
Antal anslag: 171.322 
Dato for aflevering: 12. marts 2012 
Censor: 

 

 

  

Institut for Regnskab og Revision 
cand.merc.aud 

[Copenhagen 
Business 

School 2012] 

Forvaltningsrevision i 
kommunerne 
Kandidatafhandling 
Thomas Trøster  

Vejleder: Peter Skærbæk 



Side 2 af 73 
 

Indholdsfortegnelse 
Executive summary .............................................................................................................................. 5 

Indledning (kap 1) ................................................................................................................................ 6 

1.1 Formål ........................................................................................................................................ 6 

1.2 Baggrund & Relevans ................................................................................................................ 6 

1.3 Problemformulering ................................................................................................................... 7 

1.4 Afgrænsning og forudsætninger................................................................................................. 8 

Undersøgelsesmetode (kap 2) .............................................................................................................. 9 

2.2 Valg af metode ........................................................................................................................... 9 

Metode til analyse af forvaltningsrevisionspraksis igennem bøger og videnskabelige artikler .. 9 

Metode til analyse af kommunal forvaltningsrevisionspraksis .................................................. 10 

2.3 Sammenfatning ........................................................................................................................ 14 

Litteraturstudie af forvaltningsrevision: Forvaltningsrevision - begreb og teori (kap 3) .................. 15 

3.1 Forvaltningsrevisionsmodeller ................................................................................................. 19 

3.2 Sammenfatning & hypoteser .................................................................................................... 20 

Litteraturstudie af forvaltningsrevision: Forvaltningsrevision - empiri (kap 4) ................................ 22 

4.1 Dansk kommunal forvaltningsrevisionspraksis ....................................................................... 23 

Udvidet notat til statsrevisorerne om udviklingen og resultaterne af den obligatoriske 
forvaltningsrevision i kommunerne ........................................................................................... 23 

Forvaltningsrevision i praksis - eksempler fra amter og kommuner ......................................... 24 

4.2 Forvaltningsrevisionspraksis og uafhængigheden ................................................................... 25 

Public sector auditor identities in making efficiency auditable: The National Audit Office of 
Denmark as independent auditor and modernizer ...................................................................... 25 

In the name of accountability State auditing, independence and new public management ....... 26 

4.3 Forvaltningsrevisionspraksis og anvendelse af udlicitering og privatisering .......................... 26 

Contracting Out Municipal Auditing Conceptual Framework and Assessment ........................ 26 

4.4 Systematiske beskrivelser og sammenligninger af forvaltningsrevisionspraksis .................... 27 

Performance Audit and Evaluation: Similar Tools, Different Relationships? ........................... 27 

Knowing efficiency: the enactment of efficiency in efficiency auditing ................................... 28 

Performance audit in Western Europe: Trends and choices ...................................................... 28 

Riksrevisionen - effektivitetens, rättssäkerhetens och demokratins väktare En studie av 
effektivitetsrevisioner 2003 - 2007 ............................................................................................ 29 

4.5 Sammenfatning & hypoteser .................................................................................................... 29 



Side 3 af 73 
 

Analyse af kommunal forvaltningsrevisionspraksis (kap 5) .............................................................. 31 

5.1 Hvem gennemfører forvaltningsrevisionen? ............................................................................ 33 

5.2 Hvad er genstand for forvaltningsrevision og hvilke forvaltningsområder er i fokus? ........... 34 

Områder i fokus ......................................................................................................................... 34 

Genstande i fokus ....................................................................................................................... 36 

Sammenfatning .......................................................................................................................... 40 

5.3 Hvorfor gennemføres forvaltningsrevisionen? ........................................................................ 40 

Sammenfatning .......................................................................................................................... 43 

5.4 Hvordan gennemføres forvaltningsrevisionen? ....................................................................... 44 

Kriterierne - "de tre E'er" ........................................................................................................... 46 

Forvaltningsrevisionsmodeller ................................................................................................... 48 

Metodeanvendelse ...................................................................................................................... 50 

Sammenfatning .......................................................................................................................... 52 

5.5 Hvordan afrapporteres proces og resultater? ........................................................................... 52 

Afrapporteringens placering og omfang .................................................................................... 52 

Rapporteringspraksis .................................................................................................................. 54 

Anbefalinger............................................................................................................................... 55 

Særlige opgaver og analyser mv. ............................................................................................... 55 

Erklæring om udført forvaltningsrevision.................................................................................. 56 

Sammenfatning .......................................................................................................................... 57 

5.6 Lever forvaltningsrevisionen op til reguleringen? ................................................................... 57 

5.7 Konklusion på analysen ........................................................................................................... 59 

Diskussion af analysens resultater ..................................................................................................... 63 

Konklusion & perspektivering (kap 6) ............................................................................................... 66 

Forvaltningsrevision light .............................................................................................................. 66 

Forvaltningsrevision og privatisering ............................................................................................ 66 

Forvaltningsrevision, fremadrettet rådgivning og uafhængigheden .............................................. 66 

Perspektivering............................................................................................................................... 67 

Bilags- og litteraturfortegnelse ........................................................................................................... 68 

Bilag 1 ............................................................................................................................................ 68 

Litteratur- og kildefortegnelse ....................................................................................................... 69 

Bøger .......................................................................................................................................... 69 



Side 4 af 73 
 

Artikler ....................................................................................................................................... 70 

Diverse ....................................................................................................................................... 70 

Revisionsberetning og rapporter ................................................................................................ 71 

 

  



Side 5 af 73 
 

Executive summary 
This paper describes the performance audit practice that has evolved since performance auditing 
was made a mandatory part of municipal auditing in Denmark. It describes the methods used, the 
purposes stated, the subjects of the performance audits, the level of information given in the 
reporting and it identifies the audit criteria most frequently used. It also examines whether the 
implementation of performance auditing has achieved the purposes, that were intended with its 
implementation and whether the practice that has evolved adheres to the general requirements of 
performance auditing. 

The analysis of municipal performance auditing in Denmark is based on a theoretical and empirical 
discussion of the term performance auditing, from these discussions a number of hypotheses for the 
further analysis is then developed. The practice of municipal performance auditing has been 
analyzed by reading and classifying a large number of reports by the municipal auditors. 

This analysis has revealed that information about the municipal performance auditing is scarce and 
that the information in many cases has been insufficient, as a basis for evaluating the extent and 
quality of the performance audit in question. The analysis furthermore indicates that the quality and 
extent of the performance auditing performed by the municipal auditors is low. In some cases it is 
doubtful whether the performance audits meet the general criterias of performance auditing. As the 
municipal audit market in Denmark is 100 percent privatized, this research can also be read as an 
indicator of the relationship between privatization and performance auditing. This paper shows that 
it is doubtful whether the municipal performance audit practice has improved value for money in 
the municipalities, and indicates that privatization of municipal auditing does not lead to a high 
quality or a high extent of performance auditing.  
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Indledning (kap 1) 

1.1 Formål 
Formålet med denne kandidatafhandling er at give en systematisk beskrivelse af udviklingen 
indenfor kommunal forvaltningsrevisionspraksis. Kommunal forvaltningsrevisionspraksis vil blive 
analyseret med hensyn til praksisudviklingen indenfor metode, formål og gennemførelse og vil 
blive sammenlignet med forvaltningsrevisionspraksis, som den foregår i andre lande og andre dele 
af den offentlige sektor. På denne baggrund vil det blive vurderet, om kommunal 
forvaltningsrevisionspraksis lever op til de formål, der i sin tid var afgørende for dens indførelse, og 
om den lever op til de almindelige kriterier der er gældende for forvaltningsrevision. Analysen af 
kommunal forvaltningsrevisionspraksis er baseret på indsamlingen af 50 revisionsberetninger fra 19 
kommuner. I beretningerne beskriver revisorerne den revision, de har foretaget og på baggrund af 
de skrevne beretninger om den udførte revision, har jeg udarbejdet en database hvori alle 
beretninger er registreret i forhold til en lang række dimensioner. Ved at analysere revisorernes 
redegørelse for den udførte forvaltningsrevision, beskriver jeg systematisk, hvordan 
forvaltningsrevision praktiseres i den kommunale sektor, og sammenligner løbende denne praksis 
med andre undersøgelser af praksis både fra andre lande og andre dele af den offentlige sektor. 

Afhandlingen består af 6 kapitler. I kapitel 2 gøres rede for hvilken metode, der vil blive anvendt til 
at analysere empirien, samt de metodiske overvejelser dette har givet anledning til. I kapitel 3 
indkredses og defineres begrebet forvaltningsrevision med udgangspunkt i faglitteraturens 
diskussion af begrebet. I kapitel 4 analyseres den eksisterende viden om 
forvaltningsrevisionspraksis. Både kapitel 3 & 4 afrundes med at opstille nogle hypoteser til 
hvordan resultaterne af analysen af kommunal forvaltningsrevisionspraksis kan fortolkes. I kapitel 5 
gennemføres analysen af de kommunale revisionsberetninger, denne analyse opsamles 
afslutningsvist i forhold til de opstillede hypoteser og det vurderes i hvilket omfang at kommunal 
forvaltningsrevisionspraksis lever op til de formål der var med at gøre den lovpligtig. I kapitel 6 
konkluderer jeg på analysen og perspektiverer undersøgelsens resultater. Hvert kapitel afsluttes med 
en sammenfatning. 

1.2 Baggrund & Relevans 
Mit udgangspunkt for at studere forvaltningsrevision er, at jeg igennem mit arbejde med offentlig 
revision har fået indtryk af, at der er meget stor forskel på, hvordan revisionen tilrettelægges og 
udføres i kommunerne, og at forvaltningsrevision ikke fylder særlig meget. Dette er mit helt 
subjektive indtryk. I min tilgang til denne undersøgelse af forvaltningsrevision er jeg inspireret af 
Hanne Foss Hansens Evaluering i staten fra 2003.1

                                                 
1 Hansen, Hanne Foss. (2003). Evaluering i staten - kontrol, læring eller forandring. Samfundslitteratur 

 I bogen beskriver hun, hvordan denne er blevet 
til i frustration over hvor lidt systematisk viden, vi faktisk har om praksisudviklingen i evaluering. 
Ligesom Hanne Foss Hansen var det med evaluering, så er jeg, om end ikke frustreret, så undrende 
over hvor lidt systematisk viden, der er om praksisudviklingen indenfor kommunal 
forvaltningsrevision. 
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Først i 1998 er forvaltningsrevision gjort lovpligtigt i den kommunale sektor. Indtil da var den 
kommunale revision udelukkende finansiel og juridisk-kritisk.2 Det skal dog bemærkes, at de 
kommunale erfaringer med forvaltningsrevision går længere tilbage end 1998. En undersøgelse 
viser, at118 ud af de i alt 257 (amts)kommuner pr. 1. april 1993 havde indgået en frivillig aftale 
med Kommunernes Revisionsafdeling om udførelse af forvaltningsrevision.3

Der er en væsentlig forskel på den statslige og den kommunale revisions hjemmel til at foretage 
forvaltningsrevision. Forvaltningsrevision blev først gjort lovpligtig for kommunerne i 1998 og da 
det skete, var det med den begrænsning, i forhold til den statslige forvaltningsrevision, at 
forvaltningsrevisionen ikke skulle omfatte kommunalbestyrelsens beslutninger, men udelukkende 
gennemførelsen af disse beslutninger, og at der alene blev stillet krav om løbende 
forvaltningsrevision.

  

4

Da kommunerne forvalter store dele af den offentlige sektors økonomi, i 2010 viser kommunernes 
samlede regnskaber drifts- og anlægsudgifter på 303 milliarder kr. efter statsrefusioner, kan man 
sætte spørgsmålstegn ved om forskellen på den statslige og den kommunale revision er ønskelig.

 

5 
Udover de lovgivningsmæssige forskelle omkring formuleringen af revisorernes adgang til at 
foretage forvaltningsrevision, så er der en yderligere forskel som er værd at bemærke, og det er, at 
den kommunale forvaltningsrevision ikke offentliggøres.6 Har vedtagelsen af lovforslaget så 
medført bedre muligheder for kommunalbestyrelser for at vurdere om opgaveløsningen foregår på 
en økonomisk hensigtsmæssig måde? Har borgerne overhovedet fået bedre muligheder for at 
vurdere indholdet og omfanget af de væsentligste kommunale serviceydelser samt målsætningerne 
derfor? Er driften af den kommunale virksomhed blevet mere økonomisk? 7

Denne afhandling viser, at det er stærkt tvivlsomt hvorvidt der med den forvaltningsrevision, der 
praktiseres i dag, er skabt bedre muligheder for kommunalbestyrelsen for at vurdere om 
opgaveløsningen foregår på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Undersøgelsen viser, at de 
oplysninger, der gives i beretningerne om den udførte forvaltningsrevision, er stærkt begrænsede, 
og at forvaltningsrevision primært henvender sig til det administrative ledelsesniveau, ikke det 
politiske. Undersøgelsen viser også, at det ikke er lovpligtigt for kommunerne at offentliggøre 
revisionsberetningerne, og at borgernes adgang til oplysninger om den udførte forvaltningsrevision 
derfor er vanskelig.  

 

1.3 Problemformulering 
Herfra udledes følgende problemformulering: 

Hvordan praktiseres forvaltningsrevision i den kommunale sektor i Danmark? 

                                                 
2 Elm-Larsen, Rolf. (2007) Forvaltningsrevision, begreb, teori og proces. Samfundslitteratur., s. 30 
3 Elm-Larsen, Rolf. (2006). Offentlig revision. Thomson, s. 145 
4 Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Forvaltningsrevision mv.). Fremsat den 22. januar 1997 
af indenrigsministeren. Lovforslag nr. L 137. Folketinget 1996-97.  
5 Danmarks Statisik - Kommunale regnskaber, I alt Hovedkonto 0-6, Hele landet, 2010 
6 Rigsrevisionens hjemmeside www.rigsrevisionen.dk (22. november 2011) 
7 Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Forvaltningsrevision mv.). Fremsat den 22. januar 1997 
af indenrigsministeren. Lovforslag nr. L 137. Folketinget 1996-97. 

http://www.rigsrevisionen.dk/�
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1.4 Afgrænsning og forudsætninger 
Nedenstående afgrænsninger og forudsætninger danner den overordnede ramme for læsningen af 
denne afhandling. 

Afgrænsninger 
• Denne afhandling er en analyse af hvordan forvaltningsrevision praktiseres i den 

kommunale sektor i Danmark sammenlignet med andre lande og sammenlignet med dele af 
den offentlige sektor i Danmark. 

• Kandidatafhandlingen udspringer primært af en empirisk erkendelsesinteresse, teorien 
angiver først og fremmest den teoretiske forståelsesramme for læsningen. 

Forudsætninger 
• Grundlæggende viden om revision og/eller evaluering forudsættes 
• Det forudsættes, at læseren har kendskab til begrebet forvaltningsrevision 
• Læseren bør have kendskab til centrale begreber for den offentlige sektors indretning 
• Kendskab til ny offentlig ledelse eller New Public Management (NPM). 
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Undersøgelsesmetode (kap 2) 
I dette kapitel vil jeg redegøre for mit valg af metode til at besvare den problemformulering, som 
netop er udledt i kapitel 1. Jeg benytter i denne afhandling to kilder til at studere 
forvaltningsrevisionspraksis, dels igennem andres undersøgelser af praksis, dels ved egne 
undersøgelser af praksis.  

Igennem et litteraturstudie af faglitteraturens teorier om forvaltningsrevision og empiriske 
undersøgelser af forvaltningsrevision dannes de hypoteser, som senere vil blive testet/afprøvet på 
den forvaltningsrevision, som praktiseres i kommunerne. Teoriens rolle i denne afhandling er, at 
danne udgangspunkt for formuleringen af hypoteser for hvad vi kan forvente os af analysen og 
hvordan analysens resultater kan fortolkes. Hypoteserne testes derefter igennem en systematisk 
analyse af forvaltningsrevisionspraksis igennem de skrevne beretninger om den udførte 
forvaltningsrevision. På baggrund af analysen af teori, begreb og empiri analyseres 
revisionsberetningerne for at se, hvordan kommunal forvaltningsrevision forholder sig til de udledte 
hypoteser. 

2.2 Valg af metode 
Overordnet er min metodiske tilgang en dokumentanalyse. Dokumenterne, der vil blive anvendt, er 
både bøger, videnskabelige artikler, notater og beretninger og rapporter. Dokumentanalyse er en 
meget anvendt metode indenfor samfundsvidenskab, som er særlig velegnet til at spore udviklinger 
over en tidsperiode for derigennem at studere stabilitet og forandring indenfor et 
undersøgelsesområde, men kan også anvendes til undersøgelse af udviklingen af normer og praksis 
indenfor organisationer.8

I denne afhandling vil dokumentanalysen blive anvendt til det sidste af de to ovennævnte formål. 
Jeg har valgt at anvende dokumentanalyse som metode, fordi den er særlig velegnet til at undersøge 
udviklingen i forvaltningsrevisionspraksis, samt at der findes et datamateriale både i form af 
videnskabelige artikler, men også i form af revisionsberetninger som jeg kan få adgang til. 

 

Jeg vil i det følgende afsnit beskrive, hvordan jeg vil gennemføre litteraturstudiet af faglitteraturens 
teorier om forvaltningsrevision og empiriske undersøgelser af forvaltningsrevision. Bagefter 
kommer jeg ind på, hvordan jeg vil gennemføre analysen af kommunal forvaltningsrevisionspraksis 
igennem revisionsberetningerne. 

Metode til analyse af forvaltningsrevisionspraksis igennem bøger og videnskabelige 
artikler 
For at analysere forvaltningsrevisionspraksis og for at kunne opstille de hypoteser, som skal være 
omdrejningspunktet for den videre analyse, vil jeg foretage et litteraturstudie. Et litteraturstudie er 
en særlig form for dokumentanalyse, hvor man systematisk gennemgår den viden, der allerede 
findes om et emne - i dette tilfælde om forvaltningsrevision. 

