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1. Abstract:  An exploratory study of three current problems in the 

municipal audit after the structural reform in 2007. 

 

This explorative analysis on the market-actors, and the development of audit and counseling 

services, has shown that there has been a shift in the use of services, from the auditor being an 

authority to the contrary. The price on basic audit services has dropped in many municipalities, 

which questions the amount and form, of the development in price and quality, of the obligatory and 

basic financial audit, its relation to counseling services, and last but not least, the work and 

documentation of the required performance audit.   

 

The paper investigates what happened in the years after the structural reform in 2007, where the 

municipalities were reduced, from 273 to 98 in number. By utilizing the actor-network theoretical 

approach with the twin notion of framing and overflowing (Erving Goffman and Michel Callon), 

the interactions between audit houses, municipalities and other related actors such as “FSR – 

Danish Auditors” and “The National Association of Municipalities (KL)”, and their experiences on 

the topic will be investigated. Consequently, the observed negotiation in this actor network, 

summarize the development in the organization of the audit and counseling services in the 

municipalities, in order to identify some overflows or problems, that appear in its framing process.  

 

Further investigation has shown that there is a lack of numbers, statistics and other systematic 

information that can say anything specific about the development of the audit and extra services. 

The actual cost of the audit and advisory services is not clear in the annual municipal report. As a 

result, the seeking of such material has proven to be a long and sometimes impossible task.  

The quality of the municipal auditors work, relies on the specific and a tailor made demand from 

their diversified clients, witch of course includes the obligatory audit, but also the whole experience 

with extra counseling services.  

 

Additionally a high administrative burden, and the challenge of keeping track of historical 

documents, collected from municipalities, merged in 2007, and other administrative challenges, 

such as, continuous legislative measures contribute to the difficulties of uncovering information. 

It is suggested, that we try to understand the full scope and essence on the work of the audit 

including its terms of the experienced quality, and adapt successfully to current and future crises.  
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2. Indledning 
 

Dette projekt vil se nærmere på revisionen og rådgivningen i de danske kommuner i tiden efter 

kommunalreformen 2007. Drivkraften bag projektet er til dels affødt af ønsket om, at skabe et større 

indblik i de store forandringer kommunerne har været igennem ved kommunesammenlægningerne 

og tiden efterfølgende. Det gælder især også ændringerne i de kommunale revisions- og 

rådgivningsydelser, som følge af udviklingen i markedstilstanden, samt national og international 

regulering i forbindelse med den kommunale revisors rolle, og ikke mindst kvaliteten af den udførte 

revision. Blandt andet har revisorloven og de internationale revisionsstandarder gennemgået 

forandringer der øger kravet til revisors ansvar. Der kan for eksempel nævnes revisorlovens 

skærpede uafhængighedsregler - PIE- reglerne – ”Public Interest Entities”, som danske kommuner 

blev underlagt fra 2012.
1
   

 

Udover det, har ”de seneste års finanskrise understreget hvor vigtigt det er med troværdige 

regnskaber, og at der bør sættes fokus på revisionskvalitet…”.. Sådan indledes et faglig nyhedsbrev 

udarbejdet af FSR – ”Foreningen for danske Revisorer”, i april 2013.
 2

 FSR ´s nyhedsbrev henviser 

samtidigt til et nyere projekt iværksat af ”IAASB – International Auditing and Assurance Standards 

Board”, der ser på de rammebetingelser, som har betydning for hvad der måtte menes med 

revisionskvalitet såsom revisors kompetencer, erfaring, værdier og etik
3
. Revisionen af 

kommunernes regnskab, kan betragtes som et vigtigt instrument i sikringen af gennemsigtighed og 

troværdighed i kommunikationen med kommunens eksterne interessenter, samt en vigtigt faktor i 

kommunikationen mellem den politiske og administrative ledelse.
4
    

 

I 2004 kom der nye EU- udbudsdirektiver for revision, der indførte faste tærskelværdier for 

udbudspligt i kommunerne. Men det var først med kommunesammenlægningerne, at disse 

tærskelværdier fik deres fulde effekt. Kontraktværdierne, forstået som prisen på revisionen af en 

række kommunalregnskaber, overskred de indførte tærskelværdierne og blev dermed sat i 

obligatorisk udbud. Med den kommunale revisionsydelse i obligatorisk udbud, gik markedet fra 

monopollignende tilstande, til dens nuværende tilstand af fri konkurrence i form af udbudsrunder.  

                                                
1 www.fsr.dk/fremtidens_revisions_politik  
2 www.m.fsr.dk//Faglige_informationer/Synlig% 
3 IFAC.org – publikation: Framework for audit quality 
4 Deloitte – Public Governance i kommunerne - 2006 

http://www.fsr.dk/fremtidens_revisions_politik
http://www.m.fsr.dk/Faglige
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Før kommunalreformen var det Kommunernes revision som var ejet af Kommunernes 

landsforening (KL), og dem der var dominerende på markedet inden for revisions- og 

rådgivningsydelser. Samtidigt faldt antallet af kommuner fra 273 kommuner til 98, hvoraf 66 af 

dem var nye sammenlagte kommuner
5
. Hvor Kommunernes Revision førhen dominerede branchen 

med en samlet andel på 82 % svarende til en kundekreds på 248 kommuner, 8 amter med mere, er 

markedstilstanden nu fragmenteret. De nye aktører på markedet udgøres nu af KPMG og Price 

Waterhouse Coopers (herefter PWC). Disse var forinden pressede på revisionsmarkedet for private 

virksomheder, og de så derfor den frie konkurrence på revisionen af kommunerne, som en 

døråbning til et potentielt nyt marked - hvilket de efterfølgende har budt godt ind på
6
. 

 

I 2006 sælges Kommunernes revision til BDO, som bliver til BDO (Kommunernes Revision), og 

siden 2007 er der blevet rykket rundt på markedsandele mellem disse 4 aktører. Det har resulteret i, 

at BDO (Kommunernes Revision) i dag har en markedsandel på 60 % 
7
, mens Deloitte, KMPG og 

PWC stort set deler resten. Markedet er i fortsat udvikling, og med privatiseringen af de kommunale 

revisions- og rådgivningsydelser, må det formodes at der tilsvarende vil komme en øget 

kompleksitet og uigennemsigtighed. Samtidigt står revisorer og kommuner over for en kontinuerlig 

reformering af lovgivning og retningslinjer, vedrørende revisorernes og kommunernes virke og 

samarbejde i praksis.  

 

Disse ændringer har aldrig været italesat for offentligheden, hvorfor man med rette kan spørge, om 

hvor meget den direkte kontrol med offentlige midler, fylder i forhold til rådgivning. Ovennævnte 

ændringer er derfor et godt grundlag, til nærmere at undersøge oplevelsen af kvaliteten i forbindelse 

med den kommunale revisors lovpligtige revisionsarbejde, herunder især den klassiske finaniselle 

revision af årsregnskabet, og ikke mindst de dertilhørende ekstra udbudte rådgivningsydelser. Dertil 

kommer spørgsmålet omkring forvaltningsrevision, der er med til at sikre at den kommunale ledelse 

har anvendt offentlige midler på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Efter markedets privatisering 

er det nu de private revisionshuse, der i forlængelse af INTOSAI og rigsrevisionens forskrifter, 

udfører revisionen i kommunerne. Dette problematiserer den statslige kontrol der nu er underlagt de 

frie markedskræfter, og revisionsfirmaerne er i den sammenhæng nødsaget til at følge den 

efterspørgsel, som opstår i kommunerne.  

                                                
5 Det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning. www.akf.dk/udgivelser/ 
6 Jf. Interview med BDO (KR) 

7 http://www.bdo.dk/BDOKR/KR_Revision/Pages/default.aspx 
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Det kan potentielt set skabe et problem med hensyn til forskydningen mellem demokratisk kontrol 

og gennemsigtighed fra regnskabsbrugernes side, og ledelsesmæssig effektivitet i kommunerne. Der 

er altså grundlag for yderligere at undersøge de værdier, der fokuseres på i samspillet mellem den 

kommunale revisors arbejde og kommunernes individuelle oplevelse af den samlede kommunale 

revisions- og rådgivningsydelse efter kommunalreformen, herunder relationen mellem den 

revisionsfaglige og den samlede oplevelse af kvaliteten i de udbudte ydelser.  

 

Denne undersøgelse åbner op for spørgsmålet om revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant
8
. Projektets formål er derfor først og fremmest at beskrive udviklingen inden for 

de kommunale revisions- og rådgivningsydelser, for derefter at identificere eventuelle 

værdimæssige problematikker, som branchen fremadrettet kunne fokusere på. Det rejser spørgsmål 

om, hvorvidt der er foretaget væsentlige ændringer med og omkring de kommunale revisions- og 

rådgivningsydelser, og dermed hvilke parametre der bestemmer markedets konstruktion. Dermed 

vil projektet italesætte spørgsmålet om, hvordan høj revisionskvalitet organiseres i de danske 

kommuner. Projektet rejser spørgsmålene for at bidrage til fremtidige undersøgelser, debatter og 

udvikling på området, omkring hvad der kan forventes af den kommunale revisor, herunder krav til 

kvaliteten af den samlede ydelse der udbydes til kommunerne. På baggrund af ovenstående 

interesse og problematik, vil projektets problemformulering, i de følgende afsnit derfor blive 

besvaret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 God offentlig revisionsskik. http://www.rigsrevisionen.dk/media%282517,1030%29/GOR.pdf 
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3. Problemformulering 

 

3.1. Problemformulering  

 

Hvordan opleves effekterne af kommunalreformen af 2007 i relation til den kommunale revisorers 

arbejde, herunder kvaliteten af de kommunale revisions- og rådgivningsydelser? 

 

- Der gennemføres en eksplorativ analyse af udviklingen i den kommunale revision i perioden 2007-

2013,  

 

- for således at undersøge, hvad det er der definerer kravene til den kommunale revisor i 

forbindelse med udførelsen af revisionen, og dermed identificere aktuelle problemstillinger der 

fremadrettet bør fokuseres på. 

 

Struktureringen af analysen, samt besvarelsen af ovenstående problemformulering, vil tage 

udgangspunkt i følgende underspørgsmål: 

 

- Hvordan har markedet og dens lovgivningsmæssige ramme, organiseret og medvirket 

til udviklingen af den kommunale revision, og hvilke problematikker kan der identificeres i den 

kommunale revisors ageren, herunder forholdet til uafhængighed og tilsyn? (Afsnit 6) 

 

- Hvordan har rammen for køb og salg af kommunale revisions- og rådgivningsydelser udviklet sig i 

tiden efter kommunalreformen, og hvilke aktuelle problemstillinger kan der i den forbindelse 

identificeres? (Afsnit 7) 

 

- Hvordan har rammen for forvaltningsrevision udviklet sig i kommunerne, og hvilke aktuelle 

problemstillinger kan der i den forbindelse identificeres? (Afsnit 8) 
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3.2. Afgrænsninger og relevans 

 

Til besvarelsen af det ovenfor skitserede problemfelt og problemformulering, er afhandlingen 

afgrænset til at se på den måde, kvaliteten af de revisions- og rådgivningsydelser der foretages i en 

række danske kommuner i tiden efter kommunalreformen i 2007 frem til 2013, opleves i 

sammenspillet mellem kommunen og deres revisorer. Med en eksplorativ tilgang til undersøgelsen
9
, 

vil der gennem interviews fokuseres på kommunernes oplevelse af de kommunale revisorer, i 

relation til den finansielle basisrevision, prisen på de udbudte ydelser, samt den kommunale revisors 

udførelse af forvaltningsrevision.  

 

I det at der undersøges i hvilken grad at de private revisionsvirksomheder har båret den kommunale 

opgave, og hvad ændringerne i ydelserne efter kommunalreformen har medført for markedet 

generelt, har projektet en relevans for sin faglighed, i og med at det belyser hvordan 

forventningerne til den kommunale revisors rolle og ansvar, både kan være et spørgsmål om 

offentlig kontrol, samt et spørgsmål omkring et privat incitament for profitmaksimering. I henhold 

til den lovgivningsmæssige ramme som den kommunale revisor er underlagt, vil der ikke redegøres 

for samtlige regler og retningslinjer. I stedet vil overordnede principper og centrale bestemmelser 

inddrages i det omfang, de findes relevante for projektets problemstilling. Der vil især ses på dele af 

revisorlovens og rigsrevisorlovens bestemmelser, mens international standarder der er relevant for 

den kommunale revisionsproces og den kommunale revisors overordnede rolle og ansvar, også vil 

blive nævnt.  

 

Afgrænsningerne demarkerer altså et analyseobjekt, hvis kerne udgøres af interaktionen mellem de 

kommunale revisorer, dvs. partnere og andre repræsentanter fra revisionshusene, og dem der 

håndterer revisionen ude i de enkelte kommuner, såsom økonomichefer, regnskabschefer, 

udbudskonsulenter, en borgmester m.fl. Oplevelsen af udviklingen i kvaliteten på den finansielle 

revision, priskonkurrencen på de leverede ydelser, og udeførelsen af forvaltningsrevision i tiden 

efter kommunalreformen, vil samlet set give et billede af det scenarie, der bestemmer den 

kommunale revisors ageren.  

                                                

9 Poul Olsen – Det problemorienterede projektarbejde 
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Herunder vil mulige kontroverser og problemstillinger der kunne være på områderne, også blive 

undersøgt, for dermed følgelig at bidrage til den videre udvikling og forståelse af den fremtidige 

kommunale revisionspraksis. De nærmere empiriske afgrænsninger uddybes i underafsnittet 

”Empiriske afgrænsninger”, men først er det nødvendigt at rette fokus på valget af teori og uddybe 

de begreber metoden anvender. 

3.3. Begrundelse for valg og fravalg af teori 

 

Den hovedsaglige årsag til at valget af Michel Callons teori om framing og overflowing, er at den 

fungerer som en anvendelig analytisk begrebsramme, der tillader én at komme med meningsfulde 

udtalelser på forhold, der kan virke komplekse ved første øjekast. Teorien vil indlede med en 

teoretisk redegørelse af begrebet frame eller ramme hentet fra Erving Goffmans ”Frame analysis” 

fra 1974, for senere i analysen at gøre det muligt at forstå, hvad det er der egentlig foregår i 

framingen af den kommunale revision. Der vil kastes et blik på nogle af den kommunale revisions 

væsentligste transformationer, for videre at se på de problemstillinger, der udfordrer framets 

stabilitet. Dette vil være medvirkende til fremadrettet at konstruere en forståelsesramme, hvori 

kommunal revision og rådgivning for fremtiden kan betragtes. Teorien er tidligere anvendt i 

kommunal sammenhæng, hvor der også ses på revisions betydning i forbindelse med at undgå 

fremtidige risici, jf. ”The roles of risk management technologies in the public sector-Vinnari og 

Skærbæk 2010”.  

 

Som alternativ, kunne der have været taget udgangspunkt i principal-agent teorien. Principal-agent 

teorien tager udgangspunkt i en rationel konsensusorienteret forståelse, og giver et statisk billede af 

en naturlig interessekonflikt med et asymmetrisk informationsforhold imellem principalen og 

agenten (der handler risikoavers og er begrænset rationelt), hvor de hver især forsøger at 

nyttemaksimere deres egen interesse
10

.  

 

En tredje oplagt mulighed at tage udgangspunkt i, kunne være Jürgen Habermas ideal teori om den 

kommunikative handling, hvor aktørernes praksis bygger på et universaliseringsprincip, og dermed 

et kantiansk kategorisk imperativ, om en pligtetisk og intersubjektiv herredømmefri 

kommunikation.  

                                                
10 Eilifsen og messier – Auditing and assurance services – International Edition. s.7 
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Med principper omkring diskursetik og demokrati, skelner Habermas mellem system og livsverden, 

der hver især har deres reproduktive rationalitetssfære, med den instrumentielle og 

formålsorienterede handlen på den ene side (system), og den konsensus orienterede kommunikative 

handlen på den anden (livsverden) (Habermas 1981). En socialkonstruktivistisk tilgang til 

besvarelsen af opgavens problemstilling vil som udgangspunkt ikke foretage disse statiske 

opdelinger, men åbner i stedet op for en mere processuel og relativistisk tilgang, uden en nødvendig 

og endegyldig forestilling om konsensus samt idé om tingenes tilstand. Det giver nemlig aktørerne 

rum og mulighed for at udtale sig frit om deres oplevelser med den kommunale revision og dertil 

relaterede problemstillinger, hvilket den eksplorative analyse vil bidrage at gå i dybden med. I dette 

aktørnetværk perspektiv, vil der som udgangspunkt heller ikke skelnes mellem subjekt/objekt 

principal/agent, system/livsverden, mens der samtidigt ikke afvises at dikotomierne eksistere.  
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4. Teori  

4.1. Framing og overflowing . 

 

I følgende afsnit vil jeg redegøre for den teori, der danner baggrund for min analysestrategi. 

Meningen her er at præsentere de værktøjer, der skal analysere dynamikken i markedet for 

kommunale revisionsydelser, og se på ”framing”, herunder interaktionerne i den processuelle 

ramme, den kommunale revisor i samspillet med kommunerne er underlagt i deres dagligdag, samt 

de relaterede problemstillinger i form af overflows.  

 

Med udgangspunkt i Michel Callons ” an essay on framing and overflowing” og betragtninger fra 

Erving Goffmans ”Frame analysis”, vil der redegøres for hvad der kan forstås ved et frame i dens 

aktuelle proces. Callon låner begrebet frame fra Goffman, og der vil ses på hvad Goffman dels 

forstår ved performance, og især hvad Goffman forstår ved et frame. Callon låner begrebet frame 

fra Goffman, som tidligere låner begrebet fra Gregory Bateson. Bateson ser framing som en 

metateoretisk fortolkningsramme, der refererer til det der egentlig foregår i en given kontekst, og i 

enhver form for interaktion og kommunikativ bevægelse.
11

 Her kan blandt andet nævnes den 

kommunale revisors ansvar, formuleret i national og international lov og regulering.   

 

I forlængelse af Goffmans teatermetafor, der forklarer hvordan interaktioner mellem mennesker 

foregår, skriver Goffman i bogen Frame analysis, hvordan interaktioner er organiseret af det han 

kalder ”primary framework”, som kan ”keyes” ind i forskellig meningssammenhæng. Disse 

primære rammer er derfor med til at organisere og guide interaktionen mellem aktører, og dermed 

placere dem i forskellige roller, som f.eks. den kommunale revisors rolle som henholdsvis 

kontrollant og sparringspartner. Som Goffman skriver, vil framet tillade dens bruger…”to locate, 

perceive, identify and label a seemingly infinite number of concrete occurrences defined in its 

terms”(Goffman, 1974, p. 21 – Skærbæk 2010 s. 5) Goffman definere frames som værende: 

 

 

 

                                                
11 Goffman  1974 s .7  og Gregory Bateson – Theory of play and fantasy 
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…Principles of organization wich governs events – at least social ones – and our subjective 

involvement in them: frame is the word I use to refer such of these basic elements as I am able to 

identify – (Goffman 1974 S. 155), og med andre ord som et slogan, der i denne sammenhæng referer 

til undersøgelsen og organisering af den kommunale revisors erfaring med revisionen. 

 

I frame analysis fokuseres der som sagt på keying af det primære framework, dvs. måden hvorpå et 

frame kan re-fortolkes. I forhold til ”keying”, er der essentielt set tale om en betydning for 

forståelse af et framework ud fra et andet begreb eller metafor, hvilket spiller en vigtig rolle i 

forståelsen af hvad der sker på et givent område. Keyings er tilpasningen af fælles modeller, hvor 

hovedeksemplet Goffman anvender, er legen. Her er det at slås for sjovt, ikke er en rigtig slåskamp, 

men kan nemt forveksles med én. Den anvender mange devices fra en rigtig slåskamp, på en næsten 

metaforisk måde. Med Keying, er der tale om ytringer eller handlinger der signalere mening 

omkring deltagerenes interaktion, som f.eks. kommunernes forhold til om den kommunale revisor 

rolle og ansvar opfattes som henholdsvis sparringspartner eller kontrollant.    

 

Goffman siger at man framer ting for at organisere forståelsen af et felt eller et område, og for at 

guide fremtidige handlinger inden for området. Begrebet ”primære framework”, tager et eller flere 

individers erfaring, begivenheder eller aspekter af situationer, og tillægger den mere mening, og 

forklarer hvad der kan forstås som de mest basale rammer på et givent område. Goffman fokusere 

på framework som har den målsætning, at konstruere en generel erklæring af hensyn til den form 

for erfaring, individer har på hvilket som helst tidspunkt i deres sociale liv (Goffman 1974 s. 21). 

Disse primære framework opdeler han i naturlige og sociale rammer, hvor de naturlige rammer 

definerer forskellige fysiske situationer der står for sig selv uden indflydelse fra nogen, som 

eksempelvist revisionshusene, kommunerne og de lovgivningsmæssige instansers fysiske rammer, 

deres beliggenhed osv. De sociale rammer kan ses som baggrundsforståelse for begivenheder, 

såsom vilje og målsætninger formuleret i blandt andet lovgivningen, dvs. måden hvorpå 

eksempelvist kommunerne og deres revisorer tolker situationen som et udtryk for motiver og 

hensigter, og dermed binder dem sammen i ansvaret om at udfører revisionen. I frameanalysen ser 

man med andre ord på organiseringen og analysen på menneskets erfaring som individ. Frame 

analysen handler derfor her om, hvordan man kan få mening ud af det der er sket i den kommunale 

revision, og dermed finde ud af hvordan man forstår det der sker i den givne kontekst. 
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Framet for erfaringen er et relevant begreb i den forstand, at den beskriver hvordan vi fortolker 

forskellige dele af erfaringen på forskellige måder.  

Målet er her, at isolere frameworket for kommunal revision, og dermed skabe en forståelse omkring 

hvad der foregår indenfor de forskellige perspektiver der er i fokus.  

