktør, revisor eller det kommunale tilsyn og de skal selv orientere en af 
disse om, at de har fået en sådan henvendelse. 
Dette kan ske anonymt. 
Den af ovennævnte der kontaktes sørger for, at sagen undersøges nærmere. 
 
Generelt for sådanne sager 
Alle i organisationen, der er under mistanke for ulovlig adfærd, skal orienteres om dette og 
have mulighed for at give sin udlægning af sagen, inden der træffes beslutning om 
eventuelle konsekvenser af sagen. 
 
Såfremt der i en sag viser sig, at der er foregået ulovligheder, skal direktøren eller 
bestyrelsen snarest muligt orientere revisor og kommunalt tilsyn med almene 
boligorganisationer skriftligt om sagen. Orientering skal indeholde beskrivelse af hvad der er 
undersøgt, hvad man er nået frem til og hvad konklusion og konsekvens har været. 
 
Efter vedtagelsen af denne forretningsgang, orienteres personalet om dens indhold. På 
hjemmesiden laves opslag herom, så retningslinierne er synlige for alle. 