                                                 
8 Tanggaard Pedersen, Lene & Brinkmann, Svend. (2010). Kvalitative metoder, en grundbog. Kbh.: Hans Reitzel, s. 137 
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Litteraturstudie er en samlet betegnelse for en familie af metoder til opsummering, kombinering og 
hvis muligt akkumulering af resultater af forskellige undersøgelser. Det enkleste og bedst kendte 
form for litteraturstudie er et såkaldt "narrative review", hvor man afsøger bredt, hvad der er skrevet 
om et emne.9

Det er også denne form for litteraturstudie, jeg vil anvende, helt konkret vil litteraturstudiet blive 
gennemført efter den såkaldte sneboldmetode.

 

10

Sneboldmetoden som metode til at søge efter dokumenter kan kombineres med eksplorative 
interviews for på denne måde at opnå viden om yderligere artikler og referencer, som kan være 
relevante for undersøgelsesspørgsmålet. En af udfordringerne ved at anvende sneboldmetoden til 
sporing af dokumenter er, at den kan give anledning til at generere dokumenter, der kan have meget 
varierende relevans og betydning. Vurderingen af hvornår et dokument er relevant for 
undersøgelsesspørgsmålet vil i sidste ende være op til analytikeren.

 Et dokument vil som alt overvejende hovedregel 
befinde sig i et felt af andre dokumenter ved at referere til disse. På den måde kan man ud fra et 
centralt dokument (moderdokumentet) bestemme det felt af centrale dokumenter, som omgiver det 
emne man studerer, for på den måde at opnå et overblik over den viden som allerede eksisterer. 
Dette er sneboldmetoden. Udgangspunktet for ens egen litteratursøgning er så at sige den 
litteratursøgning, som forfatteren for det centrale dokument har gennemført. Man tager 
udgangspunkt i moderdokumentets referencer og vurderer så hvilke af disse referencer, der er 
relevante for den undersøgelse man er i gang med at gennemføre. Denne proces gentages for de nye 
dokumenter, i princippet indtil der ikke spores nye referencer. I praksis vil det dog være op til 
analytikeren at vurdere, hvornår der ikke forekommer nye dokumenter, der kan vurderes som 
væsentlige for undersøgelsesspørgsmålet. 

11

Resultatet af dette litteraturstudie er gengivet i afhandlingens kapitel 4. Her er der også redegjort for 
hvordan litteratursøgningen er gennemført og de konkrete overvejelser, som anvendelsen af denne 
metode har givet anledning til. 

 

Metode til analyse af kommunal forvaltningsrevisionspraksis  
De kommunale revisorer skal afgive en beretning om revisionen af kommunens årsregnskab, og da 
forvaltningsrevision siden 1998 er en lovpligtig del af den kommunale revision, kan man med rette 
have en forventning om, at denne indeholder oplysninger om den udførte forvaltningsrevision. Det 
vil sige, at der burde være en skriftlig beretning om den foretagne forvaltningsrevision i hver enkelt 
danske kommune. Kommunal forvaltningsrevisionspraksis vil blive analyseret ud fra disse skrevne 
beretninger.   

Der findes 98 danske kommuner (2011) og et spørgsmål, der melder sig, er hvordan og hvor mange 
af disse kommuner, der skal indgå i analysen. Jeg har valgt at udtage en stikprøve blandt de 98 
kommuner og for hver stikprøve indhente en eller flere beretninger, samtidig udsendte jeg et 
spørgeskema, fordi jeg ønskede at indsamle nogle oplysninger, som ikke nødvendigvis kunne læses 
                                                 
9 Ibid. s. 141 
10 Ibid. 
11 Ibid. s. 142 
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ud fra beretningerne og for at få etableret en adgang til kontakt i de deltagende kommuner. Så 
kunne jeg, hvis besvarelsen af problemformuleringen gjorde det nødvendigt, også indhente flere 
oplysninger og foretage eventuelle uddybende interviews. En anden grund var tidshensynet. Når 
man skal finde det relevante sted at henvende sig i kommunerne, gør det en stor forskel, om der er 
tale om en stikprøve på 30 eller samtlige 98 kommuner. 

Tabel 2.1    
 Beretning 1 Beretning 2 Beretning 3 
Titel 
 

   

Lovpligtig 
forvaltningsrevision? 

   

Udvidet/tilkøbt 
forvaltningsrevision? 

   

Navn på Kommunens 
revisionsfirma: 

   

Beskrivelse af hvad 
beretningen har givet 
anledning til12

 

: 

  

 

Jeg valgte derfor at udsende et skriv, som kan genfindes i bilag 1 Skriv til kommunerne i 
forbindelse med speciale, til 30 stikprøveudvalgte kommuner. De 30 kommuner er udvalgt ud fra en 
liste over samtlige danske kommuner og er udvalgt på baggrund af kommunernes geografiske 
placering samt karakteristika, såsom hvorvidt det var en by- eller en landkommune, en stor eller en 
lille kommune, borgersammensætning og herunder andre karakteristika knyttet til de forskellige 
kommuner.  

Ønsket var, at få en bred sammensætning af kommuner for på denne måde at gøre stikprøven 
repræsentativ for den kommunale sektor.  

Der er i denne sammenhæng ikke tale om en stringent statistisk form for repræsentativitet, men tale 
om en stikprøve, der vurderes at være repræsentativ ud fra kendskab til og vurdering af de enkelte 
kommuner. Denne metode kaldes strategisk stikprøveudvælgelse. Statistisk og strategisk 
udvælgelse er to grundformer, men der findes mellemformer, hvor enhederne udvælges efter mere 
eller mindre skøn og individuel vurdering. Den afgørende forskel på de to udvalgsmetoder er, at den 
statistisk repræsentative stikprøve er udvalgt ved hjælp af lodtrækning, der giver alle i populationen 
samme chance for udtrækning, mens den strategisk repræsentative bygger på overvejelser ved 
udvælgelsen af hver enkelt enhed. Forskellen handler om sikkerhed. Ved en statistisk repræsentativ 
stikprøve kan vi beregne sikkerheden på konklusionen, og dermed sige med hvor mange procents 
sikkerhed konklusionen er repræsentativ. Strategisk repræsentativitet kræver viden om populationen 
og de enkelte enheder, så de enheder, der bedst repræsenterer populationen, også er dem, der bliver 
                                                 
12 Beskrivelse af hvilke initiativer der er igangsat på baggrund af beretningen, eller hvilke overvejelser beretningen har 
givet anledning til, også i de tilfælde hvor den ikke har givet anledning til noget bedes det beskrevet hvorfor? 
Spørgsmålet søger at klarlægge hvorvidt beretningen har haft en effekt og en beskrivelse af denne effekt. 
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valgt ud. Dette er en anden form for sikkerhed, som dog ikke kan fastsættes med en angivelse i 
procent. 

Jeg har valgt at arbejde med en strategisk repræsentativ stikprøve, da jeg vurderede, at jeg på denne 
måde bedst kunne opnå en population, der var repræsentativ for den kommunale sektor.13

Stikprøvestørrelsen er bestemt til at omfatte 30 kommuner, da det vurderedes, at der på den måde er 
mulighed for at opnå et bredt udsnit af de danske kommuner. Kombineret med det forhold, at der 
for hver kommune er anmodet om de sidste tre beretninger om forvaltningsrevision, vil det betyde, 
at der kan opnås i alt 90 beretninger, hvilket er på højde med det samlede antal af kommuner. 
Strategisk udvælgelse sikrer repræsentativitet, særligt når det gælder udtræk af forholdsvis små 
stikprøver, hvor der er et godt kendskab til enhederne i populationen. De 30 er også valgt for at gøre 
stikprøven så tilpas stor, at vi med rimelighed sikkerhed kan generalisere om 
forvaltningsrevisionspraksis i den kommunale sektor på baggrund af analysens resultater. Med de 
30 stikprøveudvalgte kommuner vil der stadig med en svarandel på 20 ud af 30 være mulighed for 
at opnå 60 beretninger. Nedenfor ses et overblik over de udvalgte kommuner: 

 

Tabel 2.2 Oversigt over de stikprøveudvalgte kommuner 
Sjælland Lolland-Falster Fyn Nordsjælland Storkøbenhavn 
Roskilde Lolland Odense Helsingør Gentofte 
Solrød  Kerteminde Halsnæs Brøndby 
Næstved   Egedal København 
Faxe   Lyngby-Taarbæk Ballerup 
Sydjylland Midt-/vestjylland Østjylland Nordjylland  
Tønder Herning Århus Brønderslev  
Sønderborg Silkeborg Skanderborg Thisted  
Varde Viborg Norddjurs Morsø  
Esbjerg Ikast-Brande  Jammerbugt  

 

Til analysen af de modtagne beretninger har jeg udviklet et registreringsskema. (se tabel 2.3 
nedenfor) Dette registreringsskema tager udgangspunkt i 5 underspørgsmål, som jeg har udledt af 
problemformuleringen med henblik på at kunne undersøge hvordan kommunal 
forvaltningsrevisonspraksis forholder sig til de udledte hypoteser.  De 5 underspørgsmål er 
yderligere operationaliseret i konkrete spørgsmål til beretningerne. Denne operationalisering har 
udover analysen i kapitel 4 været inspireret af Hanne Foss Hansens analyse af evaluering i staten.14

 

 

 

 

                                                 
13 Andersen, Ib. (2005) Den skinbarlige virkelighed, om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 
Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 106 ff. 
14 Hansen, Hanne Foss. (2003). Evaluering i staten - kontrol, læring eller forandring. Samfundslitteratur 



Side 13 af 73 
 

Tabel 2.3 Analyseskema 
0 Generelt 
0.1 Kommune 
0.2 Region 
0.3 Regnskabsår 
1 Hvem gennemfører forvaltningsrevisionen? 
1.1 Hvilket revisionsfirma er revisorer for kommunen? 

2 
Hvad er genstand for forvaltningsrevision og hvilke forvaltningsområder er i 
fokus? 

2.1 Hvilket forvaltningsområde er i fokus for forvaltningsrevisionen? 
2.2 Hvad er genstand for den udførte forvaltningsrevision? 
3 Hvorfor gennemføres forvaltningsrevisionen? 
3.1 Hvad er angivet som formål? 
3.2 Hvem er modtagere af den udførte forvaltningsrevision? 
3.3 Hvad skal resultatet af den udførte forvaltningsrevision anvendes til? 
4 Hvordan gennemføres forvaltningsrevisionen? 

4.1 
Er den udførte forvaltningsrevisionen lovpligtig forvaltningsrevision eller 
udvidet forvalningsrevision? 

4.2 
Er forvaltningsrevisionen gennemført som en juridisk kritisk vurdering eller en 
økonomisk vurdering? 

4.3 Hvilket af "de tre E'er" er forvaltningsrevisionen primært tilrettelagt efter? 

4.4 
Hvilken af Bowermans seks modeller kan genfindes i den udførte 
forvaltningsrevision? 

4.5 Hvilke metoder anvendes der og hvilken metode er primær? 
4.6 Er metoden kvalitativ eller kvantitativ? 
5 Hvordan dokumenteres og afrapporteres proces  og resultater? 

5.1 
Er den modtagne beretning en afsluttende beretning, en delberetning eller en 
revisionsrapport? 

5.2 Hvor mange sider fylder redegørelsen for den udførte forvaltningsrevision? 

5.3 
Er redegørelsen for den udførte forvaltningsrevision karakteriseret ved et 
forståeligt sprog? 

5.4 Fremgår vurderinger tydeligt? 
5.5 Er den anvendte metode beskrevet? 
5.6 Fremgår anbefalinger tydeligt? 
5.7 Fremgår der overvejelser over styrker og svagheder ved den anvendte metode? 
5.8 Ligger der en tydelig cost-benefit argumentation bag anbefalingerne? 

5.9 
Er der angivet en økonomisk gevinst eller mulig besparelse ved at følge 
anbefalingerne? 

5.10 Er der oplysninger om og er der foretaget særlige opgaver og analyser mv.? 
 

Analyseskemaet er blevet anvendt i forbindelse med læsningen af beretningerne. Spørgsmålene i 
analyseskemaet er forsøgt besvaret ud fra oplysningerne i beretningerne. Disse svar er løbende 
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noteret ned i et Excel-regneark. Resultaterne af denne analyse præsenteres i kapitel 5. Metodiske 
overvejelser og skønsmæssige usikkerheder knyttet til de enkelte spørgsmål og svar vil der blive 
redegjort for, efterhånden som analysen udfolder sig i kapitel 5. 

2.3 Sammenfatning 
Undersøgelsesspørgsmålet vil blive besvaret igennem en dokumentanalyse. Dokumentanalysen er 
opdelt i to, da der anvendes to forskellige typer dokumenter. Første del af analysen er et 
litteraturstudie af videnskabelige artikler, notater o. lign med henblik på at opstille en række 
hypoteser, som så kan testes på den forvaltningsrevisionspraksis som foregår i kommunerne. Anden 
del af analysen er en analyse af revisionsberetninger modtaget fra de kommuner, der indgår i 
undersøgelsen. Disse analyseres med henblik på at foretage en undersøgelse af, hvordan 
forvaltningsrevision praktiseres i den kommunale sektor og for at teste de hypoteser, der er udledt 
igennem teori og analysens første del på empirien fra kommunerne.  
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Litteraturstudie af forvaltningsrevision: Forvaltningsrevision - begreb og 
teori (kap 3) 
For at kunne besvare spørgsmålet om hvordan forvaltningsrevision praktiseres, er det nødvendigt at 
slå fast, hvad forvaltningsrevision er, og hvordan begrebet forvaltningsrevision vil blive anvendt i 
denne afhandling. Grunden, til at det er vigtigt at have en klar definition, er, at det er den eneste 
måde, der gør det muligt at skelne imellem de forskellige begreber. Især hvor begreber kan have 
uklare og/eller være flertydige er der en fare for at dette resulterer i, at begrebet anvendes, uden at 
denne anvendelse lever op til definitionen. Derfor starter dette kapitel med en definition af 
forvaltningsrevision. Dette gøres både ved at kigge på den sproglige definition af begrebet, men 
også ved at kigge på faglitteraturens teorier om begrebet forvaltningsrevision. På basis af disse 
teorier er der i forbindelse med sammenfatningen af dette kapitel formuleret fire hypoteser for hvad 
forvaltningsrevision som minimum skal indeholde, hvis det skal leve op til definitionen for 
forvaltningsrevision. 

Vender vi os mod den sproglige betydning af begrebet forvaltningsrevision, kan vi konstatere, at 
forvaltningsrevision er et sammensat ord. Ordet findes ikke, når man slår det op i en nudansk 
ordbog, og man må derfor bryde ordet op i sine to enkelte bestanddele som er forvaltning og 
revision. Forvaltning er i Politikens Nudansk ordbog defineret, som det at forvalte noget. Dette er i 
ordbogen forklaret ved statens el. kommunernes varetagelse af offentlige anliggender. Revision er 
defineret som (1) en gennemgang og ændring af noget så indholdet opdateres el. bliver bedre og (2) 
en kritisk gennemgang og kontrol af fx et regnskab.15

Problemet med den sproglige definition er, at den ikke er særlig konkret og heller ikke beskriver, 
hvad denne revision skal indeholde. Derfor kan man i stedet kigge på faglitteraturens behandling af 
begrebet. En af dem, der har gjort sig teoretiske overvejelser om begrebet forvaltningsrevision og 
dets betydning, er revisionsforskeren Michael Power. Michael Power skriver i sin bog The Audit 
Society fra 1997, at på trods af logikken i at starte sin bog med at definere begrebet "audit" for at 
afgrænse og introducere begrebet forud for bogens videre analyse, ligesom jeg gør det med 
forvaltningsrevision i denne afhandling, så afviser han at gøre det. Det gør han af to grunde. For det 
første mener Power, at der slet ikke er enighed om, hvad revision er, når man sammenligner det 
med andre typer af evaluering. Han skriver i stedet om: a cluster of definitions which overlap but 
are not identical.

 Den sproglige betydning må derfor kunne 
oversættes til revision af forvaltningen, og vil altså betyde en kritisk gennemgang af, og kontrol 
med, statens el. kommunernes varetagelse af offentlige anliggender.  

16 For det andet mener han, at officielle definitioner af en praksis som revision er 
idealiserede projektioner af, hvad man ønsker og håber, det kan blive, i stedet for en beskrivelse af 
det begrebet i praksis evner. Defining audit is largely an attempt to say what it could be.17

                                                 
15 Politikens Nudansk Ordbog med etymologi 2010 4. udgave 1. oplag Bind 2 s. 1188 og Bind 1 s. 444 

 Power 
påpeger, at det er problematisk at definere revision, og at forsøg på at definere revision er 
idealiserede ideer af, hvad man ønsker og håber at revision kan blive, mere end en reel definition af 
hvad revision er og hvad det kan.  