 

Goffmans mål er at forsøge at isolerer nogle af de basale rammer for forståelse der er tilgængelige i 

samfundet, og noget som kan skabe mening ud fra begivenheder, og dermed analysere nogle af de 

sårbarheder, hvor disse referencerammer er i centrum.  I sin beskrivelse af framing, henviser Callon 

til det økonomiske eksternalitetsbegreb
12

, og trækker videre på Goffmans begreb om Frame og 

performance. Hos Callon betegner framing grupperingerne af interdependenser hos aktørerne i 

netværket, og skabes idet, at de alle behøver hinanden og mere til (den kommunale revisors 

rekvisitter i form af nonhumane aktanter såsom lovgivning og revisionsdokumentationsværktøjer), 

for netop at kunne opfylde deres egne og netværkets roller. Han udtrykker dette forhold således: 

 

Goffman suggests that over and above the human beings themselves and their disciplined 

bodies, objects and things, the theatre stage, its walls and sounds, all play a role in setting up 

these interdependencies (Callon 1998 s. 250). 

 

Goffmans begreb om performance udtrykker således forestillingen om en verden, der er udgjort af 

interaktioner mellem performere eller skuespillere der, på grund af specifikke objekter og 

teknologier, er bundet sammen i og til bestemte handlemønstre og ræsonnementer. Framingen 

betinger altså aktørernes erkendelse af deres virkelighed og forudsætninger for at kunne 

kommunikere, idet at de beskuer og begrebsliggøre deres verden ens. Med andre ord kan enhver 

aktør, eller måske mere præcist enhver aktant eller entitet, dermed performe enten alene eller i 

grupper. Aktørerne er altid i bevægelse, og de interagerer og former hinanden gensidigt med deres 

performance i givent frame, som f.eks. den kommunale revisors rolle og ansvar, der formes af et 

spil med et intenst konkurrencemarked og ny skærpet lovgivning.  

 

                                                
12 Der er typisk tale om negative eksternaliteter (kemifabrikken), men Callon peger på at de også kan være positive 

(Forskningsresultater). Framing er også en proces af to dimensioner, og dermed to forskellige processuelle forståelser. 

Framing er i den økonomiske tilgang, baseret på en almen utilitaristisk og kapitalistisk forståelse, og er en grænse, hvori 

interaktioner finder sted uden at overveje de faktorer der opretholder interaktionerne; og i den anden 

socialkonstruktivistiske tilgang, et resultat af dyre og sjældne investeringer, der altid kan sættes på spil, grundet deres 

ufuldstændighed –[Callon 1998 s. 245-250.] 
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Aktør netværkets infrastruktur og dens framing proces, består derfor både af humane og nonhumane 

aktører der har agency, dvs. noget som har handleevne og kraft bag sig i forhold til skabelsen af 

forandringer og til at sætte spor. Goffman opfordrer til at åbne op for måden hvorpå identitet 

forhandles og organiseres i interaktionen med forskelligt publikum, hvor det i nærværende situation 

vil omhandle mikrointeraktionerne i den kommunale revision, herunder aktørernes organisering.  

Disse er framingens referencepunkt, der organiserer og guider interaktionerne mellem aktører, ved 

deres placering i forskellige roller. Men disse roller og deres interdependens i netværket, i form af 

framet, er i sig selv er en omkostningsfuld praksis der kræver bindende investeringer.  

 

Callon konkluderer derfor, at…Framing cannot be achieved by contractual incentives alone, 

because it is bound up with the equipment, objects and specialists involved in the interaction….But 

the framing process does not just depend on this commitment by the actors themselves; it is rooted 

in the outside world, in various physical and organizational devices…..This costly framing process 

is necessarily incomplete [Callon 1998 s.249]. 

  

I sammenhæng med framing, følger dermed også begrebet om overflowing
13

, som er alle de 

heterogene elementer der ligger i yderkanterne eller uden for netværket. Callon udbygger således 

ovenstående citat med følgende: 

 

Framing is costly because overflows happen all the time, since they are fed by 

multiple sources and flow down multiple channels. (Callon 1998 s.252). 

 

Framing skal med andre ord forstås som en omkostningsfuld og nødvendig ufuldstændighed, der 

aldrig kan lukke sig helt om sig selv, da der altid vil være elementer der yder modstand over for 

netværkets stabilitet, og dermed flyder ud over dets rammer. Dette kunne eksempelvist være 

tilfældet i situationer, hvor den kommunale revisor ikke lever op til regnskabsbrugernes 

forventninger, eller i situationer hvor revisor rådgiver på forhold hvor der efterfølgende skal afgives 

en særskilt erklæring på. 

                                                
13 Overflows har som pendant til frames ligeså to forståelses dimensioner: I den almene økonomiske forståelse, kan 

eksternaliteter eller, som Callon kalder det, overflows ses som kontroverser og andre uheld, der truer den etablerede 

frame, mens overflows i den socialkonstruktivistiske tilgang skal anses som reglen, der bidrager til håndteringen og 

fokuseringen på allestedsnærværelsen af disse overflows, deres anvendelighed, og ikke mindst de omkostninger og 

handlinger der beregnes til at indeholde dem i framet [Callon 1998 S.256]. 
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Identifikationen af disse overflows inden for framet sker, videre igennem den række af konstante 

forhandlinger, der determinerer aktører og eksternaliteter i forhold til netværkets vedvarende 

udvikling. Denne forhandlingsproces er nødvendig, idet at den sikrer, at de kontroversielle 

elementer, som truer framets stabilitet og dertilhørende investeringer, kan inddæmmes og 

neutraliseres samtidigt med at det opretholder netværkets målsætning. Et centralt element, er de 

framing devices eller teknologier der framer markedet, og dermed giver dets netværk autonomi. 

Samhandlen mellem humane- og non humane aktører, bidrager til opretholdelsen af det fælles 

frame, og omkring den måde hvorpå situationen defineres i relation til netværkets respektive roller.  

 

Til at lede sporingen af de overflows og mekanismer der udvælger kontroversielle elementer til 

genstande for identifikation, og dermed indrullering i framet, foretager Callon opdelingen af dem i 

henholdsvis kolde og varme situationer. I de kolde situationer, er der som regel bred enighed 

omkring indholdet i de enkelte overflows. Her er aktørerne nemme at definere, interesser er 

stabiliserede, præferencer kan blive udtrykt, og ansvar erkendt og accepteret (Callon 1998: 261). De 

”Kolde situationer” betegner aftaler, der indgås forholdsvist ukontroversielt og uden yderligere 

undren, hvorimod ”varme situationer” er udtryk for forhandlingsrum med flere aktørers eventuelle 

modstridende meninger. (Callon 1998 s. 260). I de varme situationer, bliver alt kontroversielt, 

hvilket både gælder identificeringen af overflows, såvel som det gælder måden hvorpå effekter kan 

måles. Kontroverserne indikerer et fravær af stabil viden, der sædvanligvis involverer en bred 

variation af aktører. Aktørerne og deres identiteter vil forandre sig i takt med de forskellige 

kontroverser der lægges for dagen, og de vil indbyrdes komme med uforenelige beskrivelser af 

hvordan fremtiden vil se ud (Callon 1998: 260). Som udløber af framets tilstand, og dens iboende 

forhandlingsprocesser, beskriver Callon følgelig også ”varme og kolde forhandlinger”. I de varme 

forhandlinger identificeres der overflows, og i de kolde forhandlinger forsøger man at frame dem.  

Samlet set beskriver dette altså en dynamik i netværket, hvor framet konstant udvikles og adopteres 

af aktører og aktanter, samtidigt med at overflows i form af forskellige problemstillinger, bliver 

reguleret og inddæmmet på forskellig vis. Dette fører os hermed til det, at overflows frames, og 

dermed sikrer at kommunikationen og translationerne i aktør-netværket fungerer stabilt (Callon 

1986). Dette er det samlede teoretiske grundlag for min analyse, hvilket skænker en bestemt 

strukturel opbygning til projektet. Denne opbygning og dens nærmere metodiske begrundelse følger 

derfor i det kommende afsnit om projektets metode.  
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5. Metode 

5.1. Metodetilgangen  

 

Til undersøgelsen af kravene og forventninger til den kommunale revisor i tiden efter 

kommunalreformen, vil der ses på udviklingen i den finansielle revision som den centrale del af den 

lovpligtige basisrevision, priskonkurrencen på de udbudte ydelser, samt udførelsen af 

forvaltningsrevisionen. For at identificere enten aktuelle eller potentielle problematikker og 

kontroverser (overflows) i det skitserede marked, er projektet metodisk begrænset til at anvende en 

eksplorativ tilgang til emnet, da det netop tillader at gå i dybden med opgavens tre opstillede 

problemstillinger. I afhandlingen vil der primært refereres til centrale dele af revisorloven, EU- 

lovgivning, samt de internationale revisionsstandarder. Dette vil nemlig hjælpe med at sætte fokus 

på de problemstillinger, der er specifikke for undersøgelsen omkring hvordan kvaliteten i den 

finansielle revision, priskonkurrencen og udførelsen af forvaltningsrevision menes at have udviklet 

sig.  

Eftersom markedet for de kommunale revisions-og rådgivningsydelser efter kommunalreformen og 

dens mulige problemer er forholdsvis uudforsket, og fordi grundlæggende markedsændringer i 

denne forbindelse heller ikke er blevet italesat, har en eksplorativ tilgang til undersøgelsen været at 

foretrække. Den eksplorative undersøgelse er en samfundsvidenskablig metode til at udforske 

forhold eller fænomener, som er mindre kendte“ (Andersen 1999). Den vil i det følgende tage form 

af en kvalitativ markedsanalyse, og fungerer som noget der kunne ligge op til en kvantitativ 

analyse. Hovedformålet med undersøgelsen er at identificere og dermed forklare nye 

sammenhænge. Ud fra deskriptiv statistisk tilgang forsøges der i undersøgelsen at trække de 

væsentligste oplysninger ud af et materiale der kan virke uoverskueligt, mangelfuldt, samt peger i 

flere retninger. Til formålet er der ud fra et vægtet gennemsnit blevet beregnet et samlet tal som en 

form for markør, der illustrere udviklingen i revisors honorar. Der er dermed også tale om et 

problemorienteret projektarbejde, hvor det ud fra den eksplorative tilgang er muligt at kortlægge 

den framingproces, som i denne opgave er kvaliteten af den kommunale revision, herunder 

spørgsmålet om den kommunale revisors dobbelte rolle som henholdsvis erklæringsafgiver og 

konsulent.  

http://www.jyskanalyse.dk/index.php/analyseordbog/kvalitativ#_blank
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Målet med denne eksplorative undersøgelse er at give en status på tilstandene i den kommunale 

revision, samt vurdere om hvorvidt det er hensigtsmæssigt at gennemføre yderligere undersøgelser. 

Endvidere kan en eksplorativ undersøgelse belyse hvorledes en bestemt sammenhæng kan 

undersøges, det vil sige bidrage til udvikling af forskningsteknik" (Olsen & Pedersen, 1997, s. 

224)
14

. Dette gøres som nævnt især ved hjælp af begreberne framing and overflowing. Derfor er det 

her nødvendigt at redegøre for den socialkonstruktivistiske metode der ligger til grund for og giver 

disse begreber deres udsigelseskraft i sammenhæng med dette projekt. 

Ved brugen af en konstruktivistisk metode indebærer det at projektet, videnskabsteoretisk set, 

samtidigt må give afkald på en vis positivistisk sandhedsværdi, til fordel for at kunne udtale sig 

perspektivisk og meningsfuldt om det der foregå. Et eksempel på fordelen ved en 

socialkonstruktivistisk metode kan eksempelvis gives i en kortfattet opsummering af tre forskellige 

måder at se på skiftet i ekstern kontrol og demokratisk transparens, i forhold til kommunal 

administration og anvendelsen af offentlige midler, som er sket efter kommunal reformen i 2007.  

En økonomisk markedsanalyse af dette fænomen ville i sin metode her fokusere på dets essens 

omhandlende ressourceoptimering og effektivisering (set fra kommunal side) og profitmaksimering 

og mersalg (set fra revisors side) i form af managementrådgivning og andre ekstra ydelser til 

kommunal revision, og dermed forbigå den anden sandhed, der omhandler den politiske påvirkning 

der fører til stigningen i kravene til dokumentationen af kommunernes forretningsgange, som igen 

medfører generelle nedskæringer på revisionsområdet for offentlig forvaltning. Der må altså gives 

afkald på enhver essentialisme eller overordnet struktur, hvis man ønsker at begribe et fænomen i 

dets sociale udvikling, da enhver essens eller struktur kun er et midlertidig arrangement af flygtige 

forbindelser. Metoden handler med andre ord om at undersøge relationer i den kommunale revisions 

og rådgivning, og dermed fremskrive strukturer som endnu ikke har været italesat.  

 

For at fortage denne fremskrivning, vil aktør-netværk teori som metode, være medvirkende til at 

kaste lys på relationerne mellem humane og nonhumane aktanter inden for udviklingen af 

kommunal revision (revisor, kommune, lovgivning, dokumentationsværktøjer m.m.). Denne 

analytisk eksplorerende fremgang, er desuden behjælpelig, idet at den netop bortkaster essensen af 

dikotomier som human/nonhuman, og benægter et givent og indordnet fortolkningsforhold imellem 

dem.  

                                                
14 http://www.informationsordbogen.dk/concept_comment.php?cid=3604 
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Fremgangsmetoden udtrykker således et opgør med forudindtaget dispositioner for bevægelse i sin 

undersøgelse af sit objekt, til fordel for at (gen)opdage de begivenheder der ligger til grund for 

objektets udvikling. Til dette skal der nævnes at der med begrebet ”eksplorerende” altså menes at 

projektet, rent metaforisk talt, er en ’opdagelsesrejse’ ind i krydsfeltet imellem privat og offentlig 

revision.  

 

I forhold til aktør – netværks teorien og dens metode, er der tre overordnede begrænsninger, nemlig 

vanskeligheder i forskningens stil, dens teoretiske natur samt metodiske tilgang (Callon 1986 s. 

200), vil der i denne eksplorative metode, tages udgangspunkt i de tre metodologiske principper, 

agnosticisme, generaliseret symmetri, frie associationer (Callon 1986 s. 200).  

 

Det første princip omhandler agnosticisme, hvor der ikke findes noget privilegeret eller rangordnet 

syn på netværkets aktører. Samtidigt implicerer det også en art af materialisme idet at agnostikeren 

kun ’tror’ på det, der kan præsenteres empirisk og materielt. Det andet princip omhandler 

generaliseret symmetri. Her opfordres til anvendelsen af et ligetil eller direkte sprog i formidlings- 

og interviewformen der benyttes når man skal redegøre for komplicerede anliggender. Dette 

efterleves i bedste forstand igennem projekt i form af originalgengivelser af interviews og 

tilhørende uddybninger.  

 

Som det sidste princip følger de frie associationer, hvor man metodisk forlader al forudindtaget 

apriorisk skelnen mellem naturlige og sociale begivenheder, og afviser hypotesen af en entydig eller 

endegyldig grænse, der separerer de to.  Her lader aktørerne sig selv definere således at deres 

mening og argumenter kan spore os frem til de associationer, der får bestemte aktører til at eksistere 

og udvikle sig. Dette sidste punkt er relevant for projektet, da det omhandler de skift i roller og 

funktioner, der netop er affødt i kølvandet på privatiseringen af den offentlige revision for alle de 

involverede aktører.  

 

Det er altså ved hjælp af denne metode at objektet konstrueres i første halvdel af projektet, som 

derfor er en redegørende analyse af det aktør-netværk, herunder framingen, som sammenspillet 

imellem offentlige og private aktører skaber i sammenhæng med udviklingen af de kommunale 

revisions og rådgivningsydelser. 
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Denne analysegenstand vil efterfølgende yderligere blive behandlet i projektets anden halvdel. Her 

bliver begreberne om framing og overflowing samt aktør netværkets forhandlingsproces taget i 

brug, for at vise forskydningen i markedsudviklingen for de kommunale revisions- og 

rådgivningsydelser efter kommunalreformen. Hvilket slutteligt påvises i projektets tredje halvdel i 

form af en opsummering, diskussion og konklusion på projektets problemstilling. Men før end at 

dette kan ske er det nødvendigt at analyseobjektet først afgrænses empirisk, og herigennem 

konkretisere og specificere dets tidsmæssige og diskursive forankring.  

5.2 Præsentation af kvalitative interviews 

 

Til skabelsen af projektets empiriske fundament er der videre blevet konstrueret en redegørelse, der 

ud fra tilgængelighed, samt virksomhedernes begrænsede tid og fortrolighed omkring tal og aftaler, 

bygger på følgende forhold (Se spørgsmål og interviews m.m. på vedlagt CD – Bilagsmateriale): 

 

- kvalitative interview, der beskriver revisorerne og den kommunale ledelses oplevelser med 

revisionen og rådgivningen, herunder en vurdering af prisen i forhold til kvalitet. (Kvale 

1997 s. 41-46). Spørgsmålene har været åbne og af ekplorativ karakter, for netop at påvirke 

aktørerne udtalelser mindst muligt. 

- En undersøgelse af udviklingen af kommunernes honorar til revisor. 

- En undersøgelse af udbudsmateriale, publikationer, regnskaber, revisionsberetninger, 

artikler m.m., til at give en status af udviklingen, og spore markante ændringer inden for 

kommunernes og revisorernes arbejde med revisionen. 

 

Der er spurgt ind til og indhentet udtalelser på: 

1. Udbyderne af kommunale revisions- og rådgivningsydelser, og deres syn på udviklingen i 

kvalitet og pris. (Se interview guide for spørgsmål). 

2. Oplevelser af revisionen i kommunerne (Se interview guide og spørgsmål). 

3. Revisors honorar fra de tre sidste udbudsrunder i 2002, 2007 og 2012 (Se spørgsmål og 

kvantitativ undersøgelse på vedlagt CD - Bilagsmateriale). 

4. De efter kommunalreformen større kommuner, og deres omkostningerne på den finansielle 

revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevisionen, i forhold til hvad de gamle og 

nu indfusionerede kommuner samlet set anvendte. 
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5. Udbudsmateriale, regnskaber, publikationer m.m. 

 

Til belysningen af de fem punkter har jeg kontaktet en række revisorer og kommuners 

økonomidirektører m.fl. Grundlaget for denne udvælgelse af kommuner har været at skabe en vis 

ligevægt og pluralisme i datamængden, der kan dæmme op for eventuelle bias. Hermed har jeg søgt 

at sikre en undersøgelse der ikke favoriserer politiske overbevisninger og økonomiske interesser, 

men følger dem i stedet på tværs mellem kommunerne. 

 

De kontaktede aktører ses opstillet nedenfor: 

 

1: Revisionshuse: BDO kommunernes revision, PWC, KPMG og Deloitte. 

 

2, 3 og 4: Kommuner: Gribskov (Økonomidirektør), Ikast-Brande (Økonomidirektør og formand 

for Økonomidirektørforeningen), Hvidovre (regnskabschef), regnskabschef fra anonymiseret 

kommune, Glostrup (Økonomikonsulent), Bornholm (Regnskabsansvarlig), Lyngby-Taarbæk 

(Økonomisk konsulent), Næstved (Økonomichef og tidligere kommunaldirektør samt tidligere 

formand for kommunaldirektør foreningen), Nyborg (Regnskabschef og Borgmester), Svendborg 

(udbudskonsulent), Taastrup (regnskabschef), Roskilde (Afsnitsleder– Økonomi og Analyse), 

Holbæk (Afdelingsleder i Regnskab, kommunikation og digitalisering). Andre: FSR – Danske 

revisorer (fagkonsulent), Kommunernes landsforening (Kontorchef og dokumentspecialist), 

Økonomidirektørforeningen (formand), Kommunaldirektørforeningen (tidligere formand) 

Social- Integrationsministeriet (konsulent). 

 

5. Kommuner: Rødovre, Tønder, Hjørring, Rebild, Favrskov, Rudersdal.  
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5.3 Præsentation af indhentet materiale  

 

Til undersøgelsen vedrørende honoraret på basisrevision og rådgivningen, og honorar fra 

indfusionerede kommer, har jeg kontaktet en række standardkommuner på omkring 50.000. 

indbyggere, dog nogen kommuner med lidt færre og lidt flere borgere. Da der var forskel på om 

kommunerne ønskede deres tal anonymiseret eller ej, har jeg valgt at anonymisere samtlige 

kommuner.  

 

Til indsamlingen af specifikke tal fra kommunerne, især fra tiden før og omkring 

kommunalreformen, er der generelt den udfordring, jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner, 

at kommunerne kun har krav til at bevare regnskabsmaterialet i 3 år, herunder udsøgning af 

posteringer. Det har dog i nogle tilfælde alligevel vist sig at være muligt at gå længere tilbage end 

2009, dog har det været sparsomt med konsistent og sammenligneligt materiale. Der henvises til 

resultaterne af den kvantitative analyse i afsnit 7, der omhandler køb og salg af de kommunale 

revisions- og rådgivningsydelser. Endvidere er udbudsmateriale, regnskaber og beretninger fra en 

række forskellige kommuner fra tiden efter kommunalreformen blevet undersøgt, netop for at se om 

hvad der efterspørges og opleves af kommunerne i forbindelse med revisionen.   

Derudover har publikationer fra INTOSAI, Rigsrevisionen, IFAC, IAASB, FSR- Danske revisorer, 

BDO Kommunernes Revision og Deloitte, og ikke mindst, en række artikler, der på forskellig vis 

italesætter udviklingen i den kommunale revision, blevet inddraget.   

5.4 Empiriske begrænsninger  

 

For at realisere projektets formål, vil erfaringen i interaktionen mellem de kommunale revisorer og 

kommuners økonomidirektører hovedsagligt blive undersøgt, mens andre aktørers holdninger og 

udtalelser der er med til at italesætte udviklingen på området, også vil blive taget i betragtning. 

Til konstruktionen af opgavens analyseobjekt, er der taget et empirisk udgangspunkt, hvorfra 

tilstrækkelig datarigdom, både kunne redegøre for tingenes tilstand, og samtidigt tjene som 

byggesten for en forståelse af, hvordan netværket imellem og omkring den kommunale revisor og 

kommunerne har udviklet sig. Udgangspunkt blev fundet ved hjælp af interviews med aktører 

involverede i privat og offentlig virksomhed, samt den etablerede lovgivning de jure og de facto der 

er tilgængelig på området vedrørende revisionsydelser i offentlig regi.  
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Dette udgangspunkt forløber sig i tidsrummet efter kommunalreformen i 2007 og frem til i dag 

(2013). Det har dog været nødvendigt at inddrage et fåtal af udtalelser fra tiden før det, idet de 

tjener til at uddybe markedssituationen med et nærmere historisk indblik. Den indsamlede empiri 

afgrænser sig til at tale om tiden efter kommunalreformen, men for at give empirien noget 

perspektiv, vil enkelte forhold fra tiden før kommunalreformen også vil blive inddraget.  

Her vil der som sagt hovedsagligt inddrages væsentlige forhold ved aktører, der beskæftiger sig 

med kommunal revision og rådgivning, dvs. kommunale revisorer, økonomi- og regnskabsansatte 

hos en række udvalgte kommuner, FSR, revisortilsynet og Rigsrevisionen. Det indsamlede 

materiale har den fordel, at der er tale om forhold der endnu ikke er blevet italesat offentligt, og at 

udtalelserne fra interviewsene kommer fra kompetente medarbejdere i revisionshuse og kommuner, 

der beskæftiger sig med dette first hand. Materialet kan dog have den ulempe, at udtalelserne kan 

være udtryk for subjektive vurderinger der ikke dokumenteres, samtidig med at der er 

fortrolighedsregler, der begrænsninger undersøgelsens indsigt i forholdet.   

5.5 Analysestrategi 

 

Teorien og metoden der blev beskrevet i de foregående afsnit, er med til at danne grundlag for 

forståelsen af den videre analyse. Ved at se på framet for den kommunale revision og rådgivning i 

dens udvikling, vil analysen kunne bidrage til at forstå hvad der i den sammenhæng måtte forstås 

som kvalitet i den samlede ydelse. De kvalitative interviews m.m., er med til at beskrive 

udviklingen i den kommunale revision, herunder interaktionen mellem kommunale revisorer og 

revisionsansvarlige ude i kommunerne m.fl., og det vil dermed ud fra framing teorien blive 

analyseret, og efterfølgende diskuteret. Goffman studerede frames (sammenhæng hvori sprog og 

adfærd kan forstås) og tillægge adfærd mening, og med udgangspunkt i dette, vil der redegøres for 

det framework, der udspilles i den kommunale revision, herunder især interaktionen mellem de 

kommunale revisorer fordelt på de fire store udbydere, og en række udvalgte danske standard 

kommuner. Endvidere vil relationerne til andre aktører i netværket af den kommunale revision også 

blive beskrevet. Dette med henblik på at forstå den måde framets stabilitet opretholdes. 
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6. Markedet for kommunale revisionsydelser efter kommunalreformen, 

med fokus på revisionskvaliteten. 

 

6.1. Den kommunale revisors ansvar 

6.1.1 Rammen for den finansielle revision i de danske kommuner 

For at forstå måden hvorpå organiseringen af den kommunale revision i tiden efter 

kommunalreformen er foregået, og dermed dens framing proces, er det interessant at se nærmere på 

udviklingen framet for den kommunale revision. I den forbindelse er der tale om de institutionelle 

og fysiske rammer (naturlige framework), herunder især de lovgivningsmæssige rammer (sociale 

framework), der regulerer de kommunale revisorer og deres arbejde med revisionen i de danske 

kommuner. Dette billede kan nemlig være medvirkende til at definere tillidsgrundlaget og 

forventningerne til den kommunale revisors rolle og ansvar, hvilket videre også kan ligge op til 

spørgsmålet om hvorvidt regnskabsbrugerne oplever forventningerne indfriet
15

. Kommunerne er 

selv underlagt krav, om at årsregnskabet skal bygge på obligatoriske oversigter og redegørelser, der 

skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes styrelse, samt reglerne i Økonomi- 

og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommunerne. Det er således den 

kommunale ledelse, der primært har ansvaret for, at udarbejdelsen af årsregnskabet giver et 

retvisende billede af kommunens finansielle situation, mens det er den kommunale revisors ansvar, 

at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af en revision, der er planlagt og udført i 

overensstemmelse med internationale revisionsstandarder, dansk revisorlovgivning og ikke mindst 

god offentlig revisionsskik, jf. den kommunale styrelseslov.     

 

6.1.2 Revisorloven 

Revisorerne for de danske kommuner, er underlagt lov om godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder, også kaldet revisorloven. Et centralt aspekt i revisorloven er, at revisor skal 

optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant.  

 

                                                
15 Se eksempelvist Bent Warmings – Forventningskløften og tillidsforholdet mellem brugen af revisionsydelsen og den 

statsautoriserede revisor (1989) 
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Revisors opgaver skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik jf. RL § 2 stk. 2 pkt.
16

, 

herunder udvisning af integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd og kompetence jf. 

RL § 16
17

. Endvidere skal revisor være uafhængig af den virksomhed, som erklæringen vedrører
18

.  

 

Kommunerne er efter den 1.1. 2012 underlagt reglerne for virksomheder af særlig interesse for 

offentligheden (PIE), og reguleres i RL § 21. stk. 3. Der stilles krav til at den kommunale revisor 

skal være en godkendt revisor, samtidigt med at det ikke er tilladt at bogføre, opstille regnskaber for 

kommunen m.v. Den kommunale revisor må heller ikke rådgive på områder, hvor der efterfølgende 

skal udarbejdes en særskilt erklæring på. I henhold til reglerne skal andre ydelser end revisionen der 

leveres til den reviderede kommune, oplyses i revisionsprotokollen. Revisor må heller ikke være 

involveret i virksomhedens beslutningstagen og revisor skal dermed være uafhængig af den 

reviderede virksomhed jf. RL § 24, ellers skal der oplyses her omkring, jf. § 17, stk. 3. I en ikke 

uafhængig revisionsvirksomhed vil der typisk foreligge et økonomisk eller et forretningsmæssigt 

forhold mellem revisoren og den reviderede. Forholdet gælder også hvis den reviderede er en del af 

revisorens netværk, jf. RL § 24 stk. 2. Der er krav om, at der til forebyggelse af dette, skal foretages 

sikkerhedsforanstaltninger og interne retningslinjer for at mindske sådanne trusler, således at 

revisorerne, ikke foretager selvrevision eller reviderer ud fra egeninteresse jf. RL §§ 24 stk. 3 og 4. 

Endvidere er den kommunale revisor underlagt kvalitetskontrol og tilsyn, jf. revisorlovens kapitel 9 

om offentligt tilsyn. 

 

6.1.3 EU lovgivning 

I maj 2006 blev EU´s 8 direktiv godkendt af ministerrådet, hvilket havde det formål, at styrke 

tilliden til virksomhedernes regnskaber. I indledningen til direktivet, står der at revisor bør opfylde 

de højeste etiske standarder. Implementereingen af EU 8. selskabsdirektiv, medførte ændringer i 

revisorloven i 2008, og erstattede den gamle revisorlov fra 2003. I november 2010 udkommer der 

grønbog, med debat og oplæg fra EU- kommissær Michael Barnier på Maastricht universitet. I 

grønbogen tages der fat på revisors uafhængighed og rolle i finanskrisen.  

 

 

                                                
16God revisionsskik anvendes som en samlebetegnelse for alle de øvrige skikke relateret til revisors arbejde.  
17 FSR- Danske revisorer etiske retningslinjer – IFAC – Code of ethics for Professional Accountants. 
18 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (Erklæringsbekendtgørelsen) § 1. stk. 2 og 

uafhængighedsbekendtgørelsen 
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Spørgsmålet om revisionsbranchens selvkontrol bliver sat på spidsen, når det gælder rådgivning af 

revisionskunder. EU- kommissionen fremfører et forslag om ny og opstrammet EU politik, med en 

tvungen adskillelse af revision- og rådgivning. Den kommunale revisor er underlagt principper om 

faglig etik, jf. EU´s 8. direktiv artikel 21.  

 

Revisionen spiller med andre ord en afgørende rolle i at sørge for at kommunerne lever op til Public 

Governance, såsom øget åbenhed, gennemsigtighed og dokumentation af effekter og resultater. EU 

stiller derfor krav, og pålægger revisorrollen at optræde som en uafhængig tredjepart, til sikringen 

af integritet, uafhængighed og gennemsigtighed.
 19 

 

6.1.4 Revisors etiske retningslinjer 

FSR- Danske revisorer er den nationale brancheorganisation med knap 7000 medlemmer, og er 

blandt andet medlem af IFAC
20

. De arbejder ud fra grundlæggende værdier som troværdighed og 

engagement. Det er i forlængelse af IFAC ´s Code of ethics, påkrævet af FSR ´s medlemmer at 

overholde retningslinjerne for etisk adfærd, når der udføres en erklæringsopgave med sikkerhed. 

Det gælder blandt andet, at revisor er uafhængig i opfattelse og fremtoning, således at 

revisionskonklusionen ikke kompromitteres, og dermed sikres. Kommunale revisorer som 

medlemmer af FSR – Danske revisorer, er forpligtet til at følge retningslinjerne for etisk adfærd
21

. 

Rigsrevisionen og FSR er faglige samarbejdspartnere og har sammen udviklet retningslinjer for 

revision i kommunerne. Det er et krav, at revisor efterlever de fundamentale etiske principper som 

integritet, objektivitet, professionel kompetence og adfærd, fornøden omhu, og troværdighed 

(dyder), dvs. at den kommunale revisor skal være ærlig, redelig og respektere fortrolige 

informationer, være uden interessekonflikter, og vedligeholde sin faglige og professionelle viden.  

 

 

 

 

 

 
                                                
19 Deloitte – Public governance I den offentlige sector 2006 
20 INTOSAI, IFAC og FSR-Danske revisorers respektive hjemmesider 
21 Retningslinjer for revisors etiske adfærd, marts 2005 - Erhvervsstyrelsen 
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6.1.5 IFAC og de internationale revisionsstandarder (ISA)  

IFAC optræder som en verdensomspændende organisation, der generelt set sætter rammen for 

hvorledes den professionelle revisor, ansvarsbevidst kan handle i offentlighedens interesse
22

. Et af 

IFAC ´s primære mål er at skabe værdi for deres medlemmer, registrerede og statsautoriserede 

revisorer. IFAC udsteder en række internationale revisionsstandarder (IAS), der på FSR´s vegne 

oversættes og udstedes til brug for danske revisorer i sammenhæng med dansk lovgivning. IFAC 

udgøres af over 150 medlemsforeninger i over 120 lande. 

 

En central revisionsstandard udstedt af IFAC der bør nævnes, er paraplystandarden ISA 200 – 

”Overall Objective of the Independent Auditor, and the Conduct of an Audit in Accordance with 

International Standards on Auditing”, der opstiller generelle målsætninger, for det den uafhængige 

revisor er ansvarlig for at opnå i forbindelse med en revision, herunder kravet om at handle etisk 

forsvarligt ud fra et professionelt skøn og en professionel skepsis, netop for at styrke 

regnskabsbrugerens tillid til revisor og dermed kvaliteten af den kommunale revisors arbejde.  

 

Revisionen skal planlægges og udføres således, at der kan opnås en høj grad af sikkerhed for at 

regnskabet er uden væsentlig fejlinformation, ved netop at indhente tilstrækkeligt bevis og 

dokumentation, der sikre at oplysningerne i det kommunale regnskab giver et retvisende billede af 

kommunens finansielle stilling. For at den kommunale revisor kan afgive en retvisende konklusion 

på kommunens regnskab uden væsentlig fejlinformation, kan der eksempelvist nævnes 

nødvendigheden af at reducere af revisionsrisikoen, hvor den kommunale revisor skal vurdere den 

iboende risiko og kontrol risikoen, samt reducere opdagelsesrisikoen, ved indhentning af 

tilstrækkelig revisionsbevis, jf. ISA 200.
23

 Endvidere er standarderne ISQC 1, ISA 220, 230, 300, 

315, 330 og 500, centrale til efterlevelsen af kvaliteten i den risikobaserede revisionsproces, hvor 

der ses på planlægning og dokumentationen af revisionen, samt vurderingen af revisionens 

væsentlighed og risiko
24

. 

 

 

 

                                                
22 IFAC -  Code of ethics - http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/ifac-code-of-ethics-for.pdf 
23 ISA 200 – RR = IR + KR + OR.  
24 IAASB- handbook. IFAC.org 
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6.1.6 Revisionskvalitet 

Med EU og IFAC´s forsøg på framingen af et bedre, mere tillidsfuldt og dermed en faglig 

kvalitetsorienteret revision, beskriver IAASB i deres publikation ”a framework for audit quality fra 

april 2013”
25

, udfordringerne i at definere hvad der måtte menes med revisionskvalitet. Der 

beskrives at, 

 

”audit quality is complex subject and there is no definition or analysis of it that has achieved 

universal recognition”.  

 

Det er IAASB¨ s synspunkt, at der kan opnås kvalitetsorienteret revision, såfremt revisors erklæring 

af en entitets finansielle position er tilstrækkelig og hensigtsmæssig, og at revisionsbeviset opnås af 

et team der har handlet etisk, ud fra tilstrækkelig viden og erfaring, samt tilstrækkelig tid allokeret 

til udførelsen af revisionsarbejdet. Derudover er en stringent revisionsproces og kvalitetskontrol 

procedure, sammen med en passende interaktion med interessenter, og et værdifuldt slutprodukt, 

også tegn på kvalitet. Overordnet set er formålet for en revision, og dermed sikringen af dens 

kvalitet, at forbedre graden af regnskabsbrugernes tillid til regnskabet.  

 

National lovgivning såsom revisorlovens bestemmelser, skaber sammen med internationale 

standarder, minimumskravene for udførelsen af revisionen, og er dermed fundamentet for hvad der 

betegnes som god kvaliteten i revisors arbejde. Om hvorvidt det kommunale regnskab giver et 

retvisende billede, beror på den kommunale revisors professionelle skøn. Det indhentede 

revisionsbevis skal kunne give revisor mulighed for at udtale sig omkring regnskabet, i alle dets 

væsentlige henseender, og dermed afgive en erklæring der er i overensstemmelse med gældende 

lovgivning
26

. 

 

IAASB´ s publikation kommer ind på en række faktorer der kan være udfordrende i forbindelse 

med beskrivelsen og evalueringen af en revisions kvalitet, såsom at indsigten i et revideret 

regnskab, og tilstedeværelsen eller manglen på væsentlig fejlinformation, kun giver en delvist 

indsigt i hvad der forstås som revisionskvaliteten.  

                                                
25 www.IFAC.org 
26 I den forbindelse kan der nævnes ISA 200 – Overall objectives of the independant auditors and the conduct of an 

audit in accordance with international standards on auditing. Af andre centrale bestemmelser, kan der nævnes ISA 315, 

330 og 500, der sætter rammerne for revisors spørgsmål omkring væsentlighed og risiko.  
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Der er forskel på revisioner, og det der betegnes som tilstrækkelig revisionsbevis beror på revisors 

subjektive dømmekraft. Synet på hvad der forstås som revisionskvalitet, varierer mellem 

interessenterne, og der er ofte begrænset transparens omkring kvaliteten af det udførte arbejde. 

Ikke to reviderede entiteter er ens, så det arbejde der lægges i revisionen vil være forskellig fra 

hinanden. Hvad der måtte forstås som tilstrækkelig og anvendeligt revisionsbevis vil derfor også 

variere, og beror med andre ord på revisors subjektive professionelle dømmekraft og den 

pågældende kommunes særegne natur og kompleksitet. Revisionshusene er profitorienterede, og 

rentabiliteten afhænger ofte med det opkrævede revisionshonorar, herunder de omkostninger 

forbundet med indhentningen af tilstrækkelig revisionsbevis.  

I den offentlige sektor med ikke overskudsgivende virksomheder, som f.eks. kommunerne, kan 

budgetbegrænsninger til trods for den obligatoriske anvendelse af revisionsstandarder og etiske 

retningslinjer, spille en afgørende rolle. Dette for på langt sigt at opretholde revisionsfirmaets ansigt 

udadtil, i forhold til den oplevede kvalitet af revisorernes arbejde, og dermed give dem et kortsigtet 

incitament til at begrænse mængden af det udførte arbejde. I publikationen bemærker IAASB også, 

at perspektivet omkring hvad der forstås som revisionskvalitet, også varierer mellem en entitets 

interessenterne pga. deres forskellige måder at involverer sig på, og deres forskellige adgang til 

information på revisionen.  

 

Nogle regnskabsbrugere ser revisionskvalitet som noget, hvor revisor opnår en maksimal mængde 

af revisionsbevis, sammen med udfordringen der gives til den pågældende ledelse i forbindelse med 

udførelsen af revisionen. Set ud fra dette perspektiv, kan en højere revisionskvalitet isoleret set 

betegnes som en revision, hvori der er tilgået så mange ressourcer som muligt. Ledelse hos en given 

entitet, kan have en interesse i at minimere omkostningerne på revisionen samtidigt med at 

revisionen skal gennemføres på en hurtigt og effektiv måde, og at der er så få komplikationer i 

forhold til entitetens vedvarende aktivitet. Det kan i den forbindelse derfor være i ledelsens 

interesse, at ressourcerne der tildeles revisionen, er minimeret. Med forskellige tilgange til 

definitionen af revisionskvalitet, foreslår IAASB overordnet set, at kvalitet i revisionen indebærer 

en effektiv revision, der udføres på produktiv vis, rettidigt, og til et rimeligt honorar. 
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At evaluere revisionskvalitet på forsvarlig vis, kræver ofte en detaljeret indsigt, og IAASB håber, at 

det vil være muligt at inddrage mere information til de reviderede regnskaber, således at de kunne 

give interessenter en øget indsigt i revisionskvalitet i en konkret situation.
27

  

 

Rammen for den kommunale revisors rolle og ansvar i forbindelse med kvaliteten af den finansielle 

revision, kan dermed opsummeres i følgende punkter: 

 

- Efterlevelse af revisorlovens regler – Revisorloven stiller krav til at den kommunale revisor skal 

være godkendt revisor, og dermed optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant og i 

overensstemmelse med god revisionsskik. Hertil kræver det, og især med indførelsen af de nye PIE 

regler for kommunerne, at den kommunale revisor skal være uafhængig af den revidere 

virksomhed, samtidig med at revisor er underlagt kvalitetskontrol og tilsyn. 

 

- Efterlevelse af EU lovgivning – Med implementering af EU´s 8. direktiv i revisorloven, er 

revisors faglighed sat under lup, hvor der fordres en større adskillelse af revisions- og 

rådgivningsydelser, af hensyn til revisors uafhængighed og gennemsigtighed. 

 

-Efterlevelse af etiske retningslinjer for revisor – For at der kan sikres tillid til den kommunale 

revision, skal den kommunale revisor endvidere overholde FSR- danske revisorers retningslinjerne 

for etisk adfærd, herunder integritet, objektivitet, professionel kompetence og adfærd, fornøden 

omhu, og troværdighed, som fundamentale principper. 

 

-Efterlevelse af internationale revisionsstandarder - IFAC sætter rammen for hvorledes den 

professionelle revisor, ansvarsbevidst kan handle i offentlighedens interesse
28

. Paraplystandarden 

ISA 200, opstiller generelle målsætninger for det den uafhængige revisor er ansvarlig for at opnå i 

forbindelse med en revision, herunder kravet om at handle etisk forsvarligt ud fra et professionelt 

skøn og en professionel skepsis. Dertil kommer efterlevelsen af kvaliteten i den risikobaserede 

revisionsproces, hvor der ses på planlægning og dokumentationen af revisionen, samt vurderingen 

af revisionens væsentlighed og risiko. 

 

                                                
27 IAASB invitation to comment with propsals for improvement to  auditors reporting, juli 2012/Framework on audit 

quality 2013. 

28 IFAC -  Code of ethics - http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/ifac-code-of-ethics-for.pdf 
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- Efterlevelse af kravet om høj revisionskvalitet – IAASB foreslår, at der kan opnås 

kvalitetsorienteret revision, såfremt revisors erklæring af en entitets finansielle position er 

tilstrækkelig etisk, ud fra tilstrækkelig viden og erfaring, samt at der har været tilstrækkelig tid 

allokeret til udførelsen af revisionsarbejdet. Med forskellige tilgange til definitionen af 

revisionskvalitet, ser IAASB overordnet set, at kvalitet i revisionen indebærer et ansvar overfor en 

effektiv revision, der udføres på produktiv vis, rettidigt, og til et rimeligt honorar. Hertil kommer 

kvaliteten af kommunernes forventninger og oplevelser til de samlede udbudte ydelser, dvs. den 

finansielle revision, med forvaltningsrevisionen (se afsnit 8) som en integreret del af den finansielle 

revision, overfor de ekstra rådgivningsydelser (se afsnit 7) og den udvidede forvaltningsrevision (se 

afsnit 8).     
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6.2 Aktuelle overflows i den kommunale revision 

 

Interviewsene har vist, at revisor, kommuner m.fl., har oplevet de praktiske følger af udviklingen i 

de lovgivningsmæssige tiltag på forskellig vis, og oplevelsen af arbejdet med den kommunale 

revision, menes at have gennemgået flere markante ændringer. Hovedopgaven for revisorerne af de 

danske kommuner er at foretage en kritisk gennemgang af kommunernes regnskabsføring, samt 

vurdere og sikre kommunernes kontrolmiljø, og både i revisionshusene og i kommunerne, opfattes 

udviklingen i markedet som intensiveret og udfordrende. 