16 Power, Michael. (1997). The Audit Society. Rituals of Verification. Oxford: Oxford University Press. s.4 
17 Ibid. s.4 
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Dette har ifølge Power muliggjort en spredning af revision som arbejdsmetode til en lang række af 
felter, hvor det ikke traditionelt er blevet anvendt. Power beskriver, at; it is precisely this fuzziness 
in the idea of auditing that enables its migration and importation into a wide variety of 
organizational contexts.18 Dette er Powers forklaring på, hvordan forvaltningsrevision er opstået. 
Men det er ikke kun en forklaring på forvaltningsrevision, men også hans forklaring på hvad der er 
sket med samfundet generelt.  Han taler om en audit explosion som et resultat af denne uklarhed i 
definitionen af revision, og bruger ordet explosion, da han er meget kritisk overfor revisions 
udbredelse og mener, at det har haft nogle skadelige effekter. The audit explosion har ifølge Power 
banet vejen for revisionssamfundet.19 Hvor revisionseksplosionen beskriver den måde, hvorpå 
revision er blevet udbredt til en lang række områder, så beskriver revisionssamfundet et samfund 
præget af overdrevet fokus på styring og kontrol. Power er kritisk overfor revision. Han mener, at 
denne har medført et samfund engaged in constant checking and verification. Dermed går der 
ressourcer fra andre vigtige opgaver og det tilmed, ifølge Power, uden at kunne dokumentere, at 
revision er effektivt i forhold til at forhindre eksempelvis fejl og ressourcespild.20

Ifølge Power er det centralt at forstå NPM for at forstå forvaltningsrevision. Ved at tale på vegne af 
skatteborgerne, der som brugere af offentlige serviceydelser har ret til at vide, om skattekronerne 
anvendes sparsommeligt, produktivt og effektivt. Disse tre begreber betegnes på engelsk "the three 
E's", "de tre E'er". Og ved at tale imod den offentlige sektors selvregulering og forlange politisk 
styrbarhed er det lykkedes fortalere for NPM at bane vejen for udbredelsen af forvaltningsrevision 
til stort set alle dele af forvaltningen. Power udtrykker det således: The three E's, in conjunction 
with these populist appeals to notions of empowerment and service quality make up what is 
commonly referred to as "value for money" (VFM). Udbredelsen af forvaltningsrevision skal ifølge 
Power ses i sammenhæng med den generelle udbredelse af NPM.

 

21

En anden revisionsforsker Mary Bowerman skriver, at there is no general agreement on what VFM 
actually means, it is generally accepted however that value for money audit includes an 
examination of economy, efficiency and effectiveness. 

 

22

Power kritiserer de tre E'er for at være for åbne, og for ikke at bringe os nærmere en præcis 
beskrivelse af, hvad forvaltningsrevision er, og hvad det ikke er. Han beskriver det således: 

 Bowerman er altså enig med Power i, at det 
er vanskeligt at definere forvaltningsrevision. Dette påpeger hun på baggrund af sine studier af 
begrebet. Hun påpeger, at selvom der ikke kan findes en generel definition af begrebet 
forvaltningsrevision, så er der er bred enighed om, at forvaltningsrevision indeholder en vurdering 
af enten sparsommelighed, produktivitet eller effektivitet.  

                                                 
18 Ibid. s.6 
19 Power, Michael. (1994). The Audit Explosion. London: Demos 
20 Power, Michael. (1997). The Audit Society. Rituals of Verification. Oxford: Oxford University Press. s 7. 
21 Ibid. s.44 
22 Bowerman, Mary i Lapsley, Irvine and Mitchell, Falconer. (1996). Accounting and Performance Management: Issues 
in the Private and Public Sectors. Wiener, Markus Publishers, Incorporated, s. 194 
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At first glance the three Es seem to be relatively clear definitions, but in fact these merely describe 
a programmatic  intention which can be operationalized in many ways. VFM has a wide and often 
ambiguous meaning.23

Med det mener Power, at de tre E'er ikke er udtømmende som definition. Man kan forklare det 
således, at selvom forvaltningsrevision defineres som undersøgelser af den offentlige forvaltning 
med hensyn til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, så efterlader denne definition et 
betydeligt spillerum til konstruktion af sådanne undersøgelser og bedømmelseskriterier. For hvornår 
kan man sige, at noget er effektivt eller ej?  

 

Denne problemstilling er en af de mest behandlede i faglitteraturen. Forvaltningsrevisionens mangel 
på klare bedømmelseskriterier har betydning for revisorernes rolle og deres uafhængighed af det de 
reviderer. Revision er traditionelt en proces styret af klare og objektive kriterier for vurdering af, 
om noget lever op til en standard eller ej. Power kritiserer særligt forvaltningsrevision for at gøre 
det umuligt for revisorerne at opretholde deres uafhængighed og mener i det hele taget, at det er en 
myte at revisorerne er uafhængige. 

VFM practice is constantly evolving, do not follow a common pattern. Ideas of effectiveness emerge 
from within, and are constructed and installed by, an evolving audit process. In reviewing 
effectiveness the auditor encounters problems in maintaining the myth of neutrality.24

Powers kritik deles blandt andre af Vaughan S. Radcliffe, der påpeger, hvordan Audit reform blev 
en del af det konservative oppositionspartis politik til at reformere den offentlige sektor, og at 
forvaltningsrevision dermed blev brugt politisk til at vinde regeringsmagten i den Canadiske 
provins Alberta. Audit reform betegner det konservative oppositionspartis reform-politik. Politikken 
gik i alt enkelthed på at indføre principperne fra forvaltningsrevision til den offentlige sektor for at 
gøre den mere effektiv.

 

25

I et andet eksempel, også fra Alberta, beskriver Gendron et al., hvordan revisorerne i begyndelsen 
slet ikke havde evnerne og ekspertisen til at gennemføre forvaltningsrevision. 

 

In addition to demonstrating to public servants that the Office possessed expertise to assess 
performance, auditors also had to develop this expertise – or at least become confident that they 
had. Initial attempts to develop and implement performance measurement in Alberta were largely a 
trial and error process. Assessing performance was seen as presenting significant challenges, in 
terms of the direct assessments of performance and the standards that would be used to measure 
and audit performance. 

Hvordan kunne det gå til, at revisorerne gik fra traditionelt at være opfattet som bean counters til at 
blive opfattet som eksperter i at gøre den offentlige sektor mere effektiv? Ifølge artiklen skete det 
igennem en alliance med bl.a. revisorernes brancheorganisationer. Det lykkedes revisorerne at 
                                                 
23 Power, Michael. (1997). The Audit Society. Rituals of Verification. Oxford: Oxford University Press., s.51 
24 Ibid. 
25 V. Radcliffe. (1999). Knowing efficiency: the enactment of efficiency in efficiency auditing. Accounting, 
Organizations and Society 
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kombinere forvaltningsrevisionens idé om en mere effektiv offentlig sektor, med lokalregeringens 
problemer med offentlige underskud og voksende gæld. Forvaltningsrevision blev på den måde en 
løsning på den offentlige sektors problemer. Revisorernes opskrift var igennem mål og 
resultatstyring at gøre lokalregeringen mere virksomhedslignende, hvilket ultimativt ville medføre 
højere effektivitet og fjerne underskud og gæld.26

Netop derfor blev revisorerne igennem deres udøvelse af forvaltningsrevision en central aktør i 
udformningen af Albertas lokalregering. Gendron konkluderer at, our research adds to the doubts 
that state auditors are not involved in policy-making.

  

27  Og at, the claim of not being involved in 
policy- making is a ceremonial myth aimed to provide legitimacy to state auditors – even though 
this might belie actual practice.28

Der er altså flere revisionsforskere, der igennem videnskabelige artikler og bøger påpeger, at 
forvaltningsrevision gør det vanskeligere for revisorerne at opretholde deres uafhængighed. For det 
første fordi de tre E'er ikke er entydige kriterier men efterlader et betydeligt spillerum for 
revisorerne til fortolkning og operationalisering, og for det andet fordi revisorerne igennem 
forvaltningsrevision bliver en aktiv del af udviklingen af den offentlige sektor og dermed slet ikke 
kan gøre sig uafhængige af den.  

 

Det er også muligt at konstatere, at forvaltningsrevision og revision er to vidt forskellige ting og 
kræver derfor vidt forskellige kompetencer. Finansielle revisorer kan ikke antages automatisk at 
være eksperter i at gøre den offentlige sektor mere effektiv. 

En aktør, som er central i forhold til en dansk definition af forvaltningsrevision, er Rigsrevisionen.29

Forvaltningsrevision går bag om regnskabet og omfatter en undersøgelse af, hvordan opgaven er 
udført, herunder om der er taget de nødvendige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 
bevilgede midler. 

 
Rigsrevisionens definition er et udtryk, for hvordan forvaltningsrevision er fortolket og tilpasset en 
dansk kontekst, og det kan derfor meget muligt tænkes, at særligt denne definition har haft en 
betydning i forhold til, hvordan forvaltningsrevision praktiseres i den kommunale sektor. 
Rigsrevisionens definition af forvaltningsrevision er gengivet nedenfor. 

I praksis omfatter forvaltningsrevision 3 aspekter: 

 Sparsommelighed: Er varer og tjenesteydelser købt på den mest økonomiske måde? 
 Produktivitet: Er der et optimalt forhold mellem ressourceanvendelse og udbytte? 
 Effektivitet: I hvilket omfang har man nået de tilsigtede mål og virkninger? 

                                                 
26 Y. Gendron, D.J. Cooper and B. Townley, (2007) The construction of auditing expertise in measuring government 
performance. Accounting, Organization and Society, 32, s. 125 
27 Ibid. s. 126 
28 Ibid. s. 127 
29 Elm-Larsen, Rolf. (2006). Offentlig revision. Thomson, s. 144-147 
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Som et led i forvaltningsrevisionen gennemføres økonomistyringsundersøgelser, som bl.a. går ud på 
at undersøge, om der er etableret forretningsgange og informationskanaler til ledelsen, der kan 
sikre, at aktiviteterne tilrettelægges, så organisationens målsætninger opfyldes bedst muligt.30

Vi genkender i denne definition de tre E'er, som også Bowerman og Power har med i deres 
diskussion og definition af forvaltningsrevision. De tre begreber sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet er den danske oversættelse af de engelske termer economy, efficiency and effectiveness 
- "de tre E'er". Derudover indeholder denne definition et helt konkret bud på, hvordan 
forvaltningsrevision bør tilrettelægges, nemlig ved økonomistyringsundersøgelser. Disse går ud på, 
at undersøge om der er etableret forretningsgange og informationskanaler til ledelsen, så det 
derigennem sikres, at aktiviteter tilrettelægges, så målsætningerne opfyldes bedst muligt. 

 

3.1 Forvaltningsrevisionsmodeller 
Mary Bowerman har på baggrund af sin forskning i revision opstillet seks modeller for hvordan 
forvaltningsrevision praktiseres. Bowermans modeller er opstillet på baggrund af en analyse af, 
hvordan forvaltningsrevision har udviklet sig over tid.  Hun påpeger, at forvaltningsrevision er gået 
fra at være hands-on, hvor revisorer konfronterede forvaltningen med konkrete eksempler på spild 
og ineffektivitet, til at være en mere systemisk tilgang, hvor revisorerne er tilbage i deres vante rolle 
med at verificere og tjekke oplysninger.31

Bowerman mener, at forvaltningsrevision kan karakteriseres ved seks modeller. Disse har jeg 
oversat til dansk, se tabel 3.1 nedenfor.

 

32

Tabel 3.1 

 

Type: 
Nr.: 

Tilgange til 
forvaltningsrevision: 

Egenskaber: 

1 Klassisk forvaltningsrevision Revisor opdager at forvaltningen af 
midlerne er utilstrækkelig, anbefaler 
forbedringer og rådgiver 
forvaltningen i hvad, der kan gøres 
for at øge sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet 

2 Systembaseret 
forvaltningsrevision 

Revisionen undersøger, om der er 
opstillet mål for forvaltningen, og 
om der er et system til at måle 
performance og sikre at 
målsætningen nås 

3 Revision af policyinitiativer Revisionen vurderer, om en policy 
eller et projekt har haft en effekt 

4 Revision af ledelsens Revisionen verificerer forvaltningens 

                                                 
30 Justesen, Lise. (2008). Kunsten at skrive revisionsrapporter. En beretning om forvaltningsrevisionens beretninger. 
Ph.d. afhandling. Forskerskolen i Ledelsesteknologier. Copenhagen Business School. 
31 VFM = Value for money 
32 Bowerman, Mary i Lapsley, Irvine and Mitchell, Falconer. (1996). Accounting and Performance Management: Issues 
in the Private and Public Sectors. Wiener, Markus Publishers, Incorporated, s. 195 
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opgørelser af 
sparsommelighed, produktivitet 
og effektivitet 

egne opgørelser af sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet 

5 Komparativ 
forvaltningsrevision 

Sammenligning af tilnærmelsesvis 
ens enheder og identifikation og 
anbefaling af "best practice" for at 
opnå bedre sparsommelighed, 
produktivitet eller effektivitet 

6 Revision af kvalitet Vurdering af kvalitet f.eks. igennem 
bruger- og tilfredshedsundersøgelser, 
kan også være verifikation af 
ledelsens oplysninger om 
kvalitetssikring  

 

Med undtagelse af type nr. 5 er modellerne oplistet, så de også beskriver den tidsmæssige udvikling, 
som forvaltningsrevision har undergået. Selv om opdelingen ikke er udtømmende og heller ikke 
redegør for den udvikling, der har fundet sted siden 1996, så er modellerne et værdifuldt bidrag til 
vores forståelse af forvaltningsrevisionspraksis. 

3.2 Sammenfatning & hypoteser 
Forsøget på at redegøre for begrebet forvaltningsrevision illustrerer, at forvaltningsrevision er et 
begreb, der ikke let lader sig definere. Ligesom evaluering er blevet betegnet et elastisk begreb, vil 
jeg betegne forvaltningsrevision som et elastisk begreb. Med et elastisk begreb menes et begreb, 
som kan være svært at indkredse og fastholde, ikke mindst fordi begrebet kan udvides, omformes 
og udvikles til nye områder, metoder og former.33

 I det omfang analysen viser, at forvaltningsrevision som minimum indeholder undersøgelser 
af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet må dette tolkes som udtryk for at den 
forvaltningsrevision der praktiseres lever op til definitionen på forvaltningsrevision. 

 Dette har dels været en af de forklarende årsager 
til dets hurtige spredning til områder, hvor det ikke tidligere har været anvendt, dels er der 
indikationer for at have vanskeliggjort det for revisorerne at opretholde deres uafhængighed. På 
baggrund af den netop foretagne gennemgang af faglitteraturens diskussion og definition af 
begrebet forvaltningsrevision kan vi opstille følgende forventninger til analysens resultater, og 
hvordan disse kan fortolkes. Dette har resulteret i følgende fem hypoteser: 

 I det omfang analysen viser, at revisorerne udover revision er involveret i rådgivning er 
dette med til at indikere at revision og rådgivning væves sammen og at dette kan have en 
betydning for revisorernes uafhængighed. 

 I det omfang analysen viser, at forvaltningsrevisionspraksis lægger vægt på 
forretningsgange og informationskanaler i deres tilgang til forvaltningsrevision er dette en 
indikator for at rigsrevisionens definition har været betydningsfuld i forhold til udviklingen 
af forvaltningsrevisionspraksis.  

                                                 
33 Furubo, Jan-Eric, Rist, Ray & Sandahl, Rolf. (2002). International atlas of evaluation. New Brunswick, N.J. : 
Transaction  
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 I det omfang at forvaltningsrevisionspraksis gennemføres efter Bowermans første modeller 
for forvaltningsrevision, er dette med til at indikere at man ikke er nået særlig langt med 
udviklingen af kommunal forvaltningsrevisionspraksis.  
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Litteraturstudie af forvaltningsrevision: Forvaltningsrevision - empiri 
(kap 4) 
Som jeg også har nævnt indledningsvist, så er der meget lidt systematisk indsamlet viden om såvel 
forvaltningsrevisionspraksis generelt som forvaltningsrevision i den kommunale sektor. Dette 
analysekapitel indeholder resultaterne af den første af de metodiske tilgange jeg har valgt til at 
undersøge og besvare spørgsmålet, om hvordan forvaltningsrevision praktiseres. Dette kapitel 
indeholder resultaterne af mit litteraturstudie af de empiriske undersøgelser af 
forvaltningsrevisionspraksis, som er foretaget både i Danmark og udlandet samt på forskellige 
niveauer i den offentlige sektor både for stat, region og kommune. Sigtet med denne gennemgang er 
at etablere et referencepunkt, som resultaterne af den følgende analyse kan sammenlignes med og at 
opstille nogle hypoteser for hvordan analysens resultater kan fortolkes.  

Dokumenterne, der indgår i dette litteraturstudie, er indsamlet efter sneboldmetoden, 
moderdokumentet for denne indsamling af dokumenter har været dokument nr. 3. Grunden til at 
netop dette dokument, er moderdokumentet, er, at det er fra 2009, Dermed giver det et opdateret 
grundlag for referencesøgning. Ud fra dokumentets referencer har jeg vurderet hvilke af disse 
referencer, der var relevante. Denne referencesøgning er suppleret med referencesøgning i Rolf Elm 
Larsens bog Offentlig Revision. Derudover er det i forbindelse med vejledningen blevet diskuteret 
hvilke artikler der ville være væsentlige for undersøgelsen af forvaltningsrevisionspraksis. 
Resultatet af denne litteratursøgning er vist i tabel 4.1 nedenfor, der indgår i denne analyse 10 
referencer. 

Tabel 4.1 
Præsentation af analysens dokumentmateriale 
Dansk kommunal forvaltningsrevisionspraksis 
1 Udvidet notat til statsrevisorerne om udviklingen og 

resultaterne af den obligatoriske forvaltningsrevision i 
kommunerne 

2 Forvaltningsrevision i praksis eksempler fra revisionen 
af amter og kommuner 

Forvaltningsrevisionspraksis og uafhængigheden 
3 Public sector auditor identities in making efficiancy 

auditable: The National Audit Office of Denmark as 
independent auditor and modernizer 

4 In the name of accountability 
State auditing, independence and new public 
management 

Forvaltningsrevisionspraksis og anvendelsen af 
udlicitering og privatisering 
5 Contracting Out Municipal Auditing 

Conceptual Framework and Assesment 
Systematiske beskrivelser og sammenligninger af 
forvaltningsrevisionspraksis 
6 Performance Audit and Evaluation: Similar Tools, 
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Different Relationships?  
7 Knowing efficiency: the enactment of efficiency in 

efficiency auditing 
8 Performance audit in Western Europe: Trends and 

choices 
9 Riksrevisionen - effektivitetens, rättssäkerhetens och 

demokratins väktare 
En studie av effektivitetsrevisioner 2003 -2007  

 

Artiklerne er organiseret efter, hvordan de bidrager til at besvare spørgsmålet om, hvordan 
forvaltningsrevision praktiseres. To af artiklerne bidrager med viden om dansk kommunal 
forvaltningsrevisionspraksis, to artikler bidrager med viden om hvilke implikationer 
forvaltningsrevision har for revisorers uafhængighed, en artikel omhandler erfaringer med at 
udlicitere revision af offentlige myndigheder og fire artikler bidrager med systematiske beskrivelser 
og sammenligninger af forvaltningsrevisionspraksis. 

I det følgende vil artiklernes hovedpointer og konklusioner kort blive gennemgået. 

4.1 Dansk kommunal forvaltningsrevisionspraksis 

Udvidet notat til statsrevisorerne om udviklingen og resultaterne af den obligatoriske 
forvaltningsrevision i kommunerne 
Rigsrevisionen udgav i 2001, på baggrund af en anmodning fra statsrevisorerne, et notat med en 
vurdering af udviklingen og resultaterne af den obligatoriske kommunale forvaltningsrevision. 
Formålet med notatet var at belyse udviklingen i og resultaterne af den udførte obligatoriske 
forvaltningsrevision i amter og kommuner. Derudover indeholder notatet en vurdering af hvilken 
overordnet effekt, den udførte forvaltningsrevision har haft i den kommunale og amtslige 
forvaltning. 

I undersøgelsen indgår en stikprøve på 4 amter og 12 kommuner. Disse blev udvalgt således, at 
strikprøven kom til at indeholde 4 amter og 4 store, 4 mellemstore og 4 små kommuner og 
vurderedes herigennem at være repræsentativ. Undersøgelsen er gennemført af rigsrevisionen og 
bygger på regnskaber og revisionsberetninger fra 1998 og 1999 samt interviews med både revisorer 
og forvaltning om planlægning, udførelse, omfang, rapportering af den udførte forvaltningsrevision 
samt den administrative og politiske behandling. 

Rigsrevisionen konstaterede at: 

 Forvaltningsrevision var i konstant udvikling med hensyn til metoder, hvilket havde 
indflydelse på både planlægning og udførelse 

 Det blev generelt anslået af revisorerne, at omkring 1/3 af ressourcerne afsattes til løbende 
forvaltningsrevision. 
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 Den obligatoriske forvaltningsrevision blev udført sammen med den løbende finansielle 
revision. Der blev ikke altid skelnet skarpt mellem forvaltningsrevision og finansiel 
revision. Således var fx forretningsgangsundersøgelser et led i begge former for revision. 

 Revisorerne udtog ofte visse forvaltningsområder eller dele heraf til særlig 
forvaltningsrevisionsmæssig gennemgang. Bl.a. undersøgte revisorerne også i den 
forbindelse sparsommelighed og udarbejdede analyser vedrørende produktiviteten over tid 
og/eller sammenligning med tilsvarende forvaltningsområder fra sammenlignelige amter 
respektive kommuner. 

 Revisorerne foretog i nogle tilfælde på eget initiativ målopfyldelsesanalyser, men dette 
forudsatte, at der var fastsat operationelle målsætninger for forvaltningsaktiviteterne, hvilket 
langt fra altid var tilfældet. I enkelte tilfælde havde revisorerne bl.a. på forvaltningernes 
initiativ foretaget opfølgning og kontrol af forvaltningernes egne analyser vedrørende 
målopfyldelse. 

 Rigsrevisionen bemærkede, at amternes revisorer ofte havde udarbejdet nogle mere 
specifikke analyser eller fokuseret på nogle konkrete forhold inden for sygehussektoren. 
Derimod var der ingen eksempler på overordnede analyser af økonomistyringen på dette 
vigtige område, der omfattede 48 % af de 4 udvalgte amters samlede nettodriftsudgifter. 

 Forvaltningsrevisionen gav i ganske få tilfælde anledning til, at amts- eller byrådet eller et 
udvalg besluttede at få foretaget en større undersøgelse. 

 Som regel var administrationens besvarelse imødekommende vedrørende de påviste forhold, 
som havde givet forvaltningerne anledning til at overveje omprioritering og/eller 
opstramning på de undersøgte områder. 

 Den obligatoriske forvaltningsrevision medførte og medvirkede til, at forskellige 
forvaltningsområder blev nærmere belyst, og at der blev foretaget vurderinger af, om 
forretningsgangene var tilfredsstillende, og om forvaltningen skete økonomisk 
hensigtsmæssigt og sparsommeligt. Den obligatoriske forvaltningsrevision blev tillige 
anvendt af både amterne og kommunerne som en del af den samlede budgetopfølgning.34

Forvaltningsrevision i praksis - eksempler fra amter og kommuner 

 

Kontaktudvalget for offentlig revision udgav i januar 2003 en publikation om forvaltningsrevision i 
praksis med eksempler fra revisionen af amter og kommuner. Publikationen blev udarbejdet som en 
opfølgning på lovgivningen fra 1997. Kravet om forvaltningsrevision havde ifølge udvalget øget 
revisorernes betydning i forhold til, hvordan kommuner og amter omsætter politiske beslutninger i 
praksis. Der var i årene sket en mere vidtgående og generel implementering af forvaltningsrevision i 
amter og kommuner, ligesom presset på kommuner og amter om at anvende hver enkelt krone så 
målrettet som muligt var steget betydeligt. Kontaktudvalget vurderede derfor, at det var nødvendigt 
at give et øjebliksbillede af, hvordan forvaltningsrevisionen udførtes. 

Publikationen er en præsentation af udvalgte eksempler på både løbende og udvidet 
forvaltningsrevision.  Lige netop disse eksempler er udvalgt, fordi de repræsenterer "best practice", 

                                                 
34 Udvidet notat til statsrevisorerne om udviklingen og resultaterne af den obligatoriske forvaltningsrevision i 
kommunerne, Udgivet af Rigsrevisionen d.14. februar 2001. 
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altså hvor revisionen gav mærkbare resultater i form af fx besparelser eller større effektivitet.35

 Det er meget forskelligt, hvordan forvaltningsrevision udføres fra kommune til kommune og 
amt til amt både med hensyn til omfang men også angrebsvinkel. Forvaltningsrevisionen 
tilpasses og målrettes til de konkrete forhold, der skal tages hensyn til i den pågældende 
kommune eller amt? 

 De 
overordnede konklusioner er: 

 Kommunal og amtslig revision er i bevægelse. Det er på vej væk fra alm. finansiel revision 
med et snævert fokus på finansielle forretningsgange til forvaltningsrevision med fokus på 
helheden i den kommunale og amtslige virksomhed og et fremadrettet sigte.36

 I praksis anvendes der mange forskellige tilgange og metoder. Denne bredde i metode og 
tilgangsvinkel er en af forvaltningsrevisionens styrker. 

 

4.2 Forvaltningsrevisionspraksis og uafhængigheden 

Public sector auditor identities in making efficiency auditable: The National Audit 
Office of Denmark as independent auditor and modernizer 
Rigsrevisionen havde i en årrække kritiseret Forsvarets økonomistyring for ikke at tage højde for 
faktorer såsom sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i tilstrækkelig grad. Grundlaget for 
økonomistyringen var rigsrevisionens daværende økonomisystem "FØRST". Rigsrevisionen 
kritiserede systemet for ikke at kunne producere oplysninger om produktivitet og effektivitet. 
Kritikken blev af forsvaret besvaret med, at man ville nedsætte en undersøgelseskommission. 
Statsrevisorerne fandt imidlertid ikke dette tilstrækkeligt og lagde yderligere pres på forsvaret. 
Presset på forsvaret steg op igennem 1993 og 94 og resulterede i, at der blev nedsat en 
arbejdsgruppe, som skulle svare på, hvordan sådan et økonomisystem kunne blive udviklet. 
Rigsrevisionen var en del af denne arbejdsgruppe. 

I artiklen anvendes aktør-netværk teori til at illustrere, hvordan rigsrevisionens forvaltningsrevision 
af forsvaret medførte, at rigsrevisionen påtog sig en rolle som "modernizer" af forsvaret, samt til at 
illustrere hvordan denne rolle kom i konflikt med rigsrevisionens rolle som uafhængig revisor 
"independent auditor". Artiklen illustrerer dermed i et empirisk casestudie, hvordan 
forvaltningsrevision medførte, at rigsrevisionen blev involveret i policy-making. I denne case var 
rigsrevisionen både central initiativtager, involveret i implementering og da udgifterne for projektet 
løb løbsk, var det også rigsrevisionen, der blev sat til at foretage den uafhængige undersøgelse af 
projektet.37

                                                 
35 Forvaltningsrevision i praksis: Eksempler fra revisionen af amter og kommuner, Udgivet af Kontaktudvalget for 
offentlig revision januar 2003, s. 7. 

  

36 Ibid. s. 6. 
37 Skærbæk, P. (2009). Public sector auditor identities in making efficiency auditable: The National Audit Office of 
Denmark as independent auditor and modernizer. Accounting, Organizations and Society, Vol. 34, s. 971-987. 
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In the name of accountability State auditing, independence and new public 
management 
I artiklen undersøges det, hvordan revisionen i den canadiske provins Alberta taler for en bestemt 
type accountability formet efter idealerne fra NPM. Revisorerne har på den måde fået mere magt til 
at påvirke politikere og embedsmænd, og med denne mere magtfulde status er revisorernes 
uafhængighed mindsket. Ifølge artiklen er revisorerne blevet så tæt knyttet til ideen om, at den 
offentlige sektor skal stå til ansvar for resultater, at de i dag slet ikke er i stand til at foretage en 
uafhængig bedømmelse. 

I artiklen indgår en empirisk undersøgelse af efficiency reports udarbejdet i perioden 1979 til 1997. 
Efficiency reports er det, der på dansk ville svare til beretninger om forvaltningsrevision. Disse 
rapporter er analyseret med henblik på at se, hvordan forvaltningsrevisionspraksis har udviklet sig i 
perioden. 

Ud fra analysen konkluderes det, at den måde, forvaltningsrevisionen er blevet praktiseret på, har 
medført, at store dele af provinsens forvaltning er blevet indrettet, så den kan blive holdt ansvarlig 
for opfyldelsen af mål og opnåede resultater. Revisorerne har derigennem haft afgørende 
indflydelse på indretningen af forvaltningen. I perioden er revisorerne blevet mere toneangivende 
og har haft mere indflydelse på de beslutninger, der er blevet truffet. Dermed kan der sættes 
spørgsmålstegn ved, om revisorerne overhovedet kan siges at være uafhængige af den forvaltning, 
de skal undersøge. 

4.3 Forvaltningsrevisionspraksis og anvendelse af udlicitering og privatisering 

Contracting Out Municipal Auditing Conceptual Framework and Assessment 
I artiklen vurderes det, hvilke konsekvenser det har at udlicitere den kommunale revision. Der er to 
afgørende forudsætninger der skal være opfyldt for, at udlicitering skal lykkes. For det første er 
sandsynligheden for, at udlicitering vil blive en succes større desto mindre størrelsen og 
specificiteten af de aktiver, der kræves for at kunne levere den udliciterede service. For det andet 
når de kvalitative egenskaber, der ikke let lader sig nedfælde i en kontrakt, er mindre væsentlige. 

Kommunal revision er en service, der kræver, at man har medarbejdere med viden og erfaring fra 
offentlig revision. Dette kan forventes at give problemer med udlicitering på kort sigt, da private 
revisionsfirmaer ikke har disse kompetencer. I artiklen påpeges det, at dette er en særlig 
problemstilling i forhold til forvaltningsrevision. Forvaltningsrevision er ikke en disciplin, som 
findes i det private revisionsmarked, og da der i offentlig revision lægges stadig større vægt på 
forvaltningsrevision, er udviklingen indenfor forvaltningsrevision afgørende i forhold til at vurdere 
konsekvenserne ved at udlicitere revisionsopgaven. 

Den overordnede konklusion er, at øget konkurrence og udlicitering af den kommunale 
revisionsopgave ser ud til at medføre en mere effektiv revision. Der knytter sig dog nogle problemer 
til denne udlicitering. For det første kan det betyde, at både revisionens uafhængighed og omfang 
og kvalitet af forvaltningsrevision reduceres. Det beskrives således: while a highly critical 
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performance audit report may invoke criticism and attempts at censorship regardless of 
organizational dependence, an external auditor also risks being sacked.38

I artiklen udvikles der fem propositions, da konklusionerne fra de empiriske studier ikke er 
entydige, og dermed snarere kan anses som indikatorer frem for konklusioner. De fem propositions 
er gengivet nedenfor: 

 

 Proposition 1 Contracting out reduces auditor independence. 
 Proposition 2 Contracting out leads to low-balling. 
 Proposition 3 Contracting out leads to lower audit fees. 
 Proposition 4 Contracting out leads to reduced performance auditing. 
 Proposition 5 The threat of contracting out reduces internal audit costs.39

4.4 Systematiske beskrivelser og sammenligninger af 
forvaltningsrevisionspraksis 

 

Performance Audit and Evaluation: Similar Tools, Different Relationships? 
I artiklen præsenteres resultaterne af en komparativ undersøgelse af forvaltningsrevisions- og 
evalueringspraksis. Som det er beskrevet tidligere, trækker moderne forvaltningsrevision bredt på 
samfundsvidenskabelig metode og må dermed forventes at have mange ligheder med evaluering.  

Som titlen angiver, så konkluderes det i artiklen, at det ikke er i måden de to discipliner praktiseres 
på, at man skal finde forskellene. I stedet skal man kigge på deres forhold til det/de der 
revideres/evalueres. Revisionsorganerne har meget bedre adgang til informationer, og anbefalinger 
givet af revisorer har en anden status end anbefalinger givet af evaluatorer. Det er for eksempel 
lettere, at afvise en anbefaling givet i en evaluering, end en anbefaling givet i en revisionsberetning. 
Denne autoritet, som grundlæggende hænger sammen med revisorernes historiske rolle, er fastholdt 
ved forvaltningsrevision. 

Undersøgelsen viste bl.a., at revisorerne, når de udøver forvaltningsrevision, i højere grad trækker 
på andres kompetencer, hvorimod evaluatorer typisk har en bredere samfundsvidenskabelig 
uddannelsesbaggrund. Evaluatorer er generelt i en svagere position end revisorer. Deres evne til at 
opnå informationer afhænger meget mere af den evalueredes villighed til at samarbejde, hvorimod 
revisorerne igennem lovgivning er sikret adgang til oplysninger. I undersøgelsen af hvordan 
revisorernes konklusioner og anbefalinger hænger sammen, viste det sig, at der langt fra i alle 
tilfælde var en klar cost-benefit argumentation bag anbefalingen. Denne kritik er dog ikke isoleret 
til forvaltningsrevision, men gælder revision generelt.40

                                                 
38 Johnsen, A. (2004). Contracting Out Municipal Auditing: Conceptual Framework and Assesment. Evaluation, Vol. 
10(3), s. 319 

 

39 Ibid. s. 318-321 
40 Pollitt, C & Summa, H. (1996). Performance Audit and Evaluation: Similar Tools, Different Relationships?. New 
directions for evaluation, no 71, San Francisco, CA: Jossey-Bass, s. 45. 
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Knowing efficiency: the enactment of efficiency in efficiency auditing 
Artiklens hovedpointe er, at revisionen i Alberta arbejder med efficiency audit ud fra et synspunkt 
om, at også revisorerne må være efficiente, og også de må stå til ansvar for resultaterne af deres 
efficiency audits, det der på dansk ville svare til forvaltningsrevision. Det der afgjorde om et område 
blev udtaget til forvaltningsrevision var om der var en rimelig sandsynlighed for at konklusionen på 
den udførte revision ville blive implementeret. Deres vigtigste arbejdsredskab er derfor kendskab til 
den/det reviderede og den kontekst, hvori den offentlige sektor til enhver tid befinder sig. 

Nogle centrale pointer for hvordan forvaltningsrevision praktiseres:   

 Implementering af revisorernes anbefalinger er et væsentligt kriterium for udvælgelse af 
tema 

 Revisorer betragter forvaltningsrevision som mere prestigefyldt end traditionel revision, 
mere stimulerende, mere spændende. 

 Forvaltningsrevision er i eksemplerne afhængige af den fremherskende diskurs, ikke fordi 
revisorerne ikke ville have mulighed for at gå imod denne diskurs, men fordi ønsket om at 
levere konklusioner og anbefalinger, der gjorde en forskel, var vigtigtigere.  

 Visse anbefalinger ville ikke blive afgivet af frygt for at de ikke ville kunne implementeres41

Performance audit in Western Europe: Trends and choices 

 

Her gengives hovedpointerne af et stort komparativt studie af forvaltningsrevision udført af 
"rigsrevisionen" i fem Vesteuropæiske lande - Finland, Frankrig, Holland, Sverige og England. 

 Undersøgelsen viser, at der er en stigende bevidsthed om metode, og beskrivelse af den 
anvendte metode fylder stadig mere. I 1990'erne bruges der i stigende grad flere forskellige 
værktøjer/metoder. Udviklingen var dog ikke hurtig men stabil. De mest anvendte metoder 
forblev således interview og dokument analyse. Af de nye metoder, der gradvist blev 
benyttet, kan nævnes surveys og casestudier samt en større inddragelse af eksterne eksperter. 