Generelt set er tilliden til revisor blevet mindre pga. af finanskrisen, og omkring 40 % af 2500 

virksomhedsledere har mindre tillid til kvaliteten af revisors arbejde, end for fem år siden. Blot 5 % 

ser den som bedre, viser en rundspørge foretaget af Berlingske Business, og en konsulent fra FSR- 

Danske revisorer, finder det er bekymrende. I den forbindelse forsøges der også at gøres en indsats 

med undersøgelser, der kan få flere fakta frem på bordet.
29

  

 

Som nævnt indledningsvist, er BDO med 65 % den største aktør i Danmark, og de betegner sig selv 

som erfarne specialister med spidskompetencer inden for kommunal revision. BDO (KR) har 

etableret et videnscenter med ansatte der er alt fra revisorer med COR-uddannelse (Certificeret 

offentlig revisor) til dem der har læst statskundskab og sygepleje. Tværfagligheden blandt ansatte 

skal ifølge BDO optimere effektiviseringen af den kommunale virksomhed.
30

 

De kommunale revisorer bemærker nemlig, at der grundet lovgivningsmæssige ændringer, ses et 

øget behov for rådgivning hos kommunerne (Jf. Interview med PWC). Så selvom 

revisionsstandarderne ikke er lavet til de kommunale revisorer, mener BDO, at der er meget man 

godt kan trække ind, således at det vil give en fornuftig revision (Jf. Interview med BDO (KR). Man 

er i den sammenhæng blevet skarpere på hvad der er lovpligtig løbende revision, og hvad der er 

rådgivning, og den lovpligtige revision er samtidigt blevet mere omfattende (Jf. Interview med 

KPMG). Der synes at være et generelt ønske fra kommunerne om, at revisorerne lever op til den 

kommunale revisors dobbelte rolle, dvs. rollen som både betjent og tjener. Der er en opfattelse af, at 

den kommunale revisor i større grad baserer deres revision på kontroller (Jf. Interview med 

Næstved kommune). 

 

                                                
29 FSR – Danske revisorer – Berlingske Business, Juni 2013. 

30 BDO kommunernes revision – Anerkendt markedsleder inden for revision og rådgivning af kommuner og regioner. 
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Revisorernes gang i kommunerne, foregår ikke længere som ”den stive person” i sort jakkesæt og 

med en sort dokumentmappe, og i dagligdagen oplever flere kommuner ikke i så stor udstrækning 

revisor som kontrollant som man tidligere har gjort (Jf. Interview med Lyngby kommune). 

Tidligere fokuserede de kommunale revisorer meget på bilagskontrol, kontrol af korrekt 

regnskabsår, kontrol drift/anlæg og om bilaget var korrekt anvist. Nu er revisionen mere gået over 

til at kontrollere om kommunen overholder de beskrevne forretningsgange i kasse- og 

regnskabsregulativ og bilag til kasse- og regnskabsregulativ ((Jf. Interview med Nyborg kommune).  

PWC bemærker også manglende daglige bilag til at udføre substansrevision, hvorfor man i stedet 

dækker sig ind på kontrolrevisionen (Jf. Interview med PWC). 

 

De mest udfordrende lovmæssige ændringer er på arbejdsmarkedsområdet og SDE, og et udtryk for 

en af de faglige rådgivningsydelser, som Taastrup kommune blandt andet har tilkøbt. Taastrup 

kommune har haft en god dialog med eksternt revisionsselskab omkring tilpasningen af 

forretningsgangene i kommunen med gode indspark og erfaringer fra andre kommuner. Et udtryk 

for en af de faglige rådgivningsydelser der kan tilkøbes (Jf. Interview med Taastrup kommune). 

Generelt set er revisionsydelserne mere overordnede og kontrolbaserede (Jf. Interview med 

Næstved kommune). Rådgivningsydelserne er gennem årene blevet mere kvalitetsorienterede. En 

blank påtegning er naturligvis interessant - men det er endnu vigtigere at revisionen kan hjælpe 

kommunen til bedre drift og bedre økonomi, hvorfor sparring derfor er vigtig fremfor kontrol af 

revisionen (Jf. Interview med Ikast-Brande kommune). Nogle kommuner tager udfordringerne 

efterhånden som de kommer, og i det omfang der er brug for sparring med revisionen, bruges der af 

deres rådighedstimer (Jf. Spørgsmål til Kolding kommune). Revisionen er hen ad vejen blevet en 

sparringspartner der altid er velkommen (Jf. Interview med Lyngby kommune).  

 

Ministerierne har endvidere skærpet kravene til den lovpligtige basisrevision (Jf. Interview med 

Lyngby kommune), men kommunerne har ikke indflydelse på indholdet i den løbende revision, da 

kommunerne i den forbindelse blot svarer på det der bliver spurgt om, og fremlægger det materiale 

der bliver bedt om (Jf. Interview med Hvidovre kommune). Hos Deloitte bemærkes også, at ved 

tildeling af den lovpligtige revisionsopgave, fokuserer kommunerne hovedsagligt på værdien for 

dem selv, og ikke nødvendigvis på revisors grundlæggende berettigelse, dvs. værdien for samfundet 

som offentlighedens tillidsrepræsentant.  
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Deloitte fastslår, at kommunerne langt hen ad vejen ligeglade med, hvordan revisor udfører den 

lovpligtige revisionsopgave (den faglige kvalitet, som kan være svær at gennemskue for ikke-

revisorer). I stedet retter interessen sig udelukkende mod, hvad kommunen selv kan få ud af 

oplevelsen med revisors samlede arbejde (den oplevede kvalitet) (Jf. mail med Deloitte). 

Der er således bred enighed om, at udfordringerne i markedet for både revisor og kommune ligger 

på rådgivningsydelserne generelt, da kommunerne konstant underlægges ny lovgivning. Udførelsen 

af den kommunale revision synes i tiden efter kommunalreformen at foregå forholdsvist 

ukontroversielt, da den kommunale revisor forsøger at leve op til de grundlæggende ændringer der 

gør sig gældende på markedet. I flere kommuner og revisionshusene opleves der, at interesser som 

regel bliver udtrykt og tilgodeset, samtidigt med deres individuelle ansvar erkendes og accepteres.  

 

Flere kommuner oplever en opstramning og forbedring af revisionen generelt, mens det er 

rådgivning, service og sparring der vægtes højest, og det der flere steder synes at bringe egentlig 

værdi til kommunerne. Dette betegner med andre ord ved første øjekast en situation, hvor der som 

regel er bred enighed omkring de problemstillinger der måtte være, og det faktum, at det er de store 

revisionshuse der påtager sig revisionsopgaven, fremfor de små revisionshuse, hvor i højere grad 

kan stille spørgsmålet til den oplevede kvalitet i forbindelse med en gennemført revision. 

Erhvervsstyrelsen har endvidere for nyligt vurderet, at op mod hver femte revisor vil melde sig ud 

af revisorregisteret, når revisortilsynet kommer på sit obligatoriske besøg. Charlotte Jepsen fra FSR- 

Danske revisorer, siger i et for nyligt gennemført interview med Berlingske Business, at selv om det 

kan være en omfattende opgave for et revisionsfirma at leve op til gældende kvalitetskrav, er dette 

kun rimeligt. Der stilles med andre ord store krav til kvalitet, hvilket også illustrerer hvorfor 

kommunerne ikke vælger et mindre revisionsfirma.
31

 

 

Til trods for gode oplevelser og succesfulde revisioner, er der dog identificeret steder, hvor 

modstridende meninger har gjort sig gældende. Der opleves en utilfredshed flere steder, som her 

indikere et fravær af entydig og stabil viden når det gælder kvaliteten af den kommunale revision, 

og dermed en fremtid der kan gå flere retninger. I KL er der en opfattelse af, at revisionsfirmaer i 

stigende omfang både har en revisions- og en rådgivningsopgave for den samme kommune. I den 

sammenhæng er det helt afgørende, at der er tale om to forskellige og i teorien uafhængige ydelser.  

 

                                                
31 Se FSR – Berlingske Business interview juni 2013. 
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I tilfælde af, at det samme revionsfirma er inde i en kommune både i forhold til revision og 

rådgivning, bør der som udgangspunkt være vandtætte skodder i opgaveløsningen, således at 

kvalitetskravene til det ene ikke er påvirket af det andet. Omvendt kan man argumentere for, at et 

revisionsfirma der i forvejen har en aftale med en kommune på revisionsopgaven alt andet lige har 

et mere indgående kendskab til den pågældende kommune og derfor formentlig også har en 

komparativ fordel i forthold til rådgivningsopgaven (Jf. Interview med KL). 

 

Der er nok generelt en opfattelse blandt borgerne om, at en kommune er en stor og kompleks 

størrelse med mange forskellige opgaver og ydelser. Det indebærer samtidig også, at det kan være 

svært at skabe sig et overblik over opgaveløsning og økonomi i den pågældende kommune, og det 

kan være et problem for demokratiet (Se mailkorrespondance med Deloitte). 

I forhold til den finansielle revision er det Deloittes påstand, at væsentlighedsniveauerne er hævet 

ganske betragteligt over de sidste 10 år, hvor priskonkurrence især har været udtrykt. 

Væsentlighedsniveauet er et udtryk for, hvor ”tæt tænderne på tættekammen sidder”. Hvis revisor 

skal ”stå på mål” for, at revisor med stor sikkerhed finder enkeltstående eller samlede fejl over 5 

mio. kr., så skal revisor udføre et noget mere intensivt stykke arbejde end hvis revisor skal ”stå på 

mål” for 50 mio. kr. Der findes nogle ”tommelfingerregler” for fastsættelsen af 

væsentlighedsgrænserne i private virksomheder – men det har aldrig været diskuteret om det giver 

mening, at anvende disse regler i kommunerne. Spørgsmålet er hvad væsentlighedsniveauet hos de 

forskellige kommuner skal være, og hvad regnskabsbrugerne forventer.  I dag baserer revisor sig 

stort set udelukkende på test af kontroller (ledelsestilsyn) – med mindre der er en revisionsinstruks, 

der siger noget andet (som eksempelvis på områder med statsrefusion). Det gælder i forhold til alle 

3 revisionsmål (finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision). Revisor 

kontrollerer eksempelvis ikke længere den konkrete lovoverholdelse på de forskellige områder.  

Dette er en ændring som aldrig har været drøftet. I ”gamle” dage blev der udført detailtest af en lang 

række regelsæt (kommunalfuldmagtregler, bevillingsoverholdelse, låne-, anbringelses- og 

deponeringsregler, overenskomstregler, kalkulationsregler, udbudsregler m.m.). Det er Deloittes 

påstand, at de fleste i dag kun tester om kommunen selv har kontroller, der sikrer lovoverholdelsen. 

Det gælder dog ikke områder med statsrefusion, hvor revisionsinstruksen foreskriver at der skal 

udføres detailtest. Her er diskussionen så mere et spørgsmål om, at i gamle dage, der testede revisor 

ikke alene om dokumentationskrav og tidsfrister var overholdt, men også hvorvidt afgørelsen i den 

enkelte sag var i overensstemmelse med de gældende regler.  
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Skal man blot teste dokumentationskrav og tidsfrister, så kan en sag ”revideres” på ½ time af den 

uerfarne medarbejder. Skal indholdet testes, så tager det 1-2 timer og arbejdet skal udføres af en 

erfaren medarbejder. Der er ingen standarder, der siger noget specifikt om dette, herunder hvilke 

regelsæt revisor forventes at teste op imod. Det er op til revisors professionelle skøn (Jf. 

mailkorrespondance med Deloitte). Med hensyn til fastsættelsen af væsentlighedsniveauet, 

afhænger den i øvrigt også af tilgangen til revisionen, som kan variere meget fra kommune (Jf. 

Interview med PWC), men alligevel kan selv små sager i offentlig revision, med en borgmester der 

får udbetalt 1000 kr. for meget, have en stor betydning (Jf. Interview med BDO (KR). KL også 

meget tilfredse med initiativet om at der uddeles en kommunal regnskabspris, som kan sætte større 

fokus på indholdet og formidlingen af det kommunale regnskab (Jf. Interview med kontorchef i 

Kommunernes Landsforening). Chefkonsulent fra FSR er også enig i, at der generelt i kommunerne 

har tegnet sig et billede af en situation, hvor der i stigende grad end tidligere, opleves en 

efterspørgsel på mere rådgivning og mere udvidet forvaltningsrevision i kommunerne. Den 

lovpligtige revision, synes bare at være noget kommunerne skal have, samtidig med at prisen på den 

lovpligtige revision er faldet markant indenfor de seneste 10 år (Jf. spørgsmål til Fagkonsulent fra 

FSR – Danske revisorer).  

 

I Gribskov kommune er det klart den holdning, at revisionens budskab skal frem, og at politikkerne 

skal have kendskab til tingene, men derfor kan man godt have en dialog omkring de ting der skal 

indgå i den samlede beretning. Eksempelvist var der i medførte indførelsen af et nyt lønsystem midt 

i regnskabsåret, at kun halvdelen af årets feriepengeforpligtigelse blev opsummeret. Dette var oplyst 

kommunens regnskab i en note, hvori kommunen selv erklærede beløbet for 

feriepengeforpligtigelsen som værende ikke retvisende, hvor revisionen alligevel vælger at medtage 

forholdet som en bemærkning. Det blev taget op i en dialog med revisionen, hvor kommunen 

stillede spørgsmål til hensigten med overensstemmelsen. Revisor var jo nød til at sige, at året før 

var det et meget højere tal, og nu var det meget lavere. De var godt klar over at det var færre 

måneder, men de var nød til at afrapportere. Kommunen fik revisionen til at henvise til, at 

forvaltningen selv havde bemærket det og lavet en note om det i regnskabet, hvilket blev 

kompromiset.  Det blev til en bemærkning, men de havde lavet en henvisning til at kommunen selv 

har bemærket det. Sagen er uhensigtsmæssig, da en eventuel udefra stående kan komme og 

kritisere. De tænker jo bare at det er en af revisions bemærkninger, uden at sætte sig ind i teknikken 

bag det. Det var i øvrigt den eneste bemærkning i 2011.  
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Det er endvidere en evig kamp i udformningen af beretninger og protokollater, hvor der let kan 

være en uoverensstemmelse mellem den måde man skal formulere sig i henhold til lovgivningen, og 

den måde et menigt byrådsmedlem og den almindelig mand forstår, eller som typisk i denne sag, 

ikke forstår hvad der bliver skrevet. Forbehold i regnskabet eller supplerende oplysninger vil godt 

kunne forstås, dog ikke uden udfordringer.  

 

Et andet eksempel var en dialog mellem økonomidirektøren fra Gribskov kommune, deres primære 

revisionsforbindelse, og en politikker på et økonomiudvalgsmøde, hvor revisionen udtrykker at 

kommunen ”altovervejende” lever op til gældende lovgivning. Politikeren reagerer på dette med en 

skepsis, og undre sig over hvorfor det ikke er hundrede procent, til trods for at de sad med en 

revisionsberetning der var fuldstændig uden forbehold og uden nye bemærkninger. Dette udløste en 

kritik af administrationen, med en påpegning om, at de skal sikre sig at leve op til gældende 

lovgivning, selvom de sad med næsten landets flotteste revisionsberetning. Konflikten opstår da 

revisor skal leve op til revisions- og regnskabsstandarder, samt gældende lovgivning, da måden 

hvorpå revisorerne skal udtrykke sig på, er svært at forstå for dens modtagere. Problematikken er 

udbredt, og har altid været der, men der fokuseres på fra revisors side for at forbedre denne 

kommunikation til regnskabsbrugerne. Det er derfor en trussel for revisionens legitimitet, at der 

sidder en tilfældig og kritisere noget der ikke er hold i. Den væsentligste risiko ved revisionen er at 

fjerne dens legitimitet. Der er umiddelbart primært tale om en lovmæssig sikkerhed (Jf. Interview 

med Gribskov kommune).  

 

Der er grundet lovændringer, foretaget store ændringer på det sociale område. Nu skal revisionen 

afrapporteres i en mere detaljeret grad end tidligere. Der skal afleveres opgørelse omkring 

systematiske fejl, tilfældige fejl, eller fejl med eller uden refusionsmæssig betydning m.m. Dette har 

medført at revisionen må tilrettelægge deres arbejde, samt udfærdige deres arbejdspapirer og 

revisionsdokumentation på en anden og endnu skarpere måde.  De lovgivningsmæssige ændringer, 

samt følgerne af sagen i Farum kommune har medført, at der stilles andre præmisser til revisionen 

samt til kommunen som forvaltning. Det har ændret sig til at der er flere og flere områder der 

kommer under betragtning i forbindelse med temarevisionerne som en minister, et departement eller 

styrelse bemyndiges til at sætte i værk. Det er lovpligtigt at revisionen skal gennemgå dette.  
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Lovgivningen er blevet mere detaljeret, mere rigid, og der stilles flere og flere krav til 

dokumentation. Ministerier melder ud omkring temarevisioner. Som den sidste har der eksempelvist 

været temarevision på flexydelser, hvor der er kommet vejledning på hvad revisionen skal. Det er 

dog kommunen der skal betale for det. Tager denne revision 70 timer, får kommunen også en 

regning for 70 timers revisionsarbejde. Ved reduktionen af udførelsen af lovpligtige opgørelser om 

det omkostningsbaserede regnskab, benyttede Hvidovre kommune sig af dette.  

Kommunens regnskabschef mente ikke, at de gav meget mening at udføre, da ingen gider og bruge 

tid på at læse dem. De blev indtil da kun udført, da de var været obligatoriske.  

 

Til trods for afbureaukratiseringer på en række områder, oplever Hvidovre kommune alligevel en 

lovgivning, der går i modsatte retning. Grundet kravene til revisionsdokumentationen og 

beskrivelser i journaler osv., tages der en del fokus fra revisionen i forhold til den daglige 

sagsbehandling, hvilket nok ikke er det der giver mest mening. Revisionen er underlagt en detaljeret 

og rigid lovgivning som skal efterleves om kommunerne vil det eller ej. Her kan eksempelvist 

nævnes forhold til afrapporteringsformen og de mange skemaer, der i den forbindelse skal udfyldes 

og vedlægges som bilag i regnskabet. Loven siger at de skal være der, men de er uden betydning da 

ingen gider at interesserer sig for dem. Afrapporteringsformen og de mange skemaer er ikke noget 

der giver kommunen som forvaltning nogen værdi eller nytte. Dokumentation og controlling er 

vigtig, men desværre så rigid på nogle områder, at der bliver detaljerytteri og kommer til at gå ud 

over den proaktive revision. Det kan derfor være en udfordring at vide hvad man skal gøre mere 

eller mindre ud af, i forhold til basishonoraret og ekstraregningerne (Jf. Interview med Hvidovre 

Kommune).  

 

I forhold til administrationen og outsourcing af revisionen, ser Deloitte en særlig problemstilling 

vedrørende revisors administrative assistance, nemlig at det indebærer en stor risiko for selvrevision 

(Jf. mailkorrespondance med Deloitte), mens BDO (KR) mener eksempelvist ikke at have mødt 

store udfordringer i de ændrede uafhængighedsregler, da de i forvejen mener at opfylder kravene 

(Jf. Interview med BDO (KR)). I nogle kommuner opleves der dog, at der er kommet mere fokus på 

vandtætte stærke skodder mellem revisionen og rådgivningen end tidligere (Jf. Interview med 

kommunaldirektør i Næstved og Formand for kommunaldirektørforeningen og økonomidirektør fra 

Gribskov kommune). Som nævnt, kom der i 2012, en særlig opstramning af 

uafhængighedsreglerne, som også gælder kommunerne, de såkaldte PIE regler.  
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De skærpede uafhængighedsregler er vedtaget i 2007 ved ændring lov om ændring af lov om 

kommunernes styrelse, lov om regioner og lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, og fra 

starten af 2012, er regioner og kommuner med andre ord omfattet af de samme 

uafhængighedsregler som børsnoterede virksomheder, hvilket skærper forbuddet mod at revisor 

udøver administrativ og regnskabsmæssig assistance for erklæringskunder. Her er der tale om 

revisorlovens skærpede uafhængighedskrav jf. RL § 21 stk. 3, der foreskriver et forbud omkring 

selvrevision, således at revisors mulighed for at yde rådgivning til andre offentlige virksomheder 

som kommunen har indgået driftsoverenskomst bliver begrænset. Der har dog vist sig at være en 

forskel på, om hvorvidt revisorerne og kommunerne har oplevet en effekt af reglernes 

implementering. Nogle har oplevet en effekt, mens andre allerede mener at skulle efterleve kravene. 

Nogle kommuner oplever eksempelvist. at der ikke bydes på rådgivningen af den eksterne revision, 

samtidigt med at der entreres med andre revisionshuse når rådgivningen efterspørges (Jf. Interviews 

med Gribskov kommune og PWC). 

 

PWC´s afdeling for kommunale revisions- og rådgivningsydelser, er kommet igennem deres 

kvalitetskontrol med UG. De har både deres egne interne kontrol, samt de konkurrerende 

revisionsfirmaer, der kommer og kontrollere om hvorvidt de har gjort det ene og det andet, om der 

ligger den rigtige dokumentation de rigtige steder m.m. Skulle der alligevel opstå problemer, vil 

man i den forbindelse også få sig et ordentligt hug. Det er ikke sikkert at man kommer fejlfrit eller 

næsten fejlfrit gennem kvalitetskontrollen næste gang, da det kommer an på hvem der kontrollere 

hvad. Der skal ikke meget til at man skal have udvidet sine stikprøver og måske overgå til 

substansrevision (Jf. Interview med PWC).
   

 

Derudover påpeger Deloitte, at Statsforvaltningerne (der fører tilsyn med kommunerne) ikke spiller 

nogen aktiv rolle ift. Revisionen, udover at de skal godkende revisor). Kommunerne tager 

udgangspunkt i, at revisionen er reguleret af standarder, så det behøver man ikke at koncentrere sig 

om.  Men der er nu ved at blive etableret et embedsmandsbaseret revisortilsyn, hvilket Deloitte 

forventer sig rigtigt meget af, da det nu sandsynligvis vil blive mere neutralt og objektivt. 

Udfordringen for tilsynet er grundlæggende, at hvis der ikke er tilstrækkeligt præcise standarder for 

revisionens udførelse, så er det jo vanskeligt for tilsynet at konkludere andet end, at den udførte 

revision er udført i overensstemmelse hermed. Deloitte pointere videre, at der er behov for nogle 

meget mere klare og specifikke standarder.  