 Alle oplyser, at de undersøger med henblik på "de tre E'er", selvom studier om sand 
effektivitet (outcome) er sjældne. Det mest anvendte kriterium synes at være "good 
management practice” snarere end nogen af ”de tre E’er?”. Ofte er det uklart, hvor 
rigsrevisionens koncept for "good management practice" kom fra.  

 En større andel af forvaltningsrevisionen tilrettelægges efter tidsbundne initiativer.  
 Rapporter er for Holland, Finland og Frankrig blevet færre og tungere, og generelt er 

rapporterne blevet "smukkere" og mere professionelle. I denne periode opretter de fleste 
rigsrevisioner pressekontorer. De fleste rapporter indeholdt summaries og alle har nu en 
webside. 

 Der er forskel i revisorernes uddannelsesmæssige baggrund på tværs af landene. I Frankrig 
er de primært jurister, i England primært regnskabsmedarbejdere/revisorer og i Sverige 

                                                 
41 Ibid. s. 29-50. 
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primært samfundsforskere. På trods af disse forskelle er der dog gennemgående stor lighed i 
hvilke opgaver, en medarbejder ved rigsrevisionen er beskæftiget med.42

 Reformer i den offentlige sektor synes at have en større betydning for revisionens 
tilrettelæggelse og udførelse end omvendt, dette er dog ikke direkte blevet undersøgt, og 
man skal derfor være forsigtig med den konklusion.

 

43

Riksrevisionen - effektivitetens, rättssäkerhetens och demokratins väktare En studie 
av effektivitetsrevisioner 2003 - 2007 

 

I en undersøgelse af samtlige forvaltningsrevisionsberetninger afgivet af den svenske rigsrevision i 
perioden 2003-2007 konkluderes det, at der er stor variation i, hvad der foretages som 
forvaltningsrevision, og at rigsrevisionens undersøgelser i vid udstrækning er andet end 
undersøgelser af effektivitet forstået som resultater - på engelsk oversat til performance. 
Undersøgerne sammenfatter det således, at man igennem undersøgelser, af hvordan 
forvaltningsrevision praktiseres, kan betegne rigsrevisionen som effektivitetens, retssikkerhedens og 
demokratiets vogter. 

Nogle udvalgte resultater, der ikke mindst har givet anledning til denne konklusion, er: 

 Op imod to-tredjedele af alle forvaltningsrevisioner indeholder større eller mindre elementer 
af juridisk-kritisk revision.  

 I halvfems procent af undersøgelserne opstilles der anbefalinger til regeringen. 
 Det blev undersøgt om der var en sammenhæng mellem antallet af 

forvaltningsrevisionsundersøgelser og størrelsen på de statslige udgiftsområder, og det 
kunne konstateres at rigsrevisionen lægger en stor del af sin indsats på nogle områder og at 
der ellers ikke er nogen entydig sammenhæng. 

 En stor del af alle rapporter indeholdt elementer af juridisk kritisk revision, dette blev 
fortolket således at riksrevisionen ikke opfattede væsentlighed udelukkende som 
beløbsstørrelser, men også som overholdelse af regler og procedurer.44

4.5 Sammenfatning & hypoteser 

 

Den ovenfor gennemførte analyse af forvaltningsrevisionspraksis vil her blive sammenfattet, og der 
vil herudfra blive udledt nogle hypoteser, som vil danne grundlag for den videre analyse. 
Hypoteserne er formuleret på baggrund af de konklusioner, der var mest gennemgående i de 
undersøgte studier af forvaltningsrevisionspraksis, og som dermed også er de mest 
veldokumenterede. 

 I det omfang analysen viser, at forvaltningsrevisionen i høj grad tilrettelægges som 
målopfyldelsesundersøgelser, er dette med til at indikere, at forvaltningsrevisionspraksis er 

                                                 
42 Pollitt, C (2003). Performance audit in Western Europe: trends and choices. Critical Perspectives on Accounting, Vol. 
14(1-2), s. 162. 
43 Ibid. s. 157-170. 
44 Riksrevisionen - effektivitetens, rättssäkerhetens och demokratins väktare En studie av effektivitetsrevisioner 2003 -
2007, Udgivet af Akademin för ekonomistyrning i staten (AES), Företagsekonomiska institutionen, Akademirapport 
2008:1. 
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med til at fremme brugen af mål og resultatstyring. Det Gendron betegner "the performance 
accountability framework". 

 I det omfang analysen viser en svag forvaltningsrevisionspraksis, kan dette tolkes som et 
udryk for at privatisering reducerer mængden af forvaltningsrevision. 

 I det omfang analysen viser at kritiske forvaltningsrevisionsrapporter er fraværende er dette 
med til at indikere at privatisering reducerer revisorernes uafhængighed. 

 I det omfang analysen viser at forvaltningsrevision gennemføres på mange områder og med 
anvendelse af mange forskellige metoder er dette med til at indikere at kommunal 
forvaltningsrevisionspraksis har mange ligheder med evalueringspraksis. 

 I det omfang analysen viser at revisorerne i væsentligt omfang giver anbefalinger på 
baggrund af den udførte forvaltningsrevision er dette med til at indikere at 
forvaltningsrevision og fremadrettet rådgivning væves sammen. 

 I det omfang anbefalingerne ikke baseres på en cost-benefit argumentation er dette med til at 
bekræfte at revisorerne er med til at foretage uncosted changes in pursuit of uncosted 
benefits. 

 I det omfang analysen viser at forvaltningsrevision tilrettelagt som undersøgelser af 
effektivitet (outcome) sjældent forekommer, og at det snarere er det som Politt betegner 
"good management practice" end "de tre E'er" der anvendes som kriterium for den udførte 
forvaltningsrevision, er dette med til at bekræfte billedet fra Politts studie. 

 I det omfang at forvaltningsrevision i større grad kan vurderes at være juridisk kritisk 
revision og at der ikke er nogen umiddelbar sammenhæng mellem størrelsen af udgifter på 
et område og mængden af forvaltningsrevision, indikerer det at væsentlighed ikke er 
afgørende for omfanget af forvaltningsrevision.  
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Analyse af kommunal forvaltningsrevisionspraksis (kap 5) 
I dette kapitel analyseres forvaltningsrevisionspraksis i den kommunale sektor i Danmark i perioden 
2007 - 2010. Datamaterialet udgøres af i alt 50 beretninger, delberetninger og revisionsrapporter. I 
tabellen nedenfor er analysens dokumentmateriale præsenteret.  

Tabel 5.1 
Præsentation af analysens dokumenter 
Afsendere Antal dokumenter 

per afsender 
Brønderslev 3 
Egedal 2 
Esbjerg 3 
Gentofte 3 
Helsingør 2 
Herning 3 
Kerteminde 2 
Lolland 2 
Lyngby-Taarbæk 3 
Norddjurs 3 
Næstved 3 
Odense 2 
Roskilde 2 
Silkeborg 2 
Skanderborg 4 
Solrød 3 
Sønderborg 2 
Thisted 2 
Århus 4 
Total 50 

 

I det følgende vil jeg redegøre for resultaterne af min analyse af de 50 modtagne beretninger. Disse 
udgøres hovedsageligt af enten revisionens afsluttende beretning eller en delberetning, som er en 
beretning, der afgives om den revision, der er udført i årets løb inden revisionen af kommunens 
årsregnskab. I et enkelt tilfælde har jeg for en kommune analyseret 2 egentlige 
forvaltningsrevisionsrapporter, i det følgende vil alle disse dokumenter dog blive betegnet de 
modtagne beretninger. Det vurderes på baggrund af de modtagne svar og beretninger, at der er 
opnået et bredt udsnit af kommunerne, og derigennem også den forvaltningsrevision der foregår, på 
trods af at ikke alle kommuner har svaret. 

I kapitel 4 har jeg undersøgt, hvad vi allerede ved om forvaltningsrevisionspraksis og hvilke 
implikationer dette kan have. Sammen med kapitel 3's diskussion af begrebet forvaltningsrevision 
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har jeg udledt følgende hypoteser til kommunal forvaltningsrevisionspraksis, og hvordan analysens 
resultater kan fortolkes. 

1. I det omfang analysen viser, at forvaltningsrevision som minimum indeholder 
undersøgelser af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, må dette tolkes som 
udtryk for, at den forvaltningsrevision der praktiseres, lever op til definitionen på 
forvaltningsrevision. 

2. I det omfang analysen viser, at revisorerne udover revision er involveret i rådgivning er 
dette med til at indikere at revision og rådgivning væves sammen og at dette kan have en 
betydning for revisorernes uafhængighed. 

3. I det omfang analysen viser, at forvaltningsrevisionspraksis lægger vægt på 
forretningsgange og informationskanaler i deres tilgang til forvaltningsrevision er dette 
en indikator for at rigsrevisionens definition har været betydningsfuld i forhold til 
udviklingen af forvaltningsrevisionspraksis.  

4. I det omfang at forvaltningsrevisionspraksis at det er Bowermans første modeller for 
forvaltningsrevision vi kan genfinde i kommunal forvaltningsrevisionspraksis er dette 
med til at indikere at man ikke er nået særlig langt med udviklingen af kommunal 
forvaltningsrevisionspraksis. 

5. I det omfang analysen viser at forvaltningsrevisionen i høj grad tilrettelægges som 
målopfyldelsesundersøgelser er dette med til at indikere at forvaltningsrevisionspraksis 
er med til at fremme brugen af mål og resultatstyring, det Gendron betegner the 
performance accountability framework. 

6. I det omfang analysen viser en svag forvaltningsrevisionspraksis kan dette tolkes som et 
udryk for at privatisering medfører mindre forvaltningsrevision 

7. I det omfang analysen viser at kritiske forvaltningsrevisionsrapporter er fraværende er 
dette med til at indikere at privatisering reducerer revisorernes uafhængighed 

8. I det omfang analysen viser at forvaltningsrevision gennemføres på mange områder og 
med anvendelse af mange forskellige metoder er dette med til at indikere at 
forvaltningsrevision på mange måder minder om evaluering. 

9. I det omfang analysen viser at revisorerne giver anbefalinger er dette med til at indikere 
at forvaltningsrevision og fremadrettet rådgivning væves sammen. 

10. I det omfang anbefalinger ikke baseres på en cost-benefit argumentation er dette med til 
at bekræfte at revisorerne kan være med til at foretage uncosted changes in pursuit of 
uncosted benefits. 

11. I det omfang analysen viser at forvaltningsrevision tilrettelagt som undersøgelser af 
effektivitet (outcome) sjældent forekommer, og at det snarere er "good management 
practice" end "de tre E'er" der anvendes som kriterium er dette med til at bekræfte 
billedet fra Politts studie. 

12. I det omfang at forvaltningsrevision i større grad kan vurderes at være juridisk kritisk 
revision, indikerer det at væsentlighed ikke spiller ind på omfanget af 
forvaltningsrevision. 
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Analysen vil blive foretaget med udgangspunkt i fem underspørgsmål, som jeg har vurderet centrale 
i forhold til besvarelsen af opgavens problemformulering, og som gør det muligt at sammenfatte 
analysens resultater i forhold til de opstillede hypoteser. 

Det første af de fem underspørgsmål relaterer sig til hvem, der gennemfører forvaltningsrevisionen. 

5.1 Hvem gennemfører forvaltningsrevisionen? 
I beretningerne er det oplyst hvilket revisionsfirma, der er ansvarlig for den udførte revision. Alle 
beretninger blev registreret i forhold til hvilket revisionsfirma, der havde gennemført revisionen. 
Resultatet af denne registrering er gengivet i tabel 5.2 

Tabel 5.2   
Revisor: Antal % 
BDO KR 21 42% 
Ernst & Young 13 26% 
Deloitte 9 18% 
PWC 5 10% 
KPMG 2 4% 
I alt 50 100% 

 

Det er de kommunale revisorer, der gennemfører forvaltningsrevisionen i den kommunale sektor. I 
denne analyse indgår som nævnt ovenfor i alt 50 revisionsberetninger, delberetninger og 
revisionsrapporter. Revisionsberetningen er den beretning, som kommunens revisor skal afgive i 
forbindelse med årsregnskabet ifølge den kommunale styrelseslov, delberetninger er beretninger om 
revision udført i årets løb og revisionsrapporter er særskilte rapporter om enkelte elementer i den 
kommunale revision eksempelvis forvaltningsrevisionen.45

I analysen er godt 42 procent af beretningerne afgivet af BDO KR, det tidligere Kommunernes 
Revision (KR). Dermed er der i analysen en overvægt af de private revisionsfirmaer, der er trådt ind 
på det kommunale revisionsmarked, efter at dette blev liberaliseret. Tabellen ovenfor viser først og 
fremmest, at der i analysen indgår data fra alle fem aktører på det kommunale revisionsmarked. På 
baggrund af dette, kan det konstateres, at det med analysen er lykkedes at indfange et bredt udsnit af 
den kommunale forvaltningsrevision, der praktiseres. Markedet for kommunal revision er gået fra at 
90 procent var varetaget af Kommunernes Revision, som var et uafhængigt organ organiseret under 
Kommunernes Landsforening, til i dag at være varetaget 100 procent af private virksomheder, da 
Kommunernes Revision i 2008 blev købt af det private revisionsfirma BDO. Dermed er det i dag 
udelukkende private revisionsfirmaer, der gennemfører forvaltningsrevision i den kommunale 
sektor i Danmark. 

 

Sammenlignes der med den i kapitel 4 gennemførte vurdering af, hvilke konsekvenser det har at 
udlicitere den kommunale revisionsopgave, så kan det fremhæves, at også i Finland, Sverige og 

                                                 
45 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, § 42, stk. 4. 
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England varetages den kommunale revision i hvert fald delvist af private revisionsfirmaer. 
Hvorimod det kommunale revisionsmarked i Norge ikke er blevet åbnet for private 
revisionsfirmaer.46

Man kan ikke læse ud af beretningerne, hvem der har gennemført forvaltningsrevisionen, altså 
hvilken type af medarbejdere. Som påpeget af bl.a. Power trækker forvaltningsrevision på en bred 
vifte af samfundsvidenskabelige metoder og professioner. Det kunne derfor være relevant og 
interessant at undersøge om forvaltningsrevision i den kommunale sektor, udelukkende udføres af 
de samme, som udfører den øvrige kommunale revision, eller om der i forvaltningsrevisionen 
inddrages andre kompetencer. Dette har ikke været muligt at undersøge direkte ud fra analysens 
dokumentmateriale, da beretningerne ikke indeholder sådanne oplysninger. Men 
forvaltningsområder og genstande i fokus for forvaltningsrevision kan benyttes som indikator på 
hvilken kompetenceprofil, der står bag den udførte forvaltningsrevision, se sammenfatningen af 
analysen gennemført i afsnit 5.2. 

 Dermed kan denne analyses resultater også tolkes som en analyse af, hvad der 
sker med forvaltningsrevision, når markedet for kommunal revision åbnes for private 
revisionsfirmaer. Dog skal man være varsom med at tolke analysens resultater på denne måde, da vi 
ikke er vidende om i hvilket omfang, der er årsagssammenhæng mellem 
udliciteringen/privatiseringen, og den måde som revisionen praktiseres på. Ligesom at analysen 
ikke sammenligner med situationen før markedet for kommunal revision blev liberaliseret. 

5.2 Hvad er genstand for forvaltningsrevision og hvilke forvaltningsområder er i 
fokus? 
Udover spørgsmålet om hvem der gennemfører forvaltningsrevisionen, så er et helt centralt 
spørgsmål i undersøgelsen af den kommunale forvaltningsrevisionspraksis, hvad der er genstand for 
forvaltningsrevisionen, og hvilke forvaltningsområder der er i fokus, når revisorerne gennemfører 
forvaltningsrevision i den kommunale sektor. 

Områder i fokus 
Alle beretningerne blev registreret efter hvilket område, den udførte forvaltningsrevision vurderes at 
tilhøre. Der blev ved denne registrering skelet til opdelingen af forvaltningsområder, som den blev 
foretaget i en af beretningerne. Denne blev suppleret med områder, hvor det blev vurderet, at den 
udførte forvaltningsrevision ikke kunne rummes under de øvrige områder, eller hvor området ikke 
var medtaget i den opdeling, som var udgangspunktet. Den endelige opdeling i områder er gengivet 
i tabellen nedenfor: 

Tabel 5.3   
Forvaltningsområde Antal % 
Administration 25 47% 
Forebyggende indsats og pleje af ældre og 
handicappede 4 8% 
Sygedagpenge 4 8% 

                                                 
46 Johnsen, A. (2004). Contracting Out Municipal Auditing: Conceptual Framework and Assesment. Evaluation, Vol. 
10(3), s. 306 
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Kontanthjælp og aktivering 3 6% 
Udsatte børn og unge 3 6% 
Aktivitetsbaseret bidrag til region 1 2% 
Bolig, fritid og miljø 1 2% 
Dagpasning (inkl. SFO) 1 2% 
Folkeskolen 1 2% 
Ikke muligt at vurdere 10 19% 
Hovedtotal 53 100% 

 

I tre af beretningerne tog forvaltningsrevisionen flere emner op, der hørte hjemme under hver sit 
forvaltningsområde, hvilket forklarer at sammentællingen giver 53. I 25 ud af 40 beretninger hvor 
det var muligt at vurdere, var den udførte forvaltningsrevision gennemført på det administrative 
område og fortrinsvis økonomiområdet. 22 ud af de 25 gange forvaltningsrevision blev gennemført 
på det administrative område, blev det gennemført på økonomiområdet. Se tabellen nedenfor. I 10 
ud af 50 beretninger var rapporteringen om den udførte forvaltningsrevision så begrænset, at det slet 
ikke var muligt at vurdere, indenfor hvilket forvaltningsområde forvaltningsrevisionen var 
foretaget. 

Tabel 5.4  
Administration 25 
Økonomiområdet 22 
Alle forvaltningsområder 1 
Bygningsvedligeholde (Tværgående) 1 
Indkøbsområdet 1 

 

Tabel 5.4 viser hvilke områder, som kategorien det administrative område dækker over. Med den 
klare overvægt på økonomiområdet kan vi altså konstatere, at forvaltningsrevision, som den 
praktiseres i den kommunale sektor, holder sig meget snævert til det administrative område og i 
særdeleshed til økonomiområdet. Af øvrige områder hvor forvaltningsrevisionen praktiseres kan 
nævnes, forebyggende indsats og pleje af ældre og handicappede, sygedagpenge, kontanthjælp og 
aktivering og udsatte børn og unge. Forvaltningsrevision er altså spredt på en række 
forvaltningsområder, men dette til trods kan man dog konstatere, at kommunal forvaltningsrevision 
er koncentreret omkring kommunernes administration. 

Når dette så sammenholdes med de kommunale udgifter på de forskellige områder, kan man 
konstatere, at der ikke er nogen sammenhæng mellem, hvor væsentligt og udgiftstungt et 
forvaltningsområde er, og hvor ofte der bliver gennemført forvaltningsrevision på området. 
Resultatet af denne sammenligning er gengivet i tabel 5.5. 
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Tabel 5.5   
Hovedkonto Beløb i tkr. Forvaltningsrevision 
5 Sociale opgaver og beskæftigelse                    44.356.669                               15  
3 Undervisning og kultur                    17.530.712                                 1  
6 Fællesudgifter og administration                      8.884.191                               25  
4 Sundhedsområdet                      4.717.940                                 1  
2 Transport og infrastruktur                      2.509.946                                -    
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                      1.145.880                                 1  
1 Forsyningsvirksomheder m.v.                         101.564                                -    
I alt                    79.246.902                               43  
Kilde Danmarks Statistik   

 

Tabellen viser udgifterne i 2010 i de 19 kommuner, der indgår i analysen fordelt på de seks 
hovedkonti fastsat i det kommunale budget- og regnskabssystem.47

I tabellen indgår kommunernes samlede nettoudgifter, dvs. kommunernes udgifter efter 
statsrefusion for udgifter til eksempelvis pensioner og overførselsindkomster. På de områder og for 
de udgifter hvor kommunen modtager statsrefusion, er der nogle særlige regler om 
regnskabsaflæggelse og revision. Eksempelvis har rigsrevisionen således adgang til at foretage 
forvaltningsrevision på disse områder. Da tabellen er opgjort på baggrund af kommunens 
nettoudgifter, er udgifterne i tabellen ikke omfattet af denne revisionsordning. Det betyder, at hvis 
ikke de kommunale revisorer foretager forvaltningsrevision på disse områder, så foretages den slet 
ikke. 

 Den kommunale 
forvaltningsrevision er koncentreret omkring kommunernes administrative udgifter, selvom disse 
kun udgør godt en femtedel af udgifterne til sociale opgaver og beskæftigelse og ca. halvdelen af 
udgifterne til undervisning og kultur. På denne baggrund kan man konstatere, at der, fra de 
kommunale revisorers side er stor fokus på kommunens udgifter til administration.  

Genstande i fokus 
Tabellen nedenfor gengiver resultaterne af registreringen af hvilke genstande, 
forvaltningsrevisionen har haft som primært og sekundært fokus. 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Budget- og regnskabssystemet omfatter et sæt af regler vedrørende formen for regionernes og kommunernes budget 
og regnskab, herunder bl.a. en autoriseret kontoplan. 
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Tabel 5.6     

Genstand for forvaltningsrevisionen Antal primær Antal sekundær I alt % 
Organisatorisk formelement (f.eks. styreform) 42 3 45 78% 
Policyindsats (f.eks. lov eller bekendtgørelse) 3 2 5 9% 
Politik 3 3 6 10% 
Projekt 1 - 1 2% 
Ingen oplysninger 1 - 1 2% 
I alt 50 8 58 100% 
 

I første omgang er der foretaget en mere nuanceret registrering af, hvad der i de enkelte beretninger 
var genstand for forvaltningsrevision. Det er på baggrund af denne indledende registrering, at jeg 
efterfølgende har vurderet, hvilken der var primær og i nogle tilfælde sekundær genstand i fokus for 
den udførte forvaltningsrevision. I forholdsvis mange beretninger har det været vanskeligt 
overhovedet at læse hvad, den udførte forvaltningsrevision reelt har været. I disse tilfælde har jeg 
taget udgangspunkt i den smule, der trods alt stod skrevet og herudfra vurderet, om det på denne 
baggrund var muligt at bestemme, hvad der havde været genstand for den udførte 
forvaltningsrevision. Kategorierne er de samme som i Hanne Foss Hansens analyse af evaluering i 
staten, hvorfor genstande i fokus for forvaltningsrevisionsundersøgelser kan sammenlignes med 
genstande i fokus for evalueringer.48

I mange beretninger skriver revisorerne, at forvaltningsrevisionen foretages ved løbende at vurdere, 
om kommunen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. 
Det primære fokus var i mange tilfælde det eneste fokus, og i de enkelte tilfælde hvor der har været 
flere emner, der har været genstand for forvaltningsrevision, har jeg vurderet, hvilken der var 
primær, ud fra hvilken der fyldte mest i beretningen. Primært fokus er dermed den genstand, der 
mest overordnet har været i fokus for det pågældende års udførte forvaltningsrevision. 

  

Af de 45 beretninger svarende til 78 procent fremgår det, at genstanden for den udførte 
forvaltningsrevision har været et organisatorisk formelement. Organisatoriske formelementer er en 
fællesbetegnelse for måder at organisere og indrette forvaltningen på. Mest hyppigt forekommende 
i denne kategori var vurdering og efterprøvning af forretningsgange, kommunens økonomistyring, 
kommunens interne kontrolsystem og arbejde med målstyring. Dermed praktiseres 
forvaltningsrevision i den kommunale sektor først og fremmest ved at foretage en vurdering, af 
hvordan kommunen er organiseret. For at dette skal kunne blive til forvaltningsrevision, må det 
betyde, at revisionen vurderer, hvordan denne organisering er med til at sikre, at forvaltningen er 
tilrettelagt på en økonomisk hensigtsmæssig måde. I en af de beretninger hvor genstand i fokus for 
forvaltningsrevision er vurderet at være et organisatorisk formelement, beskrives det i beretningen 
at: 

                                                 
48 Hansen, Hanne Foss. (2003). Evaluering i staten - kontrol, læring eller forandring. Samfundslitteratur, s. 81-82 



Side 38 af 73 
 

Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte 
lovmæssige og væsentlige områder.49

Af samme beretning fremgår det, at den finansielle revision er tilrettelagt ved: 

 

Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på 
forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og 
der er således fokuseret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt 
de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og 
målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn er 
der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området.50

Men hvad vil det så egentlige sige? Hvis forvaltningsrevision er udført integreret og sideløbende 
med den finansielle revision, og den finansielle revision er en gennemgang af udvalgte væsentlige 
forretningsgange, så må forvaltningsrevision være en vurdering af om disse forretningsgange er 
tilrettelagt på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Det må samtidig betyde, at 
forvaltningsrevisionen er sekundær, da det er den finansielle revision der er udgangspunktet for at 
udvælge væsentlige forretningsgange. Finansiel revision og forvaltningsrevision hviler på to meget 
forskellige grundlag, hvilket også er diskuteret i kapitel 3, og det er dermed tvivlsomt for det første 
hvordan, men også i det hele taget om, forvaltningsrevision kan reduceres til at være et sideløbende 
perspektiv i den finansielle revision.  

 

Hvis man skal følge et tankeeksempel, kan man forestille sig, at en væsentlig forretningsgang i 
forhold til den finansielle revision af en kommune kunne være udbetaling af lønninger. En 
vurdering og mulig efterprøvning af denne forretningsgang ville dermed formentlig resultere i en 
vurdering af hvorvidt forretningsgangen effektivt sikrer, at kun den korrekte løn udbetales til 
medarbejderne. Argumentet ville derfor være, at hvis man effektivt undgår fejludbetalinger, er 
forvaltningen tilrettelagt på en økonomisk hensigtsmæssig måde. På den måde udviser 
forvaltningen sparsommelig adfærd, da man dermed får flest mulig medarbejdertimer for de 
budgetterede lønkroner. Eksemplet er et tænkt eksempel, dog baseret på et eksempel på udført 
forvaltningsrevision fra en af beretningerne. 

Der kan tænkes tre overordnede problemstillinger i den ovennævnte tilgang til forvaltningsrevision. 
Den ene er, at forvaltningsrevision, ved at være en integreret del af den finansielle revision, bliver 
sekundær, og at forvaltningsrevision dermed ikke har nogen selvstændig plads i den kommunale 
revision. Det vil betyde, at der er mange forvaltningsområder, som forvaltningsrevision aldrig vil 
bevæge sig ud i, da de aldrig vil blive en del af den finansielle revision.  

Den anden problemstilling er, at når forvaltningsrevision er knyttet til finansiel revision og 
finansielle forretningsgange, vil tilgangsvinklen blive begrænset. I eksemplet ovenfor er der andre 
og mere væsentlige problemstillinger omkring løn end fejludbetalinger, der spiller ind. For 

                                                 
49 Eksempel på formulering fra en afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2010 
50 Ibid. 
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eksempel hvor mange timer der leveres kontra visiteres i hjemmeplejen, eller hvilke konsekvenser 
det har haft at indføre lønsumsstyring på daginstitutionsområdet?  

Den tredje problemstilling er, hvorvidt der overhovedet er tale om forvaltningsrevision, eller om det 
bare er argumenterne fra forvaltningsrevision, der er overført på finansiel revision. I den beretning 
eksemplerne ovenfor er taget fra, er der ingen konkrete oplysninger om den udførte 
forvaltningsrevision. Det eneste, der er oplyst, er, at forvaltningsrevision er udført som en integreret 
del af den finansielle revision. 

Som jeg har fremhævet ovenfor er der nogle betydelige problemstillinger tilknyttet 
kommunerevisorernes brug af organisatoriske formelementer som genstand for deres 
forvaltningsrevision. 

I de tilfælde hvor genstanden for forvaltningsrevisionen var en af kommunalbestyrelsen vedtaget 
politik, var denne i 5 ud af 6 tilfælde kommunens indkøbspolitik. Det kan diskuteres, hvorvidt en 
kommunes indkøbspolitik er at betragte som et administrativt politisk tiltag, og dermed i højere 
grad ligner et organisatorisk formelement end en egentlig politik. I så fald ville billedet, af at 
forvaltningsrevision i den kommunale sektor først og fremmest er revision af organisatoriske 
formelementer, blive endnu mere markant. 

I det 6. tilfælde var der tale om en vurdering, af hvordan kommunens forvaltning havde omsat den 
sammenhængende børnepolitik igennem handleplaner og politiske tiltag som beskrevet i politikken. 
Dette var et af de meget sjældne eksempler, hvor forvaltningsrevisionen blev brugt som et middel til 
det man kan kalde parlamentarisk kontrol. Altså hvor revisionen holdt forvaltningen til ansvar for at 
have gennemført en politisk beslutning truffet af kommunalbestyrelsen.51

I de 5 tilfælde hvor fokus blev vurderet at være det, man kan betegne som en policyindsats, 
defineret som en lov eller en bekendtgørelse, har det i samtlige 4 tilfælde været 
sygedagpengelovgivningen og aktiveringslovgivningen, der har været i fokus. I de tilfælde hvor 
disse har været genstand for forvaltningsrevision, har det været for at afdække hvorvidt kommunen 
administrerer lovgivningen på en for kommunen økonomisk hensigtsmæssig måde, ikke hvorvidt 
lovgivningen i sig selv er hensigtsmæssig, som det eksempelvis er tilfældet i rigsrevisionens 
undersøgelse af effekten af aktivering af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

  

52

I kun et enkelt tilfælde var genstand for forvaltningsrevisionen et projekt og dermed en 
tidsbegrænset indsats. Forvaltningsrevision er dermed modsat evaluering ikke knyttet til det, vi kan 
kalde den foranderlige og eksperimenterende forvaltning. Den er snarere knyttet til den mere 
konstante og uforanderlige del af forvaltningen, såsom løn, økonomi og administration.

 

53

                                                 
51 Meisner Sørensen, Peter. (1997). Forvaltningsrevision, demokratisk kontrol eller ledelsesværktøj? Projekt Offentlig 
Sektor: i samarb. med Deloitte & Touche 

 

52 Rigsrevisionen. (2010). Beretning til Statsrevisorerne om effekten af aktivering af ikke arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere 
53 Hansen, Hanne Foss. (2003). Evaluering i staten - kontrol, læring eller forandring. Samfundslitteratur, s. 81-82 
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Sammenfatning  
Sammenfattende kan siges om genstand og forvaltningsområde i fokus i kommunal 
forvaltningsrevision, at genstande overvejende er organisatoriske formelementer såsom 
forretningsgange og økonomistyring, mens forvaltningsområder overvejende er de administrative 
områder, særligt økonomiområdet. Der er dermed væsentlige kommunale udgiftsområder, som slet 
ikke er udsat for forvaltningsrevision. Når forvaltningsrevision praktiseres udelukkende som en 
integreret del af den finansielle revision, kan der sættes spørgsmålstegn ved, om dette overhovedet 
er forvaltningsrevision. I de få tilfælde hvor genstanden var en politik, bar disse politikker mere 
præg af at være administrative politiske tiltag end egentlig politik. I bare et tilfælde indikerer 
genstanden for den udførte forvaltningsrevision, at forvaltningsrevision er blevet praktiseret som et 
middel til parlamentarisk kontrol med forvaltningen.  

Samtidig kan de genstande og forvaltningsområder, der er i fokus i den kommunale 
forvaltningsrevision, tolkes som en indikation på, at det først og fremmest er revisorer, der 
gennemfører forvaltningsrevisionen. Dermed kan vi med besvarelsen af dette spørgsmål også 
udlede en formodning som svar på det første underspørgsmål, om hvem der gennemfører 
forvaltningsrevisionen. Det er primært det administrative område og organisatoriske formelementer 
såsom forretningsgange og økonomistyring, der er i fokus. Dette er med til at pege i retning af, at 
det først og fremmest er revisorer eller andre med økonomisk baggrund, der gennemfører 
forvaltningsrevision, og at der sjældent inddrages kompetencer fra andre samfundsvidenskabelige 
professioner. 

5.3 Hvorfor gennemføres forvaltningsrevisionen? 
Hvad er formålet med at gennemføre forvaltningsrevision og kan det læses ud fra beretningerne? 
Det spørgsmål er forsøgt besvaret ved at registrere alle dokumenternes oplysninger om formål. For 
hver rapport blev det undersøgt, om der noget sted var angivet et formål med at gennemføre 
forvaltningsrevision. Det var kun i de tilfælde hvor ordet formål blev anvendt og hvor formålet med 
forvaltningsrevisionen kunne læses ud af beretningen, at der blev registreret et formål. I alle andre 
tilfælde blev det angivet, at der ikke var nogen oplysninger om formål med den udførte 
forvaltningsrevision. Resultatet af denne analyse er præsenteret i tabellen nedenfor: 

Tabel 5.7   
Formålet med forvaltningsrevision Antal % 
En afdækning af organisering 8 16% 
En vurdering af om forvaltningen er økonomisk 
hensigtsmæssig 8 16% 
En vurdering af sparsommelighed 2 4% 
Ingen oplysninger 32 64% 
I alt 50 100% 

 

Det man først og fremmest må konstatere er, at i næsten to ud af tre tilfælde eller 64 procent, findes 
der ganske enkelt ikke nogen beskrivelse, af hvad formålet med den udførte forvaltningsrevision har 
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været. I 8 tilfælde er det angivet, at formålet har været, at vurdere om forvaltningen er økonomisk 
hensigtsmæssig. Denne formulering er ikke særlig konkret og indeholder ikke nogen oplysninger 
om, hvad det vil sige, at forvaltningen er økonomisk hensigtsmæssig. For det andet ligger den 
meget tæt op af lovgivningens formulering, og er formentlig derfor mere en angivelse af at 
revisionen har levet op til lovgivningens bestemmelser. Ønsket, om i beretningen at vise at 
revisionen lever op til lovgivningens bestemmelser, kan forklares ved det statslige tilsyn, som de 
kommunale revisorer er underlagt. 

Vi kan derfor først og fremmest på baggrund af ovenstående observationer konkludere, at 
oplysninger om formål med den kommunale forvaltningsrevision er sjældne og meget 
sparsommelige, hvis de endelig er der. 

 I 10 ud af de 50 beretninger, svarende til 20 procent, er formålet med den udførte 
forvaltningsrevision oplyst så tilpas konkret at man igennem beskrivelsen kan se at formålet har 
været styrende for den udførte forvaltningsrevision. Formålet har enten været at afdække hvordan 
arbejdet med et specifikt emne eller område er organiseret, eller med revisorernes egne ord hvordan 
det styres, eller at foretage en vurdering af sparsommelighed. Blandt disse er der en klar overvægt 
af tilfælde, hvor formålet med den udførte forvaltningsrevision er en afdækning af organisering. 
Dette stemmer fint overens med det billede, vi har fået fra analysen af genstande og 
forvaltningsområder i fokus. Da det jo netop primært er organisatoriske formelementer og på de 
administrative forvaltningsområder, at forvaltningsrevisionen gennemføres, er det også forventeligt, 
at formålet er at undersøge eller afdække organiseringen.  

Afdækning af organisering viste sig ikke i særlig grad at hænge sammen med forvaltningsrevision 
gennemført på det administrative område. Dermed holder forventningen ikke, når formålet 
sammenholdes med forvaltningsområde i fokus. Omvendt er billedet dog, når der sammenholdes 
med genstande i fokus. Her er der sammenhæng mellem formålet afdækning af organisering og 
organisatorisk formelement som genstand, se tabellen nedenfor. På den måde er der intern validitet, 
mellem det der er angivet som formål, med forvaltningsrevision og de genstande der er i fokus. Se 
tabel 5.8. 

Tabel 5.8  
Formål fordelt efter genstande i fokus Antal 
En afdækning af organisering  

Organisatorisk formelement 6 
Policyindsats (f.eks. Baseret på lov eller bekendtgørelse) 1 
Projekt 1 

En vurdering af om forvaltningen er økonomisk hensigtsmæssig 
Organisatorisk formelement 8 

En vurdering af sparsommelighed  
Organisatorisk formelement 2 

Ingen oplysninger  
Ingen oplysninger 1 
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Organisatorisk formelement 26 
Policyindsats (f.eks. Baseret på lov eller bekendtgørelse) 2 
Politik 3 

Hovedtotal 50 
 

For at forstå hvorfor forvaltningsrevisionen gennemføres, er det relevant at undersøge, hvem der er 
tænkt som modtagere af forvaltningsrevisionen og hvem der formodes at skulle anvende 
resultaterne. 

Tabel 5.9   
Hvem er modtagere af den udførte forvaltningsrevision? Antal % 
Ingen oplysninger 27 54% 
Det administrative ledelsesniveau 22 44% 
De administrative & politiske ledelsesniveauer 1 2% 
Hovedtotal 50 100% 

 

Resultatet af denne del af analysen er med til at bekræfte det overordnede billede, som nu skulle 
være ved at tegne sig, nemlig at det først og fremmest er meget sparsomt med oplysninger om den 
udførte forvaltningsrevision i kommunerne. I hele 54 procent af beretningerne har det ikke været 
muligt at læse eller vurdere, hvem der var tiltænkt som modtagere af den udførte 
forvaltningsrevision. Dette kan dog i nogen grad skyldes, at det af revisorerne opfattes som tavs 
viden, da beretningerne jo afgives til kommunalbestyrelsen. I de resterende 46 procent var det for 
de 44 procentpoints vedkommende det administrative ledelsesniveau, som forvaltningsrevisionen 
henvendte sig til. I bare et enkelt tilfælde, svarende til 2 procentpoint, var det både det 
administrative og det politiske ledelsesniveau, som forvaltningsrevisionen henvendte sig til. På 
denne baggrund kan vi altså konstatere, at formålet med forvaltningsrevisionen i den kommunale 
sektor ikke er parlamentarisk kontrol med forvaltningen på vegne af politikerne. 

Ligesom alle beretningerne blev registreret med hensyn til om det fremgik, hvem der skulle 
anvende resultaterne, blev det registreret, om der var oplysninger, om hvad resultaterne skulle 
anvendes til. Registreringerne er efterfølgende blevet sammenfattet i overordnede kategorier, som 
er gengivet i tabel 5.10. På baggrund af læsning af beretningernes oplysninger om den udførte 
forvaltningsrevision som helhed, har jeg forsøgt at tolke hvilken anvendelse, der er tænkt med 
resultaterne af forvaltningsrevisionen. Tolkningen er således min overordnede vurdering. Hver 
enkelt forvaltningsrevision kan tænkes at være rettet mod flere former for anvendelse, og var det 
ofte også. Sådanne tolkninger er i sagens natur præget af skønsmæssig usikkerhed. Derfor har jeg 
først og fremmest taget udgangspunkt i det skrevne. I alle tilfælde hvor jeg har vurderet, at det var 
forandring/udvikling, er forvaltningsrevisionen mundet ud i konkrete og klare anbefalinger. Hvor 
anbefalingerne var mindre konkrete og klare, er det vurderet, at den intenderede anvendelse var 
læring. Læring betyder i denne forbindelse at anvende forvaltningsrevisionens proces og resultater 
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til at blive klogere, forandring/udvikling betyder at afdække praksis og problemer med henblik på at 
forandre og forbedre.  

Det kan diskuteres hvorvidt dokumentation og kontrol også burde have været medtaget, da 
beretningerne i høj grad kan opfattes som revisorernes dokumentation af, at deres revision opfylder 
lovgivningens bestemmelser og dermed kontrol med forvaltningen på vegne af byrådet. Grunden til 
at jeg har fravalgt dokumentation og kontrol er, at jeg har ønsket at tage udgangspunkt i det, der 
kunne læses og vurderes ud fra beretningerne, da det i øvrigt er mit indtryk, at forvaltningsrevision i 
den kommunale sektor ikke bærer præg af at være parlamentarisk kontrol. Kategorierne er også her 
inspireret af Hanne Foss Hansens analyse af evaluering i staten, og det er derfor også muligt her at 
foretage en sammenligning mellem forvaltningsrevision og evaluering.54

Tabel 5.10 

 

  
Intenderet anvendelse Antal % 
Ingen oplysninger 39 78% 
Forandring/udvikling 9 18% 
Læring 2 4% 
Hovedtotal 50 100% 

 

Som det fremgår af tabellen, bekræftes igen den overordnede tendens. Beretningerne indeholder i 
78 procent af tilfældene ikke nogen oplysninger om hvad resultaterne skal anvendes til. I de 22 
procent hvor det er angivet, så tegner beretningerne et billede af, at forvaltningsrevision 
gennemføres med sigte på at forandre, udvikle og i et vist omfang lære af forvaltningsrevisionen. 
Dette er et positivt og konstruktivt billede, der ligner det billede, som også er tegnet af 
evalueringspraksis. Det er værd at bemærke, at anvendelsesformålet ikke er kontrol, i hvert fald 
ikke ifølge de oplysninger der kan læses ud af beretningerne. Dette kan dog skyldes, at det af 
revisorerne vurderes at være tavs viden, at forvaltningsrevision er kontrol med forvaltningen. 
Analysen af anvendelsesformål indikerer, at forvaltningsrevision er en proces hvis resultater 
primært tænkes anvendt i forvaltningen, ligesom det var tilfældet i Hanne Foss Hansens analyse af 
evalueringspraksis.55

Sammenfatning 

 

Sammenfattende kan det siges, at oplysninger om hvorfor, der gennemføres forvaltningsrevision i 
den kommunale sektor, er svære at læse ud af beretningerne. I de tilfælde hvor der endelig er 
oplysninger om formålet, er det ofte angivet meget overordnet at vurdere om forvaltningen er 
økonomisk hensigtsmæssig. I de tilfælde hvor det er lidt mere konkret er formålet at vurdere 
organiseringen eller at vurdere forvaltningens sparsommelighed. Oplysninger, om hvem der er 
tænkt at skulle anvende resultaterne for forvaltningsrevisionen, er sparsomme. Der hvor dette er 
oplyst, er det meget entydigt forvaltningen, der er tiltænkt at anvende resultaterne. Bare i et enkelt 
tilfælde er der tydeligt lagt op til, at forvaltningsrevisionen også er stilet til det politiske 
                                                 
54 Hansen, Hanne Foss. (2003). Evaluering i staten - kontrol, læring eller forandring. Samfundslitteratur, s. 88-91 
55 Ibid. s. 88 
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ledelsesniveau. Samlet giver det anledning til at konstatere, at oplysningerne om formål og 
anvendelsesformål indikerer, at forvaltningsrevision ikke praktiseres som parlamentarisk kontrol 
med forvaltningen. 

5.4 Hvordan gennemføres forvaltningsrevisionen? 
Et fjerde og centralt spørgsmål er spørgsmålet om, hvordan forvaltningsrevision gennemføres. For 
forvaltningsrevision i den kommunale sektor sondres der mellem lovpligtig løbende 
forvaltningsrevision og udvidet forvaltningsrevision. I denne analyse indgår alene eksempler på den 
lovpligtige forvaltningsrevision. Jeg har ikke, fra de 19 kommuner der indgår i denne analyse, 
modtaget et eneste eksempel på en udvidet forvaltningsrevisionsopgave, derfor må alle 50 tilfælde i 
analysen således vedrøre den lovpligtige forvaltningsrevision. Af de 20 beretninger hvor revisorerne 
har angivet i et selvstændigt afsnit, hvilke særlige opgaver og analyser mv. de har gennemført, og 
hvor de har ydet kommunen bistand, er der ikke et eneste eksempel på en opgave betegnet udvidet 
forvaltningsrevision. Dette indikerer, at kommunal forvaltningsrevision altovervejende er den 
lovpligtige forvaltningsrevision. 

Men hvordan gennemføres den kommunale forvaltningsrevision så? Som det er beskrevet i den 
kommunale styrelseslov, så er hensigten med den kommunale forvaltningsrevision grundlæggende 
at blive i stand til at foretage en vurdering, af hvorvidt udførelsen af kommunalbestyrelsens og 
udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en 
økonomisk hensigtsmæssig måde.56

Tabel 5.11 

 Da jeg imidlertid begyndte at læse beretningerne og begyndte at 
registrere dem i analyseskemaet, blev det tydeligt at det  ofte ikke stod klart, om 
forvaltningsrevisionen var en økonomisk vurdering. I flere tilfælde var det slet ikke en økonomisk 
vurdering, ofte var det, der blev betegnet forvaltningsrevision, en vurdering af hvorvidt kommunen 
levede op til et regelsæt som for eksempel en lov, en politik eller et administrativt regelsæt. Jeg 
begyndte efterfølgende systematisk at registrere, hvorvidt forvaltningsrevisionen kunne betragtes 
som en økonomisk vurdering eller en juridisk-kritisk vurdering. Økonomisk vurdering betyder i 
denne sammenhæng en vurdering af økonomiske konsekvenser for kommunen. Juridisk-kritisk 
vurdering er en vurdering, af hvorvidt og i hvilken grad kommunen lever op til lovgivningen, en 
politik eller et administrativt regelsæt. Resultatet af denne registrering kan ses i tabel 5.11 nedenfor. 

  
Juridisk-kritisk eller økonomisk vurdering Antal % 
Ikke muligt at vurdere 15 30% 
Økonomisk vurdering 15 30% 
Juridisk-kritisk vurdering 14 28% 
Vurdering af kommunens økonomiske udvikling 5 10% 
Der foretages ikke nogen vurdering 1 2% 
Hovedtotal 50 100% 

 

                                                 
56 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, § 42, stk. 2. 
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Af tabellen fremgår det, at der var en meget jævn fordeling af beretninger, hvor det henholdsvist 
ikke var muligt, at vurdere om forvaltningsrevisionen var en juridisk-kritisk vurdering eller 
økonomisk vurdering. Ikke muligt at vurdere dækker over de beretninger hvor der reelt slet ikke 
blev berettet om den udførte forvaltningsrevision, som jeg også har været inde på tidligere i 
analysen. I 15 ud af 50 beretninger var det reelt ikke muligt at læse, hvad der var udført som 
forvaltningsrevision. De indeholdt blot en generel beskrivelse af, at revisionen også omfatter 
lovpligtig forvaltningsrevision, og at denne er foretaget som en integreret og sideløbende del af den 
finansielle revision. Stikprøven taget i betragtning er det en meget høj andel af beretninger, hvor det 
ikke er muligt at læse om den udførte forvaltningsrevision. I forbindelse med indsamlingen af mit 
datamateriale er jeg stødt på kommuner, som enkelte år slet ikke har kendskab til, hvad revisorerne 
har foretaget sig som forvaltningsrevision. 

I de beretninger, hvor det var muligt at vurdere, er fordelingen mellem økonomisk vurdering og 
juridisk-kritisk vurdering lige. I 14 ud af de 50 beretninger er forvaltningsrevisionen en juridisk-
kritisk vurdering mere end det er en økonomisk vurdering. Nedenfor er gengivet et eksempel på 
beretningen om den udførte forvaltningsrevision. 

Som led i den løbende forvaltningsrevision har vi foretaget en socialfaglig vurdering af kommunens 
administrative praksis vedrørende tilbudsgivning efter 9. uge på sygedagpenge. 

Udover sagerne fra den ordinære revision har vi revideret 10 sager. 

På baggrund af en socialfaglig vurdering viser revisionen, at kommunen i tilstrækkelig grad formår 
at give tilbud til sygedagpengemodtagere efter 9. uge. Der har alene været et tilfælde, hvor vi ikke 
var enige med kommunen i deres kategorisering. Endvidere er 1 sag indberettet forker således, at 
kommunen ikke hjemtager 65% i refusion. Dette har dog ikke indflydelse på tilbudsgivningen, og 
samlet set vurdere vi derfor, at den administrative praksis på området er velfungerende.57

Dette er et eksempel på, at den udførte forvaltningsrevision reelt må betegnes at være juridisk-
kritisk revision. I hvert fald ud fra det der står skrevet i beretningen. Det der så kan være indforstået 
er, at da kommunen refunderes 35 % af udgiften til sygedagpenge efter 9. uge, dog 65 % hvis den 
sygemeldte er i aktivt tilbud eller er delvis rask, så handler det for kommunen om, at sørge for at så 
mange som muligt er i aktivt tilbud eller delvist raske.

 

58

En anden ting, jeg vil pointere i denne forbindelse, er det ønskelige i, at man på den måde fokuserer 
så snævert på kommunens økonomi. Den offentlige udgift til sygedagpenge er den samme uanset 
hvad, og dermed er denne tankegang kun med til at flytte udgifter mellem stat og kommune. I stedet 
kunne udgangspunktet jo være at se på effekten af de aktive tilbud, for at se om de er med til at 
bringe de sygemeldte hurtigere tilbage i arbejde eller til en fuld raskmelding. 

 Dette er dog ikke noget særlig godt 
argument, for selvom refusionsprocenten stiger fra 35 til 65, så er der også en udgift forbundet med 
det aktive tilbud, som skal medtages for at gøre det muligt at vurdere en økonomisk konsekvens for 
kommunen. 

                                                 
57 Beretningen om Løbende revision 2010 
58 Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel 
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Det, der yderligere fremgår af tabellen, er, at der i et enkelt tilfælde slet ikke blev foretaget nogen 
vurdering, og at i 5 tilfælde var den udførte forvaltningsrevision en vurdering af kommunens 
økonomi. Det er især et revisionsfirma, der anvender denne variant. I langt de fleste beretninger 
foretager revisorerne en vurdering af kommunens økonomi. Dog typisk i tillæg til den udførte 
forvaltningsrevision og ikke i stedet for.  

Denne analyse betyder, at ud af de 50 beretninger indeholder de 15 ikke nogen konkret beskrivelse 
af den udførte forvaltningsrevision. I 14 beretninger er den udførte forvaltningsrevision reelt, når 
man kigger på indhold og vurdering, juridisk-kritisk revision. I 5 beretninger træder vurderingen af 
kommunens økonomi i stedet for forvaltningsrevisionen, så man på den måde slår to fluer med et 
smæk. Sidst er der en beretning, hvor den udførte forvaltningsrevision blot er beskrevet, uden at det 
munder ud i en vurdering. 

Kriterierne - "de tre E'er" 
Tidligere har jeg redegjort for, hvordan forvaltningsrevision kan opfattes som et elastisk begreb. 
Bowerman pointerer, at der ikke er nogen generel definition af forvaltningsrevision, men at der er 
generel enighed om, at forvaltningsrevision som minimum skal indeholde en undersøgelse af 
sparsommelighed, produktivitet eller effektivitet også betegnet "de tre E'er". For at se hvordan dette 
praktiseres i den kommunale forvaltningsrevision, har jeg registreret beretningerne i forhold til 
hvilket af "de tre E'er", forvaltningsrevisionen primært er tilrettelagt efter. Jeg har i forbindelse med 
denne registrering holdt mig til revisorernes egen anvendelse af "de tre E'er" i beretningerne. Kun i 
nogle få tilfælde har jeg på baggrund af den udførte forvaltningsrevision vurderet, hvilket af "de tre 
E'er" forvaltningsrevisionen primært har været tilrettelagt efter, da nogle godt kan indeholde alle 
tre?. I disse tilfælde skønnede jeg, at der var klare og entydige indikatorer for, at den udførte 
forvaltningsrevision kunne kategoriseres i forhold til "de tre E'er" og vurderede derfor, at det ville 
være mere rigtigt at foretage denne kategorisering frem for at at undlade den.  

Tabel 5.12   
Hvilket af "de tre E'er" er forvaltningsrevisionen 
primært tilrettelagt efter? Antal % 
Ingen oplysninger 30 60% 
Sparsommelighed 17 34% 
Produktivitet 2 4% 
Effektivitet (Målopfyldelse) 1 2% 
Hovedtotal 50 100% 

 

Tabellen viser, at i 60 procent af alle beretningerne anvender revisorerne slet ikke begreberne 
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Dette tal er reelt lidt højere, da det for 4 beretninger 
er vurderet, hvilken af "de tre E'er" forvaltningsrevisionen er tilrettelagt efter, og hvor revisorerne 
dermed ikke selv anvendte begreberne. I over halvdelen af alle beretningerne anvender revisorerne 
altså slet ikke "de tre E'er" til at redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Dette skal 
selvfølgelig ses i sammenhæng med, at der jf. tabel 5.11 i 15 af beretningerne slet ikke er foretaget 



Side 47 af 73 
 

nogen egentlig redegørelse for den udførte forvaltningsrevision. De resterende tilfælde kan delvist 
forklares ved, at den udførte forvaltningsrevision minder mere om juridisk-kritisk revision end 
forvaltningsrevision og derfor ikke er en vurdering af "de tre E'er". En anden delvis forklaring er de 
beretninger hvor den udførte forvaltningsrevision var en vurdering af kommunens økonomi. I begge 
tilfælde er begreberne sparsommelighed, produktivitet og effektivitet svære at anvende, og dette er 
med til at forklare, hvorfor "de tre E'er" kun i så få tilfælde bruges til at beskrive den udførte 
forvaltningsrevision. 

Tabel 5.13  
Ingen oplysninger 30 

Ikke muligt at vurdere 15 
Juridisk-kritisk vurdering 7 
Økonomisk vurdering 5 
Vurdering af kommunens økonomiske udvikling 2 
Der foretages ikke nogen vurdering 1 

 

I tabel 5.13 ovenfor er det specificeret, om der, for de beretninger der ikke indeholdt nogen 
oplysninger om "de tre E'er", var blevet registreret at, der var tale om en juridisk-kritisk eller en 
økonomisk vurdering. Tabellen bekræfter forklaringen i afsnittet ovenfor.  

I lidt over halvdelen af de tilfælde af forvaltningsrevision, som indgår i denne analyse, var det ikke 
muligt ud fra beretningen, hverken at læse eller vurdere hvilken af "de tre E'er" 
forvaltningsrevisionen primært var tilrettelagt efter. Dette indebærer, at den forvaltningsrevision, 
der gennemføres i den kommunale sektor, i mere end halvdelen af alle tilfælde i Bowermans øjne 
slet ikke er forvaltningsrevision. 

Rigsrevisionens definition indeholder også "de tre E'er", men beskriver derudover at: Som et led i 
forvaltningsrevisionen gennemføres økonomistyringsundersøgelser, som bl.a. går ud på at 
undersøge, om der er etableret forretningsgange og informationskanaler til ledelsen, der kan sikre, 
at aktiviteterne tilrettelægges, så organisationens målsætninger opfyldes bedst muligt. Dette 
indikerer, at rigsrevisionen sandsynligvis vil se mildere på den kommunale forvaltningsrevision end 
eksempelvis Bowerman. Ordene økonomistyring og forretningsgange forekommer ofte i 
beretningerne om den udførte forvaltningsrevision, som jeg har beskrevet ifm. besvarelsen af 
spørgsmålet, om genstande og forvaltningsområder i fokus for den kommunale forvaltningsrevision. 
Man kan dog diskutere, den måde hvorpå forretningsgange og økonomistyring anvendes i den 
kommunale forvaltningsrevision. Lægger vi en streng fortolkning af rigsrevisionens definition til 
grund, så kan der kun være tale om forvaltningsrevision, hvis undersøgelserne af forretningsgange 
og økonomistyring har fokus på, hvordan disse er med til at sikre, at organisationens målsætninger 
opfyldes. Ifølge tabel 5.13 er der kun fundet et tilfælde, hvor forvaltningsrevisionen primært var 
tilrettelagt efter effektivitetsaspektet i form af målopfyldelse.  
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Forvaltningsrevision eller ej så er det bemærkelsesværdigt at det ikke er muligt at vurdere hvilket af 
"de tre E'er" forvaltningsrevisionen primært er tilrettelagt efter i 60 procent af beretningerne. Der 
hvor det er muligt at vurdere, er sparsommelighed den hyppigst forekommende af de tre, og kun i 
enkelte tilfælde, var der tale om produktivitets- og effektivitetsundersøgelser. Kommunal 
forvaltningsrevision gennemføres altså hovedsageligt igennem undersøgelser af kommunernes 
sparsommelighed. Dermed bekræfter kommunal forvaltningsrevisionspraksis konklusionerne i 
Politts undersøgelse. I denne undersøgelse slog de fast, at på trods af at alle oplyser, at de 
undersøger med henblik på "de tre E'er" så er forvaltningsrevision af sand effektivitet (outcome) 
sjælden. Det mest anvendte kriterium synes at være "good management practice" snarere end nogen 
af de tre, samt at det ofte er uklart hvor revisorernes "good management practice" kom fra.59

Forvaltningsrevisionsmodeller 

 

I denne afhandling har jeg tidligere introduceret Mary Bowermans artikel "The Rise and fall of 
Value for Money auditing". Heri beskriver hun udviklingen, af forvaltningsrevision set over tid. 
Hun kommer frem til, at i stedet for en klar og entydig definition på forvaltningsrevision, kan der 
sondres imellem forskellige tilgange til forvaltningsrevision. Bowerman identificerer seks 
forskellige tilgange til forvaltningsrevision i denne kandidatafhandling betegnet 
forvaltningsrevisionsmodeller. Med undtagelse af model nr. 5 beskriver modellerne også den 
tidsmæssige udvikling af forvaltningsrevision. Hvordan forvaltningsrevision historisk har udviklet 
sig fra klassisk forvaltningsrevision med enkeltstående undersøgelser af sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet til, at være undersøgelser af hvordan den offentlige ledelse har 
tilrettelagt systemer og rutiner til at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. For at gøre 
analysen mere overskuelig, har jeg valgt også at bringe en oversigt af modellerne her i 
analysekapitlet, dette er en kopi af tabellen i kapitel 2. 

Tabel 2.4 
Type: 
Nr.: 

Tilgange til 
forvaltningsrevision: 

Egenskaber: 

1 Klassisk forvaltningsrevision Revisor opdager at forvaltningen af 
midlerne er utilstrækkelig, anbefaler 
forbedringer og rådgiver 
forvaltningen i hvad, der kan gøres 
for at øge sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet 

2 Systembaseret 
forvaltningsrevision 

Revisionen undersøger, om der er 
opstillet mål for forvaltningen, og 
om der er et system til at måle 
performance og sikre at 
målsætningen nås 

3 Revision af policyinitiativer Revisionen vurderer, om en policy 
eller et projekt har haft en effekt 

4 Revision af ledelsens Revisionen verificerer forvaltningens 

                                                 
59 Pollitt, C (2003). Performance audit in Western Europe: trends and choices. Critical Perspectives on Accounting, Vol. 
14(1-2), s. 160 
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opgørelser af 
sparsommelighed, produktivitet 
og effektivitet 

egne opgørelser af sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet 

5 Komparativ 
forvaltningsrevision 

Sammenligning af tilnærmelsesvis 
ens enheder og identifikation og 
anbefaling af "best practice" for at 
opnå bedre sparsommelighed, 
produktivitet eller effektivitet 

6 Revision af kvalitet Vurdering af kvalitet f.eks. igennem 
bruger- og tilfredshedsundersøgelser, 
kan også være verifikation af 
ledelsens oplysninger om 
kvalitetssikring  

 

Beretningerne er registreret i forhold til hvilken af disse modeller, som kunne ses afspejlet i den 
udførte forvaltningsrevision. Registreringen er min vurdering af hvilken af disse modeller, der mest 
overordnet kom til udtryk igennem den udførte forvaltningsrevision. I praksis vil træk fra flere 
forskellige modeller ofte komme til udtryk igennem den udførte forvaltningsrevision, derfor er der 
tilknyttet en vis skønsmæssig usikkerhed til denne vurdering. 

Tabel 5.14   
Hvilken af Bowermans seks modeller kan genfindes i 
den udførte forvaltningsrevision? Antal % 
1. Klassisk forvaltningsrevision 29 58% 
Ikke muligt at vurdere 15 30% 
2. Systembaseret forvaltningsrevision 3 6% 
5. Komparativ forvaltningsrevision 3 6% 
Hovedtotal 50 100% 

   

Af tabel 5.14 fremgår det, at overordnet er den mest anvendte forvaltningsrevisionsmodel i 
kommunal forvaltningsrevision den første model, nemlig klassisk forvaltningsrevision. Den kunne 
genfindes i 29 beretninger svarende til 46 procent. De 15 tilfælde hvor det ikke var muligt at 
vurdere, er der tale om de 15 tilfælde uden nogen konkret beskrivelse af den udførte 
forvaltningsrevision. Hvis der ses bort fra disse 15, står man tilbage med 35. Dermed er denne 
model forekommende i 29 ud af 35, svarende til 83 procent, af de beretninger, hvor den udførte 
forvaltningsrevision var mulig at vurdere. Model 3, 4 og 6 kunne slet ikke genfindes i kommunal 
forvaltningsrevisionspraksis. At model 3 ikke kan ses afspejlet stemmer fint overens med det 
billede, vi allerede har af, at kommunal forvaltningsrevision ikke er undersøgelser af egentlig 
effektivitet (outcome). At model 4 ikke kan ses afspejlet er mere overraskende, da kommunerne i de 
senere år er begyndt at udarbejde såkaldte kommunestrategier med mere eller mindre konkrete 
politiske målsætninger. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet er flere kommuner begyndt at 
opstille en mere detaljeret årsrapport, hvori der også er oplysningerne, om hvordan det går med at 
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nå de politiske målsætninger.60

Bortset fra model 5 repræsenterer modellerne også den tidsmæssige udvikling af 
forvaltningsrevision. Dermed er tabel 5.14 også med til at tegne et billede af kommunal 
forvaltningsrevision, som en ung disciplin. Forvaltningsrevision har været lovpligtig i den 
kommunale sektor siden 1998 og dermed i bare 14 år. Dette kan være med til at forklare, at den 
mest benyttede forvaltningsrevisionsmodel er model nr. 1 Klassisk forvaltningsrevision. Yderligere 
kan dette måske også være med til at forklare mange af de andre ting, som denne analyse har 
afsløret som værende karakteristisk for kommunal forvaltningsrevisionspraksis. 

 På trods af dette er jeg ikke stødt på et tilfælde, hvor revisorerne 
angiver, at de har verificeret disse oplysninger i beretningerne. Dette er endnu mere 
bemærkelsesværdigt set i lyset af, at forvaltningsrevisionen ifølge revisorerne er integreret i den 
finansielle revision, og den finansielle revision jo særligt er møntet på at verificere oplysningerne i 
regnskabet. 

En anden ting, der er værd at nævne, er, at der hvor forvaltningsrevisionen er udført efter model 5, 
sker det typisk ved udelukkende at opstille sammenligningen, uden at foretage en vurdering, af 
hvordan dette kan eller bør påvirke kommunen. Det fremgår altså ikke eksplicit af beretningen, 
hvad sammenligningen af eksempelvis udgifterne på skoleområdet pr. elev giver revisorerne 
anledning til at konkludere eller vurdere. De stopper som regel efter sammenligningen og undlader 
at identificere og anbefale "best practice" med henblik på at opnå bedre sparsommelighed, 
produktivitet eller effektivitet. Dermed kan det diskuteres, om det overhovedet er denne model 
forvaltningsrevisionen afspejler. 

Det er primært model 1, vi kan se udfoldet i kommunal forvaltningsrevision. I de tilfælde hvor 
revisorerne anvender model 2 og 5, er anvendelsen af modellerne mindre stringent og lever ikke op 
til alle de karakteristika, som Bowerman fremhæver for de pågældende modeller. 

Metodeanvendelse 
Alle beretninger blev registreret i forhold til, om de indeholdt oplysninger om den anvendte metode. 
Tabel 5.15 viser hvorvidt beretningerne indeholdt oplysninger om metode, samt hvilke metoder der 
var de mest anvendte. Metoder er listet efter faldende anvendelseshyppighed. 

Tabel 5.15   
Anvendt metode: Antal % 
Ingen oplysninger 24 41% 
Interview 11 19% 
Sagsgennemgang 9 15% 
Dokumentarisk materiale 8 14% 
Talanalyse 7 12% 

 

                                                 
60 Gladsaxe Kommune - Årsrapport 2010 
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Analysen viser, at i 24 ud af 50 tilfælde indeholder beretningerne ikke oplysninger om hvilken 
metode, der er anvendt til at nå til konklusionen på den udførte forvaltningsrevision. Tabel 5.15 
viser, at den mest anvendte metode er interview. Derefter kommer sagsgennemgang, dokumentarisk 
materiale og talanalyse. Sagsgennemgang betegner revisorernes gennemgang af først og fremmest 
sociale sager, mens dokumentarisk materiale betegner gennemgangen af beslutningsoplæg, 
politiker, referater, regelgrundlag o. lign. Generelt må det konstateres, at der er en jævn fordeling af 
anvendte metoder, når man tager det relativt lave antal af registreringer i betragtning. Det mest 
almindelige er at kombinere interview med en anden metode. I gennemsnit anvendes der, i de 
beretninger der indeholder oplysninger om metodeanvendelse, 1,4 metoder pr. forvaltningsrevision. 

Tabel 5.16 viser om den metodiske tilgang overordnet kunne betegnes som kvalitativ eller 
kvantitativ. 

Tabel 5.16   
Kvalitativ eller kvantitativ Antal % 
Kvalitativ 18 69% 
Kvantitativ 8 31% 
Hovedtotal 26 100% 

 

Stik imod hvad man kunne forvente, er den anvendte metode oftest kvalitativ. Tidligere i analysen 
blev det konstateret, at forvaltningsrevision primært foregik på de administrative områder og i 
særdeleshed økonomiområdet. Sammen med de genstande, der typisk var i fokus, var dette med til 
at pege i retning af, at det først og fremmest er revisorer eller andre med økonomisk baggrund, der 
gennemfører forvaltningsrevisionen. Dermed ville det være min forventning, at der også ville være 
en overvægt af kvantitative metoder. 

Analysen af forvaltningsrevisionens metodeanvendelse er altså ikke med til at bekræfte, det billede, 
som undersøgelserne gennemgået i kapitel 4, er med til at tegne af forvaltningsrevision. Disse 
undersøgelser konkluderer at: 

 Den kommunale forvaltningsrevision er i konstant udvikling med hensyn til metoder.61

 Der i praksis anvendes mange forskellige tilgange og metoder, denne bredde i metode og 
tilgangsvinkel er en af forvaltningsrevisionens styrker.

  

62

 Der er en stigende bevidsthed om metode, og beskrivelse af den anvendte metode fylder 
stadig mere, de mest anvendte metoder var interview og dokumentanalyse.

  

63

Den eneste af disse konklusioner, som kunne bekræftes, var, at interview og dokumentanalyse er de 
mest anvendte metoder. Sammenfattende om revisorernes brug af metode må det konstateres, at der 

 

                                                 
61 Udvidet notat til statsrevisorerne om udviklingen og resultaterne af den obligatoriske forvaltningsrevision i 
kommunerne, Udgivet af Rigsrevisionen d.14. februar 2001 
62 Forvaltningsrevision i praksis: Eksempler fra revisionen af amter og kommuner, Udgivet af Kontaktudvalget for 
offentlig revision januar 2003 
63 Pollitt, C (2003). Performance audit in Western Europe: trends and choices. Critical Perspectives on Accounting, Vol. 
14(1-2), s. 159 
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ikke er særlig mange oplysninger om den anvendte metode, at der generelt trækkes forholdsvist 
snævert på en lille gruppe af metoder og at den anvendte metode først og fremmest er kvalitativ. 

Sammenfatning 
Samlet kan vi konstatere, at forvaltningsrevision i den kommunale sektor gennemføres som en 
økonomisk, en juridisk-kritisk eller en vurdering af kommunens økonomi. I forhold til de tilfælde 
hvor der er en konkret redegørelse for den udførte forvaltningsrevision, er den udførte 
forvaltningsrevision i mere end halvdelen af disse tilfælde juridisk-kritisk revision eller en 
vurdering af kommunens økonomi. 

I 60 procent af beretningerne anvendes "de tre E'er" slet ikke på trods af at disse er helt centrale i 
forhold til definitionen af forvaltningsrevision. I de tilfælde, hvor de anvendes, er sparsommelighed 
den hyppigst forekommende og kun i enkelte tilfælde, var der tale om produktivitets- og 
effektivitetsundersøgelser. 

Af Mary Bowermans seks tilgange til forvaltningsrevision, i denne analyse operationaliseret og 
betegnet modeller, er det primært model 1 vi kan se udfoldet i kommunal forvaltningsrevision. I de 
tilfælde hvor revisorerne anvender model 2 og 5, er anvendelsen af modellerne mindre stringent, 
hvilket er med til at indikere, at kommunal forvaltningsrevision er en disciplin i begyndelsen af sin 
udvikling. 

Beretningerne giver ikke indtryk af, at revisorerne er særligt metodisk bevidste. Kommunal 
forvaltningsrevision trækker på en lille gruppe af fortrinsvist kvalitative metoder, og der lægges 
ikke vægt på oplysninger om anvendt metode. 

5.5 Hvordan afrapporteres proces og resultater? 

Afrapporteringens placering og omfang 
Det sidste underspørgsmål, som tages op i analysen af kommunal forvaltningsrevisionspraksis, er 
spørgsmålet om, hvordan proces og resultater dokumenteres og afrapporteres. Den del af analysen, 
der allerede er gennemført, har afsløret, at der er en række betydelige forskelle i den måde hvorpå 
den udførte forvaltningsrevision afrapporteres. Tabel 5.17 viser resultatet af registreringen af, om 
forvaltningsrevisionen var rapporteret i den afsluttende beretning, en delberetning eller en 
revisionsrapport. 

Tabel 5.17   
Beretning eller rapport Antal % 
Afsluttende beretning 37 74% 
Delberetning 11 22% 
Revisionsrapport 2 4% 
Hovedtotal 50 100% 
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Tabellen viser, at i hovedparten af de undersøgte tilfælde afrapporteres forvaltningsrevisionen i den 
afsluttende beretning, sammen med beretningen om revisionen af årsregnskabet eller i en 
delberetning. I det indsamlede datamateriale er jeg kun i to tilfælde stødt på tilfælde hvor den 
udførte forvaltningsrevision var udarbejdet en særskilt rapport. Ifølge lovgivningen skal der afgives 
mindst én beretning, og beretningerne skal udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer. Jeg ved 
ikke om det samme gælder for revisionsrapporter, og jeg ved