40 

 

Med indførelsen af reglerne om, at revisor i kommunerne skal være godkendt revisor, nævner 

Deloitte også, at det bevidst blev fravalgt, at indføre et særligt tilsyn for den kommunale revision. 

Den kommunale revision er således underlagt det almindelige tilsyn fra Revisortilsynet – og en lille 

smule på områder med statsrefusion (Jf. mailkorrenspondance med Deloitte). FSR – Danske 

revisorer er også spændte på hvorledes kontrollen af de kommunale revisorer bliver tilrettelagt med 

etableringen af det embedsmandsbaserede revisortilsyn, og afventer i forbindelse hermed, stadig på 

en udmelding fra revisortilsynet. Først der er det muligt at sige noget konkret om standarderne og 

kvaliteten hos kvalitetskontrollanterne. (Jf. spørgsmål til Fagkonsulent fra FSR – Danske revisorer). 
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6.3 Opsummering 

 
Ved skabelsen af det fremtidige marked for kommunale revisions- og rådgivningsydelser, forsøger 

aktørerne konstant at frame det, således at den kommunale revisor kan fungere uafhængigt og 

effektivt. Den lovgivningsmæssige frame er med til at organisere og guide interaktionen mellem 

aktørerne, hvilket videre medfører, at kommunerne og deres revisorer udlever specifikke roller i den 

kommunale revisionspraksis. Der er god sparring og sammenarbejde på tværs af kommunerne og 

mellem deres revisorer, og opstår der problemer og uoverensstemmelser mellem revisorer og 

kommuner, kan dette ofte afgøres og løses ved et forventningsafstemningsmøde. Det er med andre 

ord, generelt set tale om stabile revisionsprocesser, hvor de fleste problemer løses i interaktionen 

mellem revisor og den kommunale administration. I denne interaktion, kan man derfor tale om 

kolde situationer, hvor den kommunale revision overordnet set fungere ukontroversielt, og revisorer 

og kommuner finder som regel en løsning, ved mindre uoverensstemmelser i forbindelse med 

udførelsen af revisionsforretningen. Samtidig er der sket væsentlige opstramninger på den 

finansielle revision, der stiller store krav til dokumentation hos kommunerne, hvilket visse steder 

menes at kunne gå udover selve den proaktive revision. Den identificerede primærramme er blevet 

keyed ind i forskellige meningssammenhæng, dvs. i forhold til det der efterspørges af 

regnskabsbrugerne. Der tegner sig et billede af en markedssituation, hvor kommunerne i stigende 

grad efterspørger rådgivningsydelser, der kan servicere den kommunale administration med 

ekstraopgaver. Kommunerne har ikke umiddelbart det store fokus på kvaliteten af den lovpligtige 

revision dvs. primært den finaniselle revision, der efter hensigten skulle være medvirkende til 

sikringen af den demokratiske kontrol og indsigt i kommunernes regnskab. Denne opgave overlades 

nemlig hovedsagligt til den kommunale revisors udførelse af den lovpligtige basisrevision. 

 

I tilfælde af potentielle habilitetsproblemer, vælger flere kommuner bevidst en anden revisor, mens 

andre kommuner samt revisionshuse, allerede på forhånd mener at efterleve kravene. 

Der er som følge af PIE-reglerne, flere af kommunerne der har en oplevelse af, at der er kommet et 

større fokus, og mere vandtætte skodder mellem revision og rådgivning. Derudover har både 

revisorer, kommuner, KL m.fl. har indikeret, at den overordnede revisionen er blevet meget mere 

kontrolbaseret end tidligere, da flere kommuner har oprustet på controllerfronten. Der bliver 

revideret mere ud fra en risikobetragtning end der gjorde tidligere, og der er indikationer på, at 

revisors væsentlighedsniveau er steget betydeligt. 
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Selvom finanskrisen generelt har skabt mindre tillid til revisor, oplever flere kommuner et godt 

samarbejde med de kommunale revisorer. Revisionen opleves af flere kommuner som værende 

skarpere, og tilliden til revisor baseres på kontroller. Revisionshusene og kommunerne, samt FSR-

Danske revisorer og Kommunernes Landsforening bemærker, at der pga. en skærpende lovgivning 

kommunerne underlægges, efterspørges mere rådgivning. Nogle kommuner oplever en god dialog 

med hensyn til anbefalinger og ekstra rådgivning, mens andre kommuner oplever en grundigere 

revision med eksempelvist affrapporteringer i form af skemaer ingen i øvrigt har interesse i at læse, 

som værende mere eller mindre rigid. I den sammenhæng kan oprustningen på controller fronten 

også ses som en byrde, og dermed være med til at reducere den proaktive revision. KL oplever, at 

revisionshusenes samlede ydelser, i stigende grad drejer sig om revision og rådgivning der udføres 

for den samme kommune. Det kan være medvirkende til at den samlede ydelse bliver mere 

kompleks, og dermed svær at gennemskue for kommunerne. Et forsøg på at frame denne 

problematik, er initiativet omkring den kommunale regnskabspris, hvilket KL ser meget positivt på, 

da der her fokuseres på formidlingen og indholdet af det kommunale regnskab.  

 

Derudover menes der også at være en udbredt problematik, i relation til uoverensstemmelser i 

udformning af beretninger og protokoller, samt udfordringer i kommunikationen til 

regnskabsbrugerne. Revisors anvendte begrebsramme kan ikke kun være uigennemskuelig for 

regnskabsbrugerne, men i visse tilfælde kan der også være tale om direkte miskommunikation 

mellem revisorerne og kommunerne. Dette kan potentielt set, og i sin yderste konsekvens, true den 

kommunale revisors legitimitet og retssikkerhed. Spørgsmålet om den kommunale revisors 

begrebsramme relaterer sig til lovgivningen, herunder de revisionsstandarder der revideres ud fra. 

BDO Kommunernes Revision mener at til trods for at revisionsstandarderne ikke er fuldstændig 

tilpasset den kommunale revision, er der meget man alligevel godt kan benytte sig af. Deloitte 

mener at standarder har behov for mere klarhed og præcisering, og FSR- Danske revisorer afventer 

stadig på en udmelding fra det etablerende embedsmandsbaserede revisortilsyn, før der kan sige 

noget om standardernes konkrete fremtidige anvendelse, samt vurderingen af kvaliteten i 

forbindelse med kvalitetskontrollanternes arbejde. 
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7. Markedet for køb og salg af revisions- og rådgivningsydelser. 

7.1 Rammen for køb af revisions-og rådgivningsydelser.  

 

Salget af de kommunale revisions- og rådgivningsydelser gået fra stort set at være foretaget af 

Kommunernes Revision (KL), til nu at være udliciteret på baggrund af  

EU- udbud af den lovpligtige revisionsydelse, og varetages hovedsagligt af BDO Kommunernes 

revision, mens Deloitte, KPMG og PWC også har en del kunder.  

 

Men før den enkelte kommunes køb af revisionsydelsen bliver den sendt i offentlig EU udbud. Som 

regel ved gennemførelsen af et offentligt udbud af revisionsydelsen, opfordre kommunerne 

revisionshusene til at afgive bud på revisionsydelser for kommunerne og institutionerne, og deres 

centrale administrationer. Den pågældende kommune som ordregivende myndighed, gennemfører 

offentlige udbud i henhold til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 

2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om 

samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige 

tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.
32

 

Kontrakten mellem kommunerne og leverandørerne af den pågældende revisionsydelse vil typisk 

være på 4 år, hvor der dog er mulighed for at få den forlænget med et år. Efter kommunerne 

opfordrer potentielle leverandører til afgivelse af tilbud på opgaven, foretages der en konkret 

vurdering af, om den pågældende revisor er kompetent nok til at varetage opgaven. I tilbuddene 

skal der redegøres for revisionens indhold og omfang, og der skal oplyses om antallet af revisorer, 

deres erfaring og kompetencer, således at kommunen kan vurdere deres egnethed. I kommunernes 

vurdering vil en række tildelings kriterier indgå, såsom pris, kvalitet, sammenarbejde, ressourcer, 

kvalitetssikring, timeforbrug m.m. Kommunerne sammenligner tilbuddene fra de forskellige 

revisionshuse, før kontrakten tildeles.
33

 

  

                                                
32 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137281 
33 Udbudsportalen.dk samt gennemgået udbudsmateriale og interview 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137281
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I det gennemgåede udbudsmateriale for en række kommuners, er kriterierne som pris og kvalitet 

blandt de vigtigste parametre.
34

 Undersøgelsen af udbudsmateriale har vist, at prisen, forstået som 

tilbudssummen på den primære revisionsydelse, herunder løbende forvaltningsrevision, samt 

tilkøbsydelser, nemlig vægter hele 50 % i kommunernes vurdering af valg af revisor. Tilbuddene 

omfatter som regel den lovpligtige revision, herunder den traditionelle finansielle revision, 

forvaltningsrevision, områder med refusion og IT-sikkerhedsrevision. Derudover har kommunerne 

mulighed for at ønske en option på tilskuds-og projektregnskaber og udvidet forvaltningsrevision, 

samt revisionen af eksempelvist nem-idé og ikke mindst andre rådgivningsydelser, som værende 

noget der ikke er en del af den kommunale revisors udbudte revisionsopgave. I nogle af tilbuddene, 

kan der dog indregnes en option på et x antal timer til udvidet forvaltningsrevision, IT-

sikkerhedsrevision og anden konsulent bistand. Man kan ud fra det betragtede udbudsmateriale 

konkludere, at samtlige kommuner i 2007 og 2011, sætter prisen og kvalitet som de to højeste 

tildelings kriterier, hvor prisen klart har vægtet mest. 

Der pointeres dog ud fra flere af de kvalitative observationer, at prisen unægtelig hænger sammen 

med kvaliteten i ydelsen. Dernæst er kompetencerne hos dem der kommer ud på revisionen, også et 

af de vigtigste kriterier, dog i ingen tilfælde så vigtig som prisen og kvalitet. Det var EU´s 

indførelse af tjenesteydelsesdirektiver, der gjorde at der for alvor kom fokus på revisionshonoraret 

(JF: Interview med BDO (KR). 

Europaparlamentets og rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af 

årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, artikel 25 vedrørende revisionshonorarer for 

medlemsstaterne sikrer, at der findes regler, ifølge hvilke honorarer for lovpligtig revision a) ikke 

påvirkes eller bestemmes af levering af yderligere tjenesteydelser til den virksomhed, der revideres 

og b) ikke må baseres på tilfældigheder. I EU-Kommissionens henstilling om revisorers 

uafhængighed omkring prissætning diktere, at revisor må kunne påvise at honoraret for en 

revisionsopgave er tilstrækkeligt til at dække den passende tid og kvalificeret personale til opgaven 

og opfylde samtlige revisionsstandarder, standarder, retningslinjer og procedurer for 

kvalitetskontrol. Han bør også være i stand til at påvise, at de tildelte ressourcer er i hvert fald dem 

der ville blive afsat til andet arbejde af lignende karakter. Revisor må kunne påvise hans 

opkrævning af honorar for en revisionsopgave er rimeligt, især hvis det er væsentlig lavere end det, 

der opkræves af en forgænger eller citeret af andre firmaer, som byder på engagement. 

                                                
34 Jf. gennemgået udbudsmateriale fra standardkommuner. Se venligst metodeafsnittet.  
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Revisor skal også kunne påvise at honorartilbuddet ikke er afhængigt af den forventede levering af 

ikke-revisionsydelser, og at en klient ikke er blevet vildledt om beregningsgrundlaget for fremtidig 

revision. Revisor bør have politikker og procedurer på plads til at kunne påvises, at hans honorarer 

opfylder disse krav. Henstillingen fra EU er ikke konkret udmøntet i Danmark, men det er overladt 

til Revisortilsynet at vurdere prissætningen af revisionsydelserne. Dog vides det positivt, at dette 

endnu ikke har været omfattet af Revisortilsynets arbejde (Jf. Interview med Deloitte). I forlængelse 

heraf, er der foretaget en kvantitativ undersøgelse af prisen på den kommunale revisionsydelse i 

perioden efter kommunalreformen, og man kan se et fald i prisen på henholdsvis den lovpligtige 

basisrevision og rådgivningsydelser, hvor førstnævnte er faldet med 5.34 % og prisen på 

rådgivningsydelser er faldet med hele 34,08 %. Ud fra et vægtet gennemsnit (og med de 

sparsommelige oplysninger taget i betragtning) giver dette samlet set et fald på 19,71 %. Det har 

ikke været muligt at få oplyst tallene fra tiden før strukturreformen.
35

 Men ud fra de ovenstående 

oplyste tal, kan man se at prisen i nogle tilfælde på både revisionsydelserne og 

rådgivningsydelserne er faldet, og nogle steder er den steget som følge af en grundigere revision.  

 

Undersøgelsen viser, at honoraret på den lovpligtige basisrevision i de fleste af tilfældene er faldet 

fra 2007-2012, mens prisen på den samlede rådgivning nogle steder også er faldet markant, 

samtidig med at der mange steder er kommet en større efterspørgsel på dem. Til trods for kravet om 

kun at bevare regnskabsmaterialet i 3 år, har det alligevel været muligt at gå længere tilbage. Her 

kan man dog en del steder stille sig kritisk overfor sammenlighedsgrundlaget i de udleverede tal.    

 

Ikast Brande kommune oplever at revisionen er blevet billigere, især basisrevisionen, og Nyborg 

kommune synes at prisen på revisions- og rådgivningsydelserne virker til at være fornuftig (Jf. svar 

på spørgsmål fra henholdsvis Ikast Brande kommune og Nyborg kommune). Det er noget kulturelt 

og historisk betinget, at kommunerne og det offentlige i det hele taget altid skal vælge det billigste, 

da det trods alt er borgernes penge de har med at gøre. Det kan dog være, at man næste gang siger at 

pris og kvalitet, skal hænge lidt bedre sammen i fremtiden (Jf. Interview med Glostrup kommune). 

 

 

 

                                                
35 Egen tilvirkning. Se bilagsmateriale for udregningen af gennemsnitlig ligevægt. 
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I takt med at kommunerne er blevet større, er konkurrencen skærpet, og prisen og timerne på 

revisions og rådgivningsydelserne er faldet. Bornholms kommune betaler eksempelvist et fast 

honorar for al revision inklusiv påtegning af projektregnskaber, erklæringer osv., så her er der ikke 

mange ekstra-regninger. Kommunen er tilfreds med kvaliteten og prisen på revisionen (Jf. Interview 

med Bornholms kommune). Nyborg kommune bemærker også, at konkurrencen på markedet for 

kommunal revision, er medvirkende til en lavere pris på især den lovpligtige del af revisionen, og at 

der samtidig fokuseres på kvalitet, således at revisionen får kendskab til de kommunale forhold (Jf. 

Interview med Nyborg kommune). Den skærpede konkurrence har også medført faldende priser på 

revisionen i Lyngby kommune. Kvaliteten i den lovpligtige revision opleves som uændret, og 

fremover vil den enten blevet bedre eller billigere (Jf. Interview med Lyngby kommune).  

Kommunernes landsforening har også grundlæggende et positivt indtryk af pris- og 

kvalitetskonkurrencen på området for kommunale revisions- og rådgivningsydelser. Revisionen er 

underlagt nogle klare lovgivningsmæssige rammer, og KL forudsætter at reglerne overholdes. Pris- 

og kvalitetsudviklingen på specifikt revisionsydelser har ikke været inddraget i de årlige 

økonomiforhandlinger. Det er imidlertid en priskonkurrence i forhold til kommunale indkøb i al 

almindelighed. Her har regeringen og KL de senere år haft stort fokus på at sikre, at kommunerne 

køber ind til så lave priser som muligt. Hvorvidt prisen på revisionsydelser kan falde mere end den 

allerede har gjort, skal nok både ses i lyset af den almindelige udvikling på markedet, samt den 

klare skelnen mellem revisions- og rådgivningsydelser (Jf. Interview med KL). Hos PWC, menes 

den finansielle revision at udgøre 25-35 %, mens omfanget af den juridisk-kritiske revision ligger 

på omkring 15-20 % (Jf. Interview med PWC).  

 

For Gribskov kommune, er det eneste interessante ved den lovpligtige revision, at der er en 

lovgivning der skal overholdes. Basis revisionen bringer isoleret set ikke værdi til kommunen, mens 

rådgivningen derimod, er utrolig vigtig for kommunen. Disse konsulentydelser ligger ud over 

basisrevisionen, og der opleves en øget efterspørgsel på disse. Tillægsydelser er der hvor man kan 

se på hvilken måde arbejdet udføres og giver værdi til organisationen. Markedet for ekstern 

konsulent undersøgelser ligger i en åben konkurrence mellem revisionshuse og andre 

konsulenthuse, der kan levere den specifikke type af konsulentydelser der efterspørges af 

kommunen. Der er et spørgsmål om revisionsselskaberne kan være attraktive og 

konkurrencedygtige omkring ikke kun pris, men også kvaliteten af de ydelser der kan leveres på 

rådgivningsdelen.  
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Flere specialiserede ydelser lander i revisionsselskaber, som f.eks. OPP projekter på et 

skolebyggeri, og et genudbud på ældreområdet, og der forventes henholdsvis at blive anvendt Ernst 

og Young og PWC. Gribskov er en kommune der afprøver mange af disse projekter.  

Den særlige rådgivning kunne ligeså godt ligge i et andet konsulenthus. Det er konsulentydelsen 

frem for revisionsydelsen der efterspørges. Havde andre konsulenthuse, end de fire store udbydere 

af kommunale revisions og rådgivningsydelserne, kunne stille op med det samme fornødne viden, 

ekspertise og konkurrence (Jf. Interview med Gribskov kommune).  

 

PWC oplever rådgivningsydelser som værende mere omfattende og komplekse, og er måske i nogle 

tilfælde også blevet dyrere. Her det både kommunerne og revisorerne der bliver presset. Det ser ud 

som om at der vil komme flere rådgivningsydelser i fremtiden. Rådgivningen er vigtig, og det er 

der, hvor man kan se udfordringer. Blandt andet har udviklingen på ældreområdet medført, at der 

også skal tages stilling til dennes organiseringen, som når der eksempelvist skal vurderes om 

hvordan de ældre har det med at en robotstøvsuger kommer og overtager oprydningen. Der er 

mange af sådanne ting at rådgive om. I forhold til afgivelse af tilbud på ydelserne, fortæller 

kommunerne revisorerne på forhånd hvor mange rådgivningstimer der er brug for. Ellers 

specificeres det ind i tilbuddet, så kommunen kan se hvad der afsættes på rådgivningen. Mange 

kommuner eftersørger heldigvis, at revisorerne kommer ud til dem, kan ringe når det er nødvendigt, 

og dermed mere fungere som en sparringspartner. Skal man tale om den kommunale revision ud fra 

den betragtning, og er det muligt samlet set at indhente et ordentligt honorar, er der i høj grad tale 

om en rådgivningsydelse (Jf. Interview med PWC). 
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7.2 Aktuelle overflows på markedet for kommunale revisions- og 

rådgivningsydelser.  

 

BDO (KR) især, men også flere af de andre revisionshuse, oplever et sundt marked, hvor der 

konkurreres på pris og kvalitet som aldrig før. Denne første bølge af priskonkurrencen skabte en 

større gennemsigtighed af ydelsen, samt stordriftsfordele der direkte slog igennem med en forskel 

på revisionsydelsen og honoraret, med blandt andet Bornholm som forløber, hvor fem kommuner 

og et amt blev slået sammen til en enhed. Som hovedregel er det den billigste pris der tages, men 

der skal bemærkes at der i den samlede leverance sagtens kunne være et bedre bud, til trods for en 

højere pris. Når kommunerne ligger så meget vægt på pris som de gør, skal der også være en 

sammenhæng i forhold til det der leveres. Lav pris har derfor ikke nødvendigvis sammenhæng med 

kvaliteten på ydelsen, men man kan godt konstatere at det er to ting der sker samtidigt. Kvaliteten er 

justeret, anderledes og lavet om, men den er ikke nødvendigvis af ringere kvalitet, mens prisen på 

revisionen har nok nået en naturlig bundlinje (Jf. Interview med BDO).  

 

Repræsentanten fra KPMG, kalder oplevelsen for et pres i markedet, og et pres i prisen på den 

lovpligtige revision, med en reduktion helt ned til 1/6 del af hvad den var for 10-15 år siden. Til 

trods for dette opleves revisionen samlet set til at være blevet bedre. Men selvom priserne på 

rådgivningsydelserne er generelt set faldet, har PWC på det seneste presset prisen endnu mere (Jf. 

Interview med KPMG). I Hvidovre kommune er der en generel tilfredshed med kvaliteten af 

revision- og rådgivningsydelsen samt kommunens relation til revisor, men kommunens 

regnskabschef vurdere også at prisgrænsen nok snart nået til trods for det forsatte pres på prisen. På 

den måde menes der, at der er tale om en ny generation af revisionen i tiden efter 

kommunalreformen i 2007 (Jf. Interview med Hvidovre kommune).  

 

Repræsentanten fra PWC udtrykker også, at tendensen med faldet i priserne på den kommunale 

revision nok er ved at stoppe, men er det muligt samlet set at indhente et ordentligt honorar, er der i 

høj grad tale om en rådgivningsydelse. Der bliver grundet den lave pris, til gengæld ikke gået på 

kompromis på kvaliteten. Alt skal gennemgås, og der er ikke nogen der er interesseret i at få hevet 

en partner i retten. Siden 2007 er priserne på revisionshonoraret bare faldet markant. Selvom 

priserne er faldet drastisk, er der stadig forskel på hvad kommunerne gerne vil have. For nogen 

kommuner er revisionen ikke andet end en serviceydelse, der bare skal overstås.  
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Revisionen kommer ikke isoleret set til at udvikle sig markant, da den nu har fundet sit leje. Siden 

2007 er priserne på rådgivningshonoraret også faldet, dog ikke i lige så stor grad som i 

revisionshonoraret. Som konkurrenceparameter vil der ud over prisen, fremover fokuseres på 

kvaliteten. Priser og timer vil fortsat være forhold der vil spille en rolle for nogle kommuner, men 

ikke alle. Nogle vil hellere have kvalitet end lavere timer og lavere priser. Kvalitet er et parameter 

man ikke ved ærlig meget om. De antal anvendte timer på revisionen- og rådgivningsydelserne, er 

ikke røget procentuelt ligeså langt ned som priserne. Man kan dog godt sige at gennemsnitsprisen 

på ydelserne er faldet. Det mener PWC dog ikke kvaliteten er, men hvis prisen falder yderligere, 

ville dette sandsynligvis medføre at der bliver gået på kompromis med kvaliteten, og nogle partnere 

nok ville få problemer med kvalitetskontrollen (Jf. Interview med PWC).
 

Når en 

revisionsvirksomhed reviderer en virksomhed, som er omfattet af revisorlovens § 21, stk. 3, som 

kommuner og regioner er, så skal revisor oplyse om, hvor meget af den samlede ydelse, der 

omhandler revision og hvor meget, der omhandler andre ydelser eksempelvis rådgivningsydelser, så 

det bør borgerne kunne finde ud af, hvis de studerer de kommunale regnskaber grundigt. FSR - 

danske revisorer går som udgangspunkt ind for gennemsigtighed med de ydelser, som leveres. 

Hertil kommer, at foreningen er af den opfattelse, at levering af god kvalitet altid hænger sammen 

med prisen. Hvis man efterspørger kvalitet, så er der altså en grænse for, hvor lav en pris man kan få 

ydelsen for. Hvornår den grænse nås, må afgøres helt konkret fra sag til sag. (FSR – Danske 

revisorer - Fagkonsulent).  

 

Deloitte mener dog, at priskonkurrencen på revisionen, for måske derigennem at opnå mere 

lukrative assistance- og rådgivningsopgaver, medfører en reel risiko for at revisionen udvandes i 

kommunerne. Revisorerne har reduceret honoraret for den lovpligtige revision, samtidig er en 

stigende del af revisionshonoraret måske dedikeret til mere rådgivnings- og 

kommunikationsmæssige aktiviteter i stedet for egentlige revisionsmæssige handlinger.  Endvidere 

har revisor skærpet forudsætningerne for revisionshonoraret, så enhver afvigelse fra bedste praksis 

vil medfører ekstra honorar. Og har man sin daglige gang i kommunen og kender administrationen, 

så er det meget nemmere at få ekstra opgaver udover revisionen (Jf. mailkorrespondance med 

Deloitte). Der bemærkes en forskel i kommunerne, når det gælder relationen til 

ekstrafaktureringerne. I et af de interviewede standard kommuner, påpeges der, at kvalitet handler 

om hvordan de vil gribe tingene ad, det vil sige hvilken revisionsplan der arbejdes ud fra, og 

hvilken rapportering man får.  
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Det er primært de ting der fokuseres på i kommunen, og der købes ikke en masse ekstraopgaver fra 

revisionen, så det ligger implicit, når revisor gennemgår tingene og laver forvaltningsrevision og 

kommer med anbefalinger, så har der været en oplevelse af, at man får en kvalificeret 

tilbagemelding, en kvalificeret rådgivning, og nogle kvalificerede anbefalinger, som kommunen 

naturligvis tager til efterretning. Og det er alt sammen en del af den samlede pakke, og der er ikke 

noget ekstra i det. Hvis materialerne ikke er i orden når revisor kommer, kan det måske 

afstedkomme nogle diskussioner, for hvad det er for krav kommunen er underlagt, og hvad det er 

kommunen skal levere, for at de kan gennemføre revisionen til den aftale pris. Så det er ikke en 

masse ekstraregninger kommunen får, hvilket opleves som ganske fornuftigt. De har fundet et leje 

hvor der inden for de rammer kommunen betaler, også leveres en ganske fornuftig rådgivning. Når 

de tager telefonen og ringer til revisor, så er det ikke sådan at de tager ekstra for det. De drøfter altid 

forholdene, men de diskuterer aldrig regningen. Noget kommunen ikke har, men som der selv 

foreslås at bygge ind til forbedringen af revisionskvaliteten, er en centraliseret intern 

revisionsafdeling (Jf. Interview med anonymiseret kommune).  

 

I Glostrup kommune forventes der derimod, at man kun får en smule vejledning undervejs, men at 

revisionen tager ekstra penge for det. Her skal man ikke spørge om meget, før der bliver faktureret 

ekstra. Revisorerne er selv opmærksomme på, at kommunerne ikke er interesseret i disse 

ekstrafaktureringer, og lige komme og sige at de havde en god idé, hvor man så bliver 

ekstrafaktureret for det. Grundet Glostrup kommune, som værende en kommune af mindre 

størrelse, foregår revisionen på et meget detaljeret niveau, det er mest det regnskabsmæssige der 

bliver taget stilling til. Repræsentanten fra Glostrup kommune, føler som konsekvens af dette, at der 

ikke er så meget sammenarbejde med revisionen (Jf. Interview med Glostrup kommune). 

Kvalitet er et parameter man ikke ved særlig meget om. Det er svært at definere hvilke parametre 

der udgør kvaliteten af revisionen og rådgivningen, og det er noget der især har været meget 

diskuteret under udbudsrunderne i slutningen af 2012. Det er et spørgsmål vis briller man tager på 

den pågældende dag ydelsen leveres. I det almindelige udbud er vægtning af udbudskriterierne stort 

set de samme fra kommune til kommune. Til gengæld kan vurderingerne af dem være fra den ene 

grøft til den anden, og hér er der stort set ikke noget der går igen (Jf. Interview med PWC). 

Kommunernes udbudsmateriale har nøje vægte i forhold til hvilke parametre der fokuseres på ved 

valget af revisor. Forholder leverandørerne af de kommunale revisions- og rådgivningsydelser sig 

ikke til dette, diskvalificeres de.  
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Det er derfor vigtigt at leverandørerne af ydelserne svarer på det de bliver bedt om, men at de 

samtidig også markedsfører deres profil ved siden af (Jf. Interview med BDO (KR)). PWC oplever 

at tilbuddene til kommunerne vurderes vidt forskelligt, og nogle steder kan en ydelse give 

topkarakter, mens en nøjagtig samme ydelse, eller ”copi-paste” i andre kommuner, vil ende med 

bundkarakter. Så der er derfor ikke noget entydigt kan definere indholdet af kvalitet. I den 

sammenhæng, kan man godt tale om skræddersyede løsninger fra kommune til kommune, og ikke 

til at vide hvordan kvalitet skal beskrives, eller hvordan en time skal vurderes. Kan kommunen se 

ud fra udbuddet, hvilken kvalitet der leveres, er dette tilfredsstillende for revisor. Det er dog 

desværre den klump der fokuseres mindst på, når der ses på de 98 kommuner (Jf. Interview med 

PWC).  

 

Gribskov kommune vurderer, at revisionsfirmaerne må gøre kritisk op med sig selv, om hvorvidt de 

har lyst til at være på et marked med så lavt et honorar på basisrevisionen. Der foreligger et 

spørgsmål blandt flere, om hvorvidt det kan betale sig, at afgive tilbud, hver gang en kommunens 

revisions- og rådgivningsydelser kommer i udbud, og om der måske i den sammenhæng vil ske et 

paradigmeskift i forhold til type af selskaber der udbyder revision. Prisen er meget vigtig i valget af 

revisor, men der tages især også højde for hvordan revisionsfirmaerne har tænkt sig at sammensætte 

revisionsydelsen. Det er en potentiel trussel for at det er prisen, der bliver det afgørende 

konkurrenceparameter i forhold til især den lovpligtige revision, og der burde i den forbindelse 

være en nedre grænse for kvalitet. Prisen på ydelsen er mellem 25-50 % mindre end for 10-15 år 

siden. Revisionsbranchen er selv med til at ligge underlæggeren for pris og kvalitet, og 

rigsrevisionen kunne i princippet godt overtage opgaven, såfremt de skulle vurdere den for lav. 

Kommunen synes ikke at have den store fokus på kvaliteten af revisors arbejde i forbindelse med 

den lovpligtige basisrevision, da revisorerne allerede har en revisorlovgivning, samt andet 

lovgivning de skal forholde sig til. Det handler bare for kommunen at have revideret deres 

regnskab. Kommunen er selvfølgelig ikke modstander af, at den lovpligtige revision har et eller 

andet kvalitetsniveau, men slutproduktet er en påtegning, der helst skal udarbejdes så gnidningsfrit 

som muligt (Jf. Interview med Gribskov kommune). 
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7.3. Opsummering 

 

Undersøgelsen konkluderer, at honoraret på den lovpligtige basisrevision i de fleste af tilfældene er 

faldet fra 2007-2012, mens prisen på rådgivningen også er faldet. En række kommuner blev spurgt 

om udviklingen i prisen på henholdsvis den finaniselle, juridisk kritiske revision, og 

forvaltningsrevisionen og på forskellige rådgivningsydelser, men så detaljerede oplysninger var 

desværre ikke mulige at indhente. Enten pga. fortroligt materiale, eller decideret pga. et fravær af 

information der kunne dokumentere denne udvikling. Hvor meget kommunerne betalte for 

revisionen før kommunalreformen, i forhold til efter kommunalreformen med de nu indfusionerede 

kommuner, havde kommunerne heller ikke mulighed for at besvare. Der menes generelt set, at 

revisionen i en række af de nye kommuner grundet stordriftsfordele ved 

kommunesammenlægningerne, er blevet billigere og bedre.  

  

Da den lovpligtige revision er en del af den samlede pakke af ydelser, der tilbydes landets 

kommuner imellem, fremprovokerer det netop derfor spørgsmålet om hvor stor en del at honoraret 

for den lovpligtige revision der udgøres i det samlede honorar til revisor, især her i en tid hvor 

rådgivningen får stigende betydning. Man kan i den forbindelse undre sig over, i hvor høj en grad 

der tjenes penge på den lovpligtige revision, og om der er tale om profitable rådgivningsydelser der 

giver revisionsfirmaerne muligheden for at underbyde. Det er derfor interessant at stille spørgsmål 

til, hvordan der i denne forbindelse værnes om revisorens egen professionelle rolle, i den brede 

tolkning af hvad der skal forstås som kvalitet. Den kommunale revisors rolle som værende 

uafhængig, kan med andre ord problematiseres, da den faldende pris på revisionsydelsen, kan være 

en indikation af at der underbydes på den lovpligtige revision, netop for at få adgang til salg af 

rådgivningsydelser. Er dette tilfældet, kan der potentielt set være der være tale om en kontroversiel 

situation, der burde få sin opmærksomhed i branchens fremadrettede framingproces. 

Den kvantitative analyse viser, at prisen i nogle tilfælde på både revisionsydelserne og 

rådgivningsydelserne samlet set er faldet, nemlig 19,71 %. Men selvom prisen generelt set synes at 

være faldet, og tidsanvendelsen på opgaverne også er blevet mindre, opretholdes der ikke desto 

mindre et vist form for kvalitetsniveau, der tilfredsstiller kommunernes efterspørgsel af den 

”samlede ydelse”. 
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Der var også en række situationer, hvor der næres bekymring til markedets tilstande og dets 

stabilitet, og dermed indikerer en potentiel risiko for kontroversielle og varme situationer. Flere 

pointerede at hvis denne priskonkurrence fortsætter, kunne det sandsynligvis gå ud over 

basisrevisionen. Der var eksempelvis en bekymring for, om uligevægten i markedsandelene kunne 

hæmme kvalitetsudviklingen i ydelserne, da det samtidig ikke er entydigt hvad der menes med 

kvalitet og hvad der må menes med en time. I øvrigt er det ikke et forhold der fokuseres særlig 

meget på når der ses på de 98 kommuner.  Kvaliteten som parameter er ikke man ved meget om, 

hvilket heller ikke gør det nemmere at vurdere, når der stort set ikke er noget der på tværs af 

kommunerne der går igen.  Om revisors levering af ydelsen er sammenhængene i pris og kvalitet, 

opleves derfor også at være afgørende i forhold til det samarbejde, der findes mellem de 

kommunale revisorer og kommunerne. Kendes revisors endelige honorar på forhånd ud fra aftale, er 

samarbejdet som regel godt, mens uforudsete regninger til kommunen, kan gå hen og true 

samarbejdet. Flere nævner, at kvalitet nok kan være det næste man kigger på, eller måske endda 

sætte det som et vigtigere kriterier end prisen. Ovenstående syntes at kalde på en samfundsmæssig 

efterspørgsel efter et mere nuanceret, systematisk og statistisk overblik på sammenhængen mellem 

prisen og kvaliteten på de kommunale revisions- og rådgivningsydelser fremadrettet, da disse to 

forhold unægteligt hænger sammen.  

 

Efter den kommunale revisionsydelse er kommet i offentligt udbud, er der for alvor sat fokus på 

konkurrencen mellem revisionshusene, og inden kommunerne køber deres ydelser, sættes prisen og 

kvaliteten som de vigtigste kriterier. Med et faldende revisionshonorar, kan der stilles spørgsmål til 

basisrevisionen samt dens faglige kvalitet, og om hvorvidt den nedprioriteres i forhold til 

rådgivningen, da prisen på revisionen som det væsentligste konkurrenceparameter, er blevet 

reduceret til et niveau ingen havde forventet. Selvom pris og kvalitet hænger sammen, mener flere 

aktører, at et fald i prisen ikke nødvendigvis medfører en ringere kvalitet af revisionsydelsen, men 

man kan i hvert fald konstatere, at en ændringerne i pris og kvalitet på ydelserne, er to ting der sker 

på samme tid. EU har endvidere stillet krav til, at man som revisionsfirma skal kunne tjene penge 

på den lovpligtige revision, hvilken leder frem til spørgsmålet om i hvilket omfang 

revisionsfirmaerne underbyder på den lovpligtige revisionsydelse og dermed ”selv må spæde til fra 

baglommen”. På den måde kan revisionshusene vinde en kommune som klient, og dermed få 

muligheden for mersalg i deres daglige gang i kommunerne. Mersalg i form af rådgivning, da det er 

det der efterspørges, og menes at bringe især ledelsesmæssig værdi til kommunerne.  
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Prisen som udbudsmaterialernes vigtigste kriterier sammen med flere af revisionsfirmaernes 

ressourcer allokeret til rådgivning i forhold til tidligere, kan være en indikation på, at den 

lovpligtige basisrevision, som et redskab til demokratisk kontrol og indsigt, måske er midt i en 

udvandingsproces, og i stedet bidrager med at efterleve kommunernes generelle ledelsesmæssige 

mål, såsom overholdelsen af budgetter og forbedring af interne arbejdsgange. 

 

Spørgsmålet er nu videre, om markedets nuværende funktionalitet og stabilitet, vil blive udfordret 

af de nye lovgivningsmæssige krav og det embedsmandsbaserede tilsyn, og om et yderligere fald i 

prisen, ville gå på kompromis med den faglige kvalitet i den lovpligtige revision, forstået som det 

der sikre den demokratiske kontrol og indsigt. Hertil kommer selvfølgelig også spørgsmålet om den 

kommunale revisors rolle i forbindelse med forvaltningsrevisionen, og vis framing proces der vil 

betragtes i det følgende afsnit. 
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8. Forvaltningsrevision  

8.1 Rammen for forvaltningsrevision i kommunerne 

 

INTOSAI er en paraplyorganisation, som sætter rammen for rigsrevisioner i hele verden, for at 

fremme udvikling, viden, offentlig revision og professionalisme. De er et uafhængigt og et ikke-

politisk organ, der i form af ISSAI ´er, publicerer internationale standarder og guidelines for ”best 

practise” til revisorer i den offentlige sektor
36

. INTOSAI standarderne har været grundlaget for 

rigsrevisionens vejledning for ”god offentlig revisionsskik”, der vejleder i forhold til ansvar og 

kompetence mellem ledelse og revisor, samt målsætningerne til planlægning og gennemførelse af 

finansiel, juridisk/kritisk revision og forvaltningsrevision
37

. ISSAI standarderne tilskriver de basale 

principper for rigsrevisioner, i forhold til en forenende forståelse af revisionskvalitet, tillid, 

professionalisme, samt fundamentale principper til revisionen af offentlige virksomheder. INTOSAI 

har derudover lavet guide til en ordentlig administration af offentlige midler (INTOSAI GOV). 

 

Det er af INTOSAI fundet nødvendigt, at revidere ISSAI standarderne i løbet af de kommende år, 

således at der udvikles et nyt sæt af fundamentale principper for den offentlige revision, og dermed 

en bedre konsistens i ISSAIS begrebsramme. Formålet er at opfordre til professionalisme, 

troværdighed og kvalitet i den offentlige sektor. ISSAI er en autoritær referenceramme og dermed 

en sikkerhedskontrollant for at der kan foretages effektiv og uafhængig revision i alle lande
38

. 

Folketingets uafhængige kontrolorgan, Rigsrevisionen, hvis ansvar reguleres af Bekendtgørelse af 

lov om revision af statens regnskaber m.m. nr. 3 af 7. juni 1997, ”rigsrevisorloven”, har den 

overordnede opgave at medvirke til sikringen af en effektiv og forsvarlig statsforvaltning i 

Danmark. Folketinget har endvidere udpeget en række politikkere til håndteringen af beretninger fra 

rigsrevisionen til folketinget, også kaldet statsrevisorinstitutionen. Rigsrevisionen er en del af 

INTOSAIS regionsgruppe EUROSAI. Rigsrevisionen samarbejder blandt andet med de kommunale 

revisionsvirksomheder, samt statsautoriserede og registrerede revisorer omkring offentlig revision, 

ud fra idéen om god offentlig revisionsskik, og skal udtrykke forudsætningerne og betingelserne for 

udførelsen og indholdet af revisionen i kommunerne.  

                                                
36 www.INTOSAI.org/about-us.html 
37 www.rigsrevisionen.dk/forvaltningsrevision-i-praksis/ 
38 www.ISSAI.org 
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I forlængelse af INTOSAIS begreb om forvaltningsrevision - performance audit/value-for-money 

audit, der indeholder de tre E´er: Effectiveness, Efficiency, Economy, eller på dansk efter 

rigsrevisionen; sparsomlighed, produktivitet, effektivitet, hvor der undersøges om den pågældende 

organisation har opnået de tre begreber ud fra gældende ressourcer
39

. Sparsommelighed, der handler 

om at undersøge om hvorvidt varer og tjenesteydelser er købt på den mest økonomiske måde, 

produktivitet, der undersøger om der et optimalt forhold mellem ressourceanvendelse og udbytte og 

effektivitet, der undersøger i hvilket omfang man har nået de tilsigtede mål og virkninger. Målet for 

forvaltningsrevision (rigsrevisionen) eller performance audit (INTOSAI) er at skabe værdi, og 

forbedre ”performance” hos de reviderede organisationer. På forvaltningsområdet er det 

sparsomligheden, produktiviteten og effektiviteten der er i centrum, jf. ISSAI. De tre begreber er 

grundlæggende for ændringerne i den offentlige sektor. Forvaltningsrevision er overordnet set en 

fremadrettet proces, som i høj grad er med til at skabe grundlag for en politisk debat om kundens 

mål og midler. I forvaltningsrevision undersøger revisionshusene, om det samme kan udføres for 

færre penge, om der kan gøres mere for de samme penge, og om målene er nået.
 
40

INTOSAI og 

IFAC samarbejder om udviklingen af ISSAI (International standards of supreme audit institutions). 

Rigsrevisionen arbejder i 2010-13 på at opdatere revisionsnormerne for hvad offentlig revision er, 

herunder hvordan en sådan god faglig ydelse bør udføres jf. ISSAI 100-999. Endvidere indeholder 

ISSAI´erne eksempelvist ISSAI 1000-1999 den finansielle revision, herunder ISA´ernes anvendelse 

i offentlig sammenhæng, samt vejledning om forvaltningsrevision ISSAI 3000-3999 m.m.
 41

 

 

Et grundlæggende krav til revisorerne, statslige såvel som private er uafhængighed, og ses blandt 

andet formuleret i rigsrevisorlovens § 1, stk. 3, revisorlovens § 11 og kommunestyrelseslovens § 

42, stk. 1, jf. stk. 6. Derudover er der i forhold til den offentlige revision ydermere et krav om 

åbenhed, faglig kvalifikation og kompetence, kvalitet og transparens.
42

Rammerne for god offentlig 

revisionsskik ses endvidere formuleret i rigsrevisorlovens § 3, hvor det er pålagt at efterprøve 

revisionen og regnskabet, samt at se på om kommunens ressourcer er forsvarligt forvaltede.  

Det overordnede princip for offentlig revision formuleres som god offentlig revisionsskik (GOR), 

og har sit grundlag i rigsrevisorlovens § 3, hvor de centrale elementer er væsentlighed og risiko
43

. 

                                                
39 Rigsrevisionen og INTOSAI.org 

40 BDO (KR) - Hjemmeside 
41 ISSAI.org 

42 http://www.rigsrevisionen.dk/media%28267,1030%29/Peer_review.pdf 
43 Begrebet God Offentlig Revisionsskik – en vejledning” fra november 1998. 
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Kommunernes styrelseslov § 42, stiller samme krav til revisors faglige kyndighed, som 

rigsrevisorlovens § 3, men der er dog ikke krav om udvidet forvaltningsrevision i kommunerne.  

Mens rigsrevisionen kan lave store undersøgelser på tværs af ministerier, er kommunernes eneste 

mulighed for en undersøgelse, ud over den lovpligtige revision, en udvidet forvaltningsrevision af 

den pågældende kommune, såfremt deres budget tillader. Kravene om god revisorskik og løbende 

forvaltningsrevision er også formuleret i ISA og INTOSAI- standarderne. Rigsrevisionen definerer 

forvaltningsrevisionen som noget, der går bag om regnskabet og omfatter en undersøgelse af, 

hvordan opgaven er udført, og om der er taget økonomiske hensyn
44

. I 1997 indføres der krav om 

forvaltningsrevision, jf. kommunalstyrelseslovens § 42, stk. 2.  

 

Den lovpligtige revision af kommunens regnskaber, udføres af valgte revisorer, og består af 

finansiel og løbende forvaltningsrevision. Disse reguleres af den kommunale styrelseslov se §§ 42 

og 42 a, og bekendtgørelse om kommunernes regnskabsvæsen, revision mv. Den kommunale valgte 

revisor er som sagt omfattet af revisorlovgivningen, og dens bestemmelser har derfor også relevans 

for revisionen af kommunale regnskaber. Den kommunale revision skal foretages på baggrund af et 

revisionsregulativ, der fastlægges af den kommunale bestyrelse. De pågældende kommuner kan 

påvirke indholdet og omfanget af revisionen ved indgåelse af aftale omkring individuelle revisions- 

og rådgivningsydelser, hos både de kommunale revisorer og private revisorer i det statslige.  

Kommunalbestyrelsen vælger revisoren og afregner med denne, efter den pågældende 

revisionsopgave er sendt i udbud. Erhvervsstyrelsen har bemyndigelsen til fastsættelsen af regler 

herom, jf. stk. 5. Et kontaktudvalg for den offentlige revision blev stiftet i 1977, og har til formål at 

opnå en bedre og mere effektiv revision af den offentlige sektor med fokus på kommunerne, og 

består af repræsentanter fra rigsrevisionen, kommunernes revision, FSR, revisionsdirektoratet for 

Københavns kommune og revisionsaktieselskabet af 1962. Forvaltningsrevision defineres af 

Rigsrevisionen, som værende en undersøgelse der går bag om regnskabet. Følger man 

rigsrevisionens definition på forvaltningsrevision, som i øvrigt synes at have påvirket 

forvaltningsrevisionen i kommunerne, er det i praksis et spørgsmål om hvorvidt vare og 

tjenesteydelser er købt på den mest sparsommelige og økonomiske måde, om der er et optimalt og 

produktivt forhold mellem ressourceanvendelse og udbytte, og om hvor effektivt man har nået de 

tilsigtede mål og virkninger.
45

  

 

                                                
44 www.rigsrevisionen.dk/forvaltningsrevision-i-praksis/ 
45 Rigsrevisionen - forvaltningsrevision 
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Forvaltningsrevisionen er typisk delt op i den løbende forvaltningsrevision og udvidet 

forvaltningsrevision, men i lovgivningen beskrives dette skel ikke, jf. styrelseslovens § 42. 

Forvaltningsrevisionen blev først lovpligtig i kommunerne i 1998, mens en række kommuner flere 

år tidligere, alligevel frivilligt havde valgt forvaltningsrevisionen til.
46

 

 

Den lovpligtige forvaltningsrevision er udført som en integreret del af den løbende finansielle 

revision, ved at de finansielle revisionsmål udvides med forvaltningsrevisionens revisionsmål. 

Forvaltningsrevisionen er undersøgelser der udviser om hvorvidt der er udført skyldige økonomiske 

hensyn, og at ressourcerne er disponeret forsvarligt. Eksempler på hvor lovpligtig 

forvaltningsrevision udføres, kan være på det tekniske område, indtægtsområdet og det sociale 

område, herunder daginstitutionsområdet, samt sundhedsområdet, Jobcentre og Ældreområdet. 

Udover den lovpligtige forvaltningsrevision, udfører revisionsfirmaerne også udvidet 

forvaltningsrevision, som en del af de af revisionsfirmaets udbudte ekstra ydelser.  Den udvidede 

forvaltningsrevision gennemføres dermed adskilt fra den lovpligtige forvaltningsrevision, dog ofte i 

forlængelse af den. Det kunne være områder, der kræver nærmere undersøgelse, som eksempelvist 

vurderinger af ressourcestyringen, vurdering af kvalitet i sagsbehandling, vurdering af 

målopfyldelse og hensigtsmæssigheden i de opstillede mål, m.m.
 
47

  

 

Hovedsagligt består revisionsydelsen af revisionen af kommunernes årsregnskab, men ønskes der 

udvidet forvaltningsrevision eller anden ekstraordinær rådgivning, skal dette drøftes mellem den 

kommunale bestyrelse og de valgte revisorer, og koster ekstra end det som udgangspunkt aftale 

honorar. Jf. kommunestyrelseslovens § 42, stk. 2 og 3, skal der ved revision af kommunerne 

udføres finansiel revision, herunder juridisk-kritisk revision, bevillingskontrol og samtidig hermed 

løbende forvaltningsrevision, eller udvidet forvaltningsrevision ved ekstra afregning. Såfremt 

revisionsdirektoratet finder anledning til det, kan der foretages undersøgelser omkring f.eks. 

sparsomlighed og produktivitet, herunder udvidet forvaltningsrevision. Der er blandt andet 

udarbejdet materiale vedrørende forvaltningsrevision
48

, samt vejledninger og anbefalinger udstedt 

af Erhvervsstyrelsen.  

                                                
46  Aftale om frivillig forvaltningsrevision 1993 

47 www.rigsrevisionen.dk/forvaltningsrevision_i_praksis 

48http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Offentlig%20sektor/Faglige%20notater%20og%20artikler/Forvaltningsrevi

sion%20_%20en%20eksempelsamling 
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Dette har form af en eksempelsamling, der giver en introduktion til eksempelvist god offentlig 

revisionsskik, revisionsprotokollater herunder protokollater vedrørende lovpligtig 

forvaltningsrevision i kommunerne. Udgangspunktet for revisionen fra kommune til kommune er 

altid den samme, og noget man altid skal forholde sig til ligegyldigt hvad, som eksempelvist en 

gennemgang af lånerammen, mens der er mere variation i omfanget af sager på det sociale område. 

Omfanget af forvaltningsrevisionen hos PWC menes at ligge på 20-25 %, mens 30 % af revisionen 

foregår på det sociale område. (Jf. Interview med PWC). Overflowsene i forbindelse med 

forvaltningsrevisionen vil blive betragtet i følgende afsnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

8.2 Aktuelle overflows i forbindelse med forvaltningsrevision  

 

Forvaltningsrevision synes at være det, der ligger ud over den klassiske revision af årsregnskabet, 

og kan betragtes som den anden del af revisionsarbejdet udover det klassiske regnskab. Den er delt 

op i to typer. Der er den løbende forvaltningsrevision, som er en del af den lovpligtige 

basisrevision, og der er den udvidede forvaltningsrevision, som mere ovre i det grå felt i henhold til 

rådgivningsopgaver. Her tages der kritisk stilling til tingene, men henblik på nogle bedre, og gode 

fremadrettet løsningsforslag.  

 

Hos BDO (KR) varetages forvaltningsrevisionen af en consulting afdeling på 50 medarbejdere. 

Mange af disse opgaver ligger langt ude i forlængelse af revisionen, men kommunerne efterspørger 

jo folk der kender materien, og kan bidrage med noget værdi til kommunen som organisation. BDO 

(KR) er en bred butik, der har ansat kandidater i statskundskab, socialrådgivere, sygeplejersker og 

andre med højere akademisk uddannelse, der ud over andre opgaver også foretager tilsyn, som for 

eksempel tilsyn på Københavns kommunes plejehjem, som led i en udliciteringsopgave, for der må 

en sygeplejeske menes at være mere kompetent end en revisor. På revisionsopgaver der vedrører 

den sociale del, arbejder socialrådgiverne hér typisk sammen med revisorerne. Allerede for flere år 

tilbage, talte man om at idéen omkring den kontrollerende revisor er fin nok, men det er klart at 

foretrække at levere noget der kan bruges til noget. Hovedformålet og sigtet med 

forvaltningsrevisionen er hvordan man kan effektivisere, hvordan man kan sparer og få mere ud af 

tingene, så derfor bliver alt det der laves også foretaget i et fremadrettet perspektiv.  

 

Den lovgivningsmæssige forskel i forvaltningsrevisionen er, at det kun er den løbende 

forvaltningsrevision der lovgivningsmæssigt bundet. Den udvidede forvaltningsrevision er mere en 

markedsføringssag, og den har udviklet sig til fylde mere, og være mere specialiserede (Jf. 

Interview med BDO (KR)). Forvaltningsrevisionen er det mest fremadskuende, og det der fremstår 

som det mest interessante og nyttige, såsom sagsrevisioner og lønrevisioner. Forvaltningsrevisionen 

kører problemfrit, men dette kunne sagtens være et udtryk for at der ikke bliver gået i substansen. 

Og det er netop i substansen forvaltningsrevisionen bliver interessant, og det der bringer værdi til 

kommunerne.  Der skelnes mellem den ”bagud skuende lovpligtige basis revision” og 

”forvaltningsrevisionen”, selvom forvaltningsrevisionen også er en integreret del af den finansielle 

revision. 
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Derudover er der en oplevelse af, at den kommunale revision er blevet mere risikobaseret, med 

indflydelse fra Rigsrevisionen (Jf. Interview med tidligere formand for 

kommunaldirektørforeningen). En del af forvaltningsrevisionen går på anbefalinger, uden at det er 

tale om decideret rådgivning. Rådgivningen forelægger, når kommunen selv spørger om hvad der 

skal gøres i konkrette tilfælde. Anbefalingerne er som led i revisionsarbejdet. 

Det er det fremadrettede proaktive sigte for revisionen, der er det væsentligste for kommunen. 

 

I den forbindelse påpeges der af flere, at der bliver efterspurgt mere udvidet forvaltningsrevision (Jf. 

Interviews). PWC mener at bruge ca. 20-25 % på forvaltningsrevision, hvilket har været tilfældet 

siden forvaltningsrevisionen blev indført i kommunerne, dog mere som en integreret del af den 

finansielle. Dette har også været medvirket til et reduceret antal af anvendte timer. Revisionen af 

det sociale område ligger på omkring 1/3 af de samlede anvendte timer. Forvaltningsrevisionen er 

blevet en meget integreret del i den sociale revision og i den finansielle revision, som følge af 

overgangen fra substans revision til kontrolbaseret revision.  

 

Markedsudviklingen er nået til der, hvor den lovpligtige del af forvaltningsrevisionen nok har 

fundet sit leje, mens den udvidede forvaltningsrevision sammen med rådgivningen er dér, hvor 

revisorerne kan tjene sine penge og samtidigt der hvor kommunerne for fremtiden har en 

udfordring. Men værdien af at kunne bruge revisionens anbefalinger proaktivt, er ikke altid lige 

stor. Hvidovre kommune mener ikke rigtig at få tilført værdi fra revisionen, når de får at vide at der 

er en sagsbehandler, der har glemt at sætte et flueben. Det vil selvfølgelig give mening i tilfælde 

hvor det går ud over statsrefusionen, men det er ikke noget der som sådan tilføre kommunen 

forvaltningsmæssig værdi i forhold til at gøre nogle ting mere effektivt, grundigt og med høj 

kvalitet. Hvis der i revisionens opstartsmøde bliver nævnt at der eksempelvist skal laves revision på 

indkøb, er der i dialogen mulighed for at fortælle revisor hvad kommunen synes er en god idé at der 

dykkes ned i, samt hvad kommunen selv har styr på (Jf. Interview med Hvidovre kommune). 

Revisionen lægger op til at kommunen selv kommer med forslag, til hvilke områder der skal laves 

forvaltningsrevision på. Der er områder hvor kommunen efterspørger anbefalinger på måden at 

forvalte tingene på, hvor revisor derfor også er indstillet på at efterleve denne efterspørgsel. Denne 

dialog er god at have for kommunen.  
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I den løbende forvaltningsrevision følger kommunen bare de spor de er på når de er inde i sagerne. 

Her er den revisionsmæssige tilgang, som revisor i øvrigt har pr. automatik og på rygraden, sammen 

med den finansielle revision. Forvaltningsrevisionen bør have et fremadrettet perspektiv, og 

analyseres et område, burde dette være med henblik på forbedringer og anbefalinger til at styrke 

forskellige områder. I den forbindelse er det så selvfølgelig ikke interessant for økonomidirektøren 

at blive haglet igennem af revisionen omkring ting kommunen har gjort forkert. 

 

I 2010 havde Hvidovre kommune eksempelvist forvaltningsrevision på IT-område, som selvfølgelig 

gik på hvordan de forvaltede brugerstyring m.m. Der blevet taget udgangspunkt i kommunens IT 

sikkerheds politik der var af ældre dato, og det blev eksempelvist anbefalet at få ajour ført og få 

bragt de relevante forhold op på 2012 niveau. Da der er sket så meget på IT området herunder 

værtøjerne samt lovgivningen, burde det have været skrevet ind i deres politik.  

Selvom det blev udført i praksis, stod det ikke i dokumentet omkring sikkerhedspolitikken. Et andet 

år havde kommunen forvaltningsrevision på indkøbsområdet, hvor bemærkningerne lød på at der 

forelå en god og robust indkøbs funktion. Den var grundet de kun to personer til 

indkøbsfunktionens varetagelse, tale om en lidt sårbar indkøbsfunktion. Dens sårbarhed 

kompenseres i stedet med indkøb ude i forvaltningerne. At der kun er to personer til 

indkøbsfunktionens varetagelse betyder nemlig, at man nok ikke får udnyttet samtlige potentialer på 

indkøbsområdet. Her er der tale om en fin anbefaling som kan linkes op politisk og benyttes som 

udgangspunktet for en ressourcedialog, hvor der enten kan være stemning for at der mandes op på 

indkøbsfunktionen, eller der fortsættes med de to som revisionen siger. Bagudrettet kan det være 

tilfældigt hvilket område man får sin bemærkning ud fra, i forhold til hvilke områder der går godt 

eller skidt, i henholdsvis det ene og det andet år (Jf. Interview med Hvidovre kommune).  

 

Der er fra kommunens side større interesse i de anbefalinger der påpeger hvilke områder der bør 

styrkes fremadrettet.  Betragter man temarevisionen som en del af forvaltningsrevisionen, kan man 

sige at der er kommet mere forvaltningsrevision. Der kan godt være en chance for, at revisionen 

bliver reduceret, i forhold til det kommunen som forvaltning får ud af det, men den synes ikke at 

blive dårligere i forhold til lovgivningens skærpede krav. Det er svært at lægge ind i et 

udbudsmateriale, hvad man som kommune forventer der skal være af forvaltningsmæssig 

nytteværdi fra den foretagne revision, og ikke noget revisionsfirmaerne, som udgangspunkt ønsker 

at byder ind og give tilbud på. (Jf. Interview med Hvidovre kommune).  
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Deloitte har også bemærket, at revisionsstandarderne giver et stort rum for revisors fortolkning, og 

på flere områder opleves der, at der således ikke er nogen klar definition af, hvor meget der skal til 

for konkret at leve op til God Offentlig Revisionsskik. Standarderne regulerer primært den 

finansielle revision, mens de kun i meget begrænset omfang regulerer juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision (Jf. Interview med Deloitte).  

 

Så selv om der er kommet mere forvaltningsrevision i kommunerne, opleves der dog nogen steder 

et problem med hensyn til mængden af dokumentation, som kan gå ud over den proaktive revision 

(Jf. Interview med Hvidovre kommune). En undersøgelse fra 2012 af forvaltningsrevisionen i 

kommunerne har blandt andet vist, at man kan stille spørgsmålstegn til om hvorvidt der overhoved 

er tale om forvaltningsrevision i kommunerne. Der konkluderes at man ikke er nået særligt langt i 

den kommunale forvaltningsrevision, da det rent praktisk set kun i en let udgave, lever op til 

definitionerne på hvad der måtte være forvaltningsrevision.
49

  

 

Den interviewede fra KPMG pointerer, at God revisionskik og god offentlig revisionskik er 

forskelligt – de tre e´er skal på samme måde ses som revisionsmål. Revisorer er ikke så konkrette i 

deres beretninger mht. til de tre e´er. Man kan ikke afrapportere på revisionsmål, selvom 

ministerierne ønsker det. Kritikerne leder efter ord som sparsomlighed, effektivitet, og 

produktivitet, men dette er teoretiske begreber på linje med revisionsmålene og anvendes på en 

anden måde. Rent teoretisk, synes KPMG ikke at der ikke tale om forvaltningsrevision (Jf. 

Interview med KPMG). 

 

Da der er så meget fokus på prisen og de antal leverede timer, kan man i den sammenhæng godt tale 

om en nedjustering i forhold til forvaltningsrevisionen, og i nogle tilfælde diskutere om noget af det 

der gennemføres egentlig er forvaltningsrevision. Dog ikke et forhold, der er interessant for 

kommunerne, da den del af forvaltningsrevisionen der ligger indenfor basisydelsen, er noget 

kommunen forventer at revisorerne lever op til i henhold til lovgivningen.  

 

 

                                                
49 studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/.../thomas_troester.pdf 
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I forbindelse med forvaltningsrevisionen, mener Deloitte, at der p.t. ikke er nogen, der konkret kan 

sige, hvornår nok er nok. Der fornemmes en meget forskellig praksis i revisionsfirmaerne i forhold 

til, hvorledes man adresserer revisionsmålene produktivitet og effektivitet – og det gælder også 

praksis i forhold til rapporteringen, hvor det er ekstremt sjældent at se revisionsbemærkninger i 

forhold til kommunernes arbejde med produktivitet og effektivitet. Det er op til revisors 

professionelle skøn. Deloitte effektiviserer også løbende processer og værktøjer, ligesom de 

naturligvis også anvender de digitale muligheder der er, men der er bestemt også en del af 

medarbejderne i Deloitte´s afdeling for offentlig revision og rådgivning, der har det rigtigt skidt 

med den oplevede udvikling i tyngden og dybden af den kommunale revision, man har set gennem 

de sidste 10 år. Så kan man kalde det effektivisering af revisionen, men påstanden er, at ”tænderne 

på tættekammen” også er rykket betydeligt længere fra hinanden end tilfældet var for 10 år siden. 

Deloitte savner nogle langt mere konkrete revisionsstandarder i forhold til revisionen i regioner og 

kommuner. Repræsentanten fra Deloitte siger ikke, at det nødvendigvist forholder sig sådan alle 

steder, da der selvfølgelig også findes ansvarsfulde og dygtige folk: 

 

 ……”Jeg nærer en dyb bekymring for, at revisorerne – i takt med priskonkurrencen på området – 

flytter ”tænderne på tættekammen” længere og længere fra hinanden og dermed også reducerer 

den egentlige værdi af revisors arbejde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Jeg har talt med 

folk fra kommunerne, der er meget tilfredse med udviklingen – principielt er det jo sådan, at jo 

færre fejl og mangler revisor finder, jo bedre er det, da det giver mindre administrativ støj. Det er 

dog bestemt ikke alle kommunefolk, der tænker sådan".( Jf. mailkorrespondance med Deloitte). 

 

Bornholms kommune mener eksempelvist, at forvaltningsrevisionen ikke er tilstrækkelig 

dokumenteret, hvilke kan være et problem med hensyn efterlevelsen af normerne på området. 

Kommunen har gentagne gange forgæves bedt revisionen om at dokumentere 

forvaltningsrevisionen (Jf. Interview med Bornholms kommune).  
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8.3 Opsummering  

 

Lovgivning og principperne der regulerer revisorernes og kommunernes virke, er dels bygget op 

omkring idéen om tillid og uafhængighed fra revisors side, og dels økonomisk hensigtsmæssig 

forvaltning fra kommunernes side, jf. IFAC og INTOSAI/Rigsrevisionen. Med forvaltningsrevision 

kan kommuner vurdere sparsomlighed, produktivitet og effektivitet, med henblik på en optimering 

og forbedring af kvalitet i den samlede serviceproduktion. Ifølge flere af de interviewede 

kommunale revisorer, er forvaltningsrevisionen repræsenteret i en vid udstrækning, nemlig 20-25 

%, hvilket umiddelbart må betegne en situation uden de store problemer. Vendes blikket mod 

kommunerne, og ser man på deres behov for forvaltningsrevision, kan der opstå tvivl om 

forvaltningsrevisionens egentlige omfang.  

 

Den lovpligtige forvaltningsrevision er en del af basisrevisionen, og for en mere dybdegående 

undersøgelse, kan man få foretaget udvidet forvaltningsrevision, som der i øvrigt efterspørges mere 

af ude i kommunerne. Forvaltningsrevisionen som en del af den finansielle revision og den sociale 

revision, opleves som at være mere kontrolbaseret, hvorfor man kan undre sig om hvorvidt der er 

gået tilstrækkelig i substansen med forvaltningsrevisionen. Problemet synes i hvert fald at være 

gældende i Bornholms kommune, hvor forvaltningsrevision, til trods for gentagne henvendelser til 

deres revisor, ikke er blevet tilstrækkelig dokumenteret. Det er enormt vigtigt for kommunernes 

fremtidige drift, at forvaltningsrevision er fremadrettet og proaktiv. Men med forvaltningsrevisionen 

som en integreret del af den finansielle revision, kan det bagudrettede og historiske blik på 

kommunernes regnskabsmæssige forhold, komme til at gå forud det fremadrettede og værdigivende 

blik, der egentlig efterspørges af kommunerne.   

 

Der er forskel på God revisionsskik og god offentlig revisionsskik, og begreberne som 

sparsomlighed, produktivitet og effektivitet, ses af nogle revisorer som værende anvendt på lige fod 

med revisionsmål som fuldstændigheden, nøjagtighed, tilstedeværelse, værdiansættelse, 

præsentation og oplysning. Denne forskel giver dermed større rum i fortolkningsgrundlaget ved 

anvendelsen af begreberne i konkrette sammenhæng. Det er nok derfor også svært at genfinde 

begreberne i beretninger, måske lige udover begrebet sparsomlighed, til trods for forventningerne 

hertil fra eksempelvist ministerierne. Dette må tale for en større harmonisering, i forståelsen af 

begrebernes praktiske anvendelse. 
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9. Delkonklusion. 

 

9.1. Den kommunale revisionsbranche i udvikling 

I den eksplorative undersøgelse af rammen omkring de kommunale revisions- og 

rådgivningsydelser efter kommunalreformen, blev der fokuseret på interaktionerne mellem de fire 

store udbydere og en række økonomi- og regnskabsansvarlige, en borgmester, udbudskonsulenter 

m.fl., fra standard kommuner på 30-80.000 indbyggere, hvor Kommunernes landsforening og FSR- 

Danske revisorer også har haft en kommentar til udviklingen. Revisionsfirmaer som BDO primært, 

men også Deloitte og efterfølgende PWC, KPMG, EY (senere solgt til PWC) måtte byde ind på 

kommunerne, blandt andet som følge af et i forvejen presset marked på ydelser til private 

virksomheder. Kommunernes revision (KL) blev solgt til BDO Kommunernes revision og er i dag 

stadig markedsledere, sandsynligvis på grund af den store erfaring og kompetence de menes at 

sidde inde med, hvor der i øvrigt også satses på tværfagligheden med deres videnscenter, med alt fra 

revisorer til sygeplejesker. Den kommunale revisors erfaring og kompetence har nemlig vist sig at 

være uundværlig i løsningen af kommunernes komplekse problemstillinger.  

  

9.2. Kvaliteten af den finansielle revision 

Størstedelen af aktørerne kunne overordnet set bekræfte, at ydelserne har skiftet væsentlig karakter 

de seneste år, hvor der er foretaget markante forandringer i aktørernes lovgivningsmæssige og 

teknologiske investeringer, samt skærpede økonomiske forpligtigelser. Til trods for dette, synes de 

multilaterale forhandlinger mellem revisorerne og den kommunale administration, at foregå uden de 

store problemer i forbindelse med den finansielle revision af kommunerne, der af flere opfattes som 

bedre og grundigere (Jf. Interviews med kommunerne og deres revisorer). For at revisorerne og 

kommunerne kan udføre revisionen, der blandt andet lever op til regnskabsbrugernes krav om 

offentlig tillid, herunder effektivitet og kvalitet i revisionsydelserne, er der foretaget en række 

reguleringsmæssige og administrative investeringer, der bidrager til dennes konstruktion, som f.eks. 

PIE-reglerne den kommunale revisor blev underlagt fra 2012. Revisorerne har som følge af dette, 

også oplevet et skift i anvendelsen af nye og mere effektive teknologiske højtudviklede 

revisionsdokumentationsværktøjer, samtidig med et skærpet fokus på habilitet. En af de 

problemstillinger der udspiller sig i markedet af de kommunale revisionsydelser, er forholdet til 

tilsynet af revisors arbejde, og statsforvaltningernes tilsyn med kommunerne.  
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Et stærkt tilsyn med kommunerne, hvor der samtidigt kan stilles en del spørgsmål til effektiviteten i 

tilsynet af revisorerne, synes også at være med til at bestemme markedets overordnede konstruktion 

og dynamik. Kommunerne oplever, at statsforvaltningerne fører et godt og skarpt tilsyn med 

kommunerne. Sager bliver ikke syltet, og er der problemer med noget, beder de altid om en 

opfølgning. Det er revisortilsynet, som udpeger de revisorer, der skal fører tilsyn med 

revisionshusene, samtidig med at revisionshusene også har deres egen kvalitetskontrol. Selvom 

revisionshusene kommer igennem med gode resultater, kan man dog diskutere, om hvorvidt denne 

kontrol er tilstrækkelig. Flere af repræsentanterne fra revisionshusene pointerede således, at hvis 

prisen på de kommunale revisions- og rådgivningsydelser ville falde yderligere, end hvad den 

allerede har gjort, ville der nok være nogle partnere der vil få problemer med kvalitetskontrollen. 

Men det kommer igen an på hvem der undersøger, og hvad de undersøger. Den relative tilgang til 

revisionen, samt kontrollen med den, kan igen åbne op for spørgsmålet om transparensen af den 

samlede leverede ydelses kompleksitet. En nuværende etablering af et embedsmandsbaseret 

revisortilsyn, skulle give en mere neutral og objektiv kontrol, men selv dette tilsyn vil naturligvis 

også være udfordret på revisionsstandardernes åbne fortolkningsgrundlag. 

 

9.3. Prisen og kvaliteten på de udbudte revisions- og rådgivningsydelser 

Med udbudsrunderne byder revisionsfirmaerne ind med det bedste tilbud, ud fra de af kommunen 

opstillede krav og kriterier. Med kommunesammenlægningerne kombineret med forholdsvis lave 

tærskelværdier, kom en stor del af kommunerne i offentligt udbud, hvilket har medført en masse 

nye tiltag og investeringer, herunder en oprustning på controllerfronten, således at det materiale 

kommunerne fremlægger overfor revisionen nu er af en højere kvalitet. Nogle kommuner oplever 

som følge af dette, en mere rigid, omkostningsfuld og besværlig proces, men samtidig en bedre og 

grundigere revision. Derudover har udbudsrunderne spillet en stor rolle i kommunernes valg af 

revisor, og der ses frem til udformningen af en ny dansk udbudslov, der blev påbegyndt i foråret 

2013. En afgørende faktor for valget af revisor har i det gennemgåede udbudsmateriale fra 2007 og 

2011, vist sig at være prisen med en vægtning på omring 40-50 %, mens kvaliteten har haft mindre 

vægtning. Flere af undersøgelsens resultater giver anledning til diskussion. I den kommunale 

revisors forhandling om identitet bruges argumenter om etisk og professionelt ansvar, herunder 

fornøden viden og effektive revisionsdokumentationsværktøjer. Undersøgelsen har både kvalitativt, 

og til dels kvantitativt vist, at der på tværs af kommuner og revisorer stort set er enighed om, at der 

nu er tale om en hård og skærpet konkurrence, hvor priserne er faldet. 
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Meget tyder på, at den lovpligtige basisrevision ikke er en god forretning for de involverede aktører 

på tilbudssiden, og at markedets efterspørgsel trækker hen imod kvalificeret rådgivning, hvor prisen 

på basisrevisionen sandsynligvist er faldet som følge af dette. I undersøgelsen af honoraret til 

revisor fordelt på henholdsvis revisionsydelserne og på rådgivningsydelserne, viste det sig, at prisen 

på især den lovpligtige basisrevision er faldet væsentligt hen over de seneste 10-15 år. Man kan 

derfor diskutere om den lovpligtige basis revision, herunder den lovpligtige forvaltningsrevision 

som en integreret del af den finansielle revision, ikke har så lige så meget fokus som selve den 

rådgivning der udbydes til kommunerne. Revisionsfirmaerne begrunder forholdet med, at en 

effektiv og højteknologisk revision, sammen med mere kompetente medarbejdere, anvender mindre 

tid og ressourcer på revisionen, og at den dermed er blevet bedre.  

 

Dog opleves der ikke mange godkendte revisorer ude i kommunerne til udførelse af 

revisionsopgaverne, men derimod faste og tværfaglige revisionsteam bestående af 

revisorassistenter, tidligere kommunalansatte, sygeplejesker m.fl. Den kvalitative og kvantitative 

undersøgelse synes på flere måder at understøtte hinandens udsagn i forhold til prisudviklingen, og 

den kvalitative undersøgelse viste også, at rådgivningen er blevet vigtigere og mere omfattende 

sammen med en revision der er blevet bedre, dygtigere og grundigere. Den kommunale revisors 

samfundsmæssige berettigelse er, at der udføres en uafhængig revision der erklærer sig om 

regnskabets rigtighed, men alligevel kan indtrykket af revisionsarbejdet godt forstås i en frame, 

hvor den kommunale revisors identitet som rådgiver, i stigende grad træder frem. Over tid er 

samarbejdet mellem kommunen og revisor nemlig blevet styrket, og har dermed bidraget til 

udviklingen af en kollektiv identitet om løsningen af en række opgaver, der ligger ud over den 

lovpligtige revision. Udviklingen tyder altså på, at man i højere grad begynder at skelne mellem 

hvad der kan betegnes som revision og hvad der kan betegnes som rådgivning, samtidigt med at der 

er kommet flere opgaver ind under den lovpligtige revision. Mange kommuner synes at de generelt 

set har fået meget kvalitet i deres samlede revision efter kommunesammenlægningen, hvilket også 

skal forstås som en god rådgivning og sparring til kommunerne. De kommunale revisionsydelser er 

blevet mere omfattende og mere komplekse og meget tyder på, at det er rådgivningsydelserne der 

primært har interessen hos kommunerne, og at det er den sparringsorienterede tjener frem for den 

kontrollerende betjent der efterspørges. Udgangspunktet for kommunerne er, at revisorernes arbejde 

reguleres af standarder og at de i øvrigt ønsker en revisionspåtegning uden væsentlige 

bemærkninger samtidig med, at deres egne interne budgetter og mål efterleves.  
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Den stigende efterspørgsel på rådgivningsydelserne, må med andre ord siges at keye revisorernes 

forretning, således at basisrevisionen ikke er noget kommunerne koncentrere sig så meget om, ud 

over at den selvfølgelig er obligatorisk, mens det er rådgivning og sparring der er i centrum. 

Undersøgelsen af en række kommuners udbudsmateriale viser tydeligt, at kommunerne primært 

stiller store krav til prisen på revisionen og dernæst også store krav til kvaliteten og revisionens 

kompetencer, hvilket på sin vis er med til at afskære andre aktører på marked, der ikke kan leve op 

til kommunernes efterspørgsel. Dette forhold synes også mere fremskrevet i udbudsmaterialet fra 

2011 i forhold til 2007. Der blev både fra revisorernes og kommunernes side talt om et behov for 

nogle mere klare og specifikke standarder, der måske kunne medvirke til en harmonisering af 

begrebsrammen i spændingsfeltet mellem privat og offentlig regulering på området for kommunale 

revisions- og rådgivningsydelser.  

 

På markedet er der som nævnt overvejende tale om ukontroversielle situationer, hvor der i de fleste 

tilfælde ikke bliver stillet spørgsmålstegn til revisors funktion og arbejde. Den generelle tilfredshed 

til revisions- og rådgivningsydelser gør, at genstridigheder og kontroverser tages i opløbet, således 

at revisionen for så vidt muligt kan gennemføres med tilfredshed for begge parter. Generelt synes 

informationen, og ikke mindst konkrete og sammenlignelige tal og opgørelser, vedrørende de 

specifikke forhold vedrørende udviklingen i kommunale revisions- og rådgivningsydelser, at være 

ret begrænset. Ikke mindst kommunernes krav om kun at gemme deres materiale i tre år, men også 

tilgængeligheden og manglen på tabeller eller andet, der kunne illustrere nogle af de i analysen 

skitserede problematikker.  

 

Undersøgelsen viser, at kommunerne ikke oplever nogen store graverende problemer i samarbejdet 

med deres revisorer, hvilket en manglende medieomtale og konkrette sager på området også 

bevidner. Flere kommuner og revisorer forholder sig dog alligevel kritisk til den brede 

fortolkningsramme revisionsstandarderne giver, samt den kontrol den kommunale revisor er 

underlagt, både fra kommunerne, statsforvaltningerne og revisortilsynets side. Og selvom 

revisorerne og kommunerne virker til at være opmærksomme på ændringerne i lovgivning og 

markedstilstandene, samt brugen af det samme revisionsfirma til rådgivning m.m., er der meget der 

tyder på at rådgivningen generelt stadig udføres af den primære revisionsforbindelse, hvilket kunne 

tale for en potentiel varm situation, der kunne blive kontroversiel med indførelsen af det nye og 

mere faglig kvalificeret embedsmandsbaserede revisortilsyn.   
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9.4. Forvaltningsrevisionen i kommunerne 

Nogle kommunale revisorer mener, at forvaltningsrevisionens aspekter, sparsomlighed, 

produktivitet og effektivitet skal opfattes på linje med den kommunale revisors øvrige revisionsmål, 

som f.eks. eksistens, fuldstændighed osv., hvorfor de tre e´er som begreber ikke nødvendigvis kan 

findes i regnskaber og revisionsberetninger. Forvaltningsrevisionen er nemlig vigtig for 

kommunerne, og nogle kommuner og andre kritikere ønsker derfor en bedre information og 

dokumentation af dens udførelse. Der er en opfattelse af, at forvaltningsrevisionen som en del af 

den finansielle revision, til tider også kan baseres på de tilfældigheder revisor automatisk støder på. 

Det får dog den konsekvens, at forvaltningsrevisionen mod ønsker og forventninger foretages i et 

bagudrettet perspektiv, i stedet for et fremadrettet blik med fokus på anbefalinger og forbedringer. 

 

Som et supplement til den lovpligtige forvaltningsrevision, ønsker kommunerne derfor oven i 

højere grad end tidligere, at den kommunale revisor gennemfører udvidet forvaltningsrevision som 

led i en markedsføringssag. I denne framing proces, forsøger revisionshusene at leve op til idéen om 

høj revisionskvalitet, herunder både god revisionsskik og god offentlig revisionsskik, og dermed 

grundlaget for at den kommunale revisor og kommunerne kan forhandle sig til den 

forståelsesramme, der er nødvendig i udførelse af en succesfuld revision i spændingsfeltet mellem 

den offentlige og private sektor. Revisionsfirmaerne ansætter tværfaglige teams, med folk fra 

forskellige praktiske og uddannelsesmæssige baggrunde (Tidligere kommunalansatte, 

socialrådgivere sygeplejesker m.fl.), der som udgangspunkt ligger langt ude i forlængelse af 

revisionen, men som faktisk er i stand til at varetage en opgave bedre end den gængse revisor, som 

f.eks. tilsyn på et kommunalt plejehjem. Men med ændringerne i prisen og kvaliteten på den 

lovpligtige basisrevision kan der godt skabes tvivl om, hvor meget af revisors arbejde, der kan 

dedikeres til henholdsvis de forskellige dele af den lovpligtige revision, herunder især den 

lovpligtige forvaltningsrevision, og til de ekstra rådgivningsydelser, der i øvrigt efterspørges mere 

af.  
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10. Konklusion 

 

I indledningen blev der spurgt ind til, hvordan revisionen og rådgivningen af kommunerne efter 

kommunalreformen har udviklet sig.  Dette blev gjort for at identificere problemstillinger, der 

kunne være relevante at fokusere på i henhold til aktørernes fremtidige oplevelser og samfundets 

forventninger til kvaliteten af de samlede ydelser, der udbydes af kommunernes primære 

revisionsforbindelser. 

 

Til dette formål er der blevet gennemført en eksplorativ analyse af udviklingen i den kommunale 

revision i perioden 2007-2013, for således at kunne sige noget om hvad det er der definerer kravene 

til den kommunale revisor i forbindelse med udførelsen af revisionen, og dermed identificere 

aktuelle problemstillinger der fremadrettet bør fokuseres på. 

 

Der fandtes overordnet set en positiv stemning blandt aktørerne, og der var ingen skandaler direkte 

relateret til revisors overordnede ansvar, hvorfor man derfor må sige, at aktørerne overordnet set 

opererer stabilt i markedet, hvor lovgivningen og etiske regler tilsyneladende efterleves. Situationen 

blandt aktørerne var for det meste uden store kontroverser og problemer, mens der enkelte steder 

blev lokaliseret forhold, som potentielt kunne udløse problemer, for eksempel manglen på begreber 

der harmoniserer kommunikationen mellem revisorerne og regnskabsbrugerne, og ikke mindst hele 

spørgsmålet om opmærksomheden på revisors professionelle risiko i et marked, der primært 

efterspørger sparring. På grund af kommunernes og revisionsopgavernes forskelligartethed, er det 

svært at konkludere noget entydigt, men der synes alligevel at være konsensus blandt aktørerne om, 

at revisionen er blevet meget billigere og mere kontrol- og risikobaseret end tidligere, samtidig med 

at de kommunale revisorer som følge af et øget behov i kommunerne efter rådgivningsydelser og 

udvidet forvaltningsrevision, også er begyndt at udbyde disse ydelser i en større grad.  

De nye lovgivningsmæssige tiltag synes at have været medvirkende til en forbedring af kvaliteten i 

de kommunale revisions- og rådgivningsydelser, da der nu stilles skærpede krav til både 

revisorernes og kommunernes praksis, som f.eks. PIE-reglerne, som kommunerne blev underlagt fra 

2012. 
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De skærpede krav skyldes til dels finanskrisens effekter, med et større fokus på revisors 

uafhængighed og kvalitet i revisionen fra blandt andet IFAC og EU´s side, men også som følge af 

digitaliseringsbølgen med bedre teknologi, såsom hurtigere revisionsdokumentationsværktøjer og 

bedre controllerfunktioner ude hos kommunerne. Udfordringerne i at løfte kommunernes 

budgetmæssige og lovgivningsmæssige opgaver, kan siges at have styrket revisorerne og 

kommunernes samarbejde generelt. Den kommunale revisionsopgave er blevet keyed til at være 

mere kompleks i takt med kommunernes stigende efterspørgsel på rådgivningsydelser, hvorfor 

spørgsmålet om den kommunale revisors habilitet sammen med et øget væsentlighedsniveau, samt 

den lovpligtige revisionsopgaves omfang og prioritering, yderligere kan problematiseres. Videre 

identificeres en problemstilling i forhold til kontrollen af den kommunale revisors arbejde, som 

etableringen af det embedsmandsbaserede revisortilsyn skulle være medvirkende til at forbedre, ved 

netop at identificere og dermed sætte fokus på eventuelle problematikker. 

 

Kommunesammenlægningerne har sammen med udbudsrunderne intensiveret konkurrencen 

mellem de kommunale revisorer og deres kamp om at vinde kommunerne som kunder. En 

gennemgang af kommunernes udbudsmateriale, har afsløret en overvejende vægtning på pris, mens 

kvalitet, til trods for dens nære tilknytning til prisen, kommer i anden række. Dog viste der sig 

nogen steder en vis bekymring for prisernes frie fald, samt den kommunale revisors nye rolle som 

tjener fremfor betjent. Da kvaliteten som parameter heller ikke har en særskilt entydig definition, 

samtidig med der er tale om skræddersyede revisions- og rådgivningsløsninger til kommunerne, 

kunne man med rette argumentere for behovet for en nuancering, samt etableringen af en fælles 

forståelseshorisont omkring hvilke parametre, der ligger til grund for et entydigt begreb omkring 

kvalitet. Det kan i hvert fald konstateres at ændring i pris og kvalitet er to ting der sker samtidigt, og 

flere aktører mener at rådgivningen vil forsvinde fuldstændigt.  

 

Rådgivningsydelserne frem for den lovpligtige revision, som værende det, der egentlig menes at 

bringe værdi til kommunerne, samtidig med prisen og tidsanvendelsen på den lovpligtige revision 

er reduceret væsentligt, er medvirkende til, at man kan stille spørgsmål til den kommunale revisors 

berettigelse som offentlighedens tillidsrepræsentant i udførelsen af den demokratiske kontrol med 

kommunernes regnskab. De offentligt tilgængelige kommunale regnskaber er endvidere sparsomme 

med oplysninger på udgifter til revisionen, samt udgifternes fordeling på de forskellige revision- og 

rådgivningstyper, der udbydes af kommunernes revisorer.  
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Så selvom omfanget af forvaltningsrevisionen siden dens indførsel efter sigende skulle ligge på de 

20-25 %, er der problemer med at få forvaltningsrevisionen som praksis entydigt defineret og i det 

hele taget dokumenteret. Men med reduktionen af prisen på den lovpligtige revisionsydelse, hvor 

forvaltningsrevisionen også indgår som en integreret del, er det oplagt at stille spørgsmålstegn til, 

om hvorvidt omfanget tilsvarende er blevet reduceret.  
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11. Perspektivering 

 

Spørgsmålet er nu følgeligt, hvad der kan gøres ved de identificerede problemer og overflows, samt 

hvordan framingen af den kommunale revision fortsat vil udvikle sig. Kommunens investorer kunne 

få adgang til flere tal, samt finde et grundlag for overhovedet fortsat at spore en udvikling. 

Undersøgelsen viste at revisionen i kommunerne, som værende et udtryk for demokratisk kontrol, i 

en højere grad har forskudt sig til at være et spørgsmål om et effektivt ledelsesmæssigt værktøj, jf. 

den store efterspørgsel og stigning i rådgivningsydelser.  

 

Ændringerne i ydelsernes pris og kvalitet efter kommunalreformen, har aldrig været italesat og 

debatteret, og dette projekt kan dermed ses som et forstudie til noget, som kan blive relevant i 

fremtidige undersøgelser. Det kunne i den forbindelse være relevant at rette en skærpet 

opmærksomhed mod følgende forhold:  

 

- Den faglige kvalitet, herunder den kommunale revisors kompetencer og professionalisme i 

forbindelse med den lovpligtige basisrevision i relation til ekstraydelserne. 

 

- Udarbejdelse af eksterne tjeklister til den kommunale revisors konkrete anvendelse af 

revisionsstandarderne. 

 

- Forøgelse af gældende tærskelværdier, således at udbudsrunderne ikke bliver en uhensigtsmæssig 

byrde for kommunernes proaktive revision. 

 

- Pris- og kvalitetssammensætning af den samlede revisionsydelse, fordelt på de forskellige 

revisionstyper, finansiel revision, juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision, samt disses 

relationen til de ekstra udbudte rådgivningsydelser.  

 

- Entydighed i måden hvorpå forvaltningsrevisionen dokumenteres og udføres.  

 

- En entydig lovgivning og konkret begrebsramme, der harmoniserer begrebet revisionskvalitet i 

forbindelse med de private revisionsfirmaers udførelse af revision af kommunerne. 
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Lovgivning 

 

- Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse 

- Budget- og regnskabssystem for kommuner 

- Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven) 

 

International Standards on Supreme Audit Institutions (ISSAI) – ISSAI.org 

 

International Standards on Auditing (ISA) – Ifac.org – IAASB handbook. 

 

- ISA 200 - Overall Objective of the Independent Auditor, and the Conduct of an Audit in 

Accordance with International Standards on Auditing  

- ISA 230 - Audit documentation 

- ISA 300 - Planning an audit of financial statements  

- ISA 315 - Identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the 

entity and its environment. 

- ISA 330 - The auditors responses to assessed risks 

- ISA 500 – Audit evidence  

- ISQC 1 – Quality control – Quality control for firms that perform audits and reviews of financial 

statements, and other assurance and related services engagements. 

 

- Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber (Rigsrevisorloven) 

 

- Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen). 

 

- EU 8 direktiv - RÅDETS DIREKTIV 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 

2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser 

 

- EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/43/EF 

af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring 

af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF 
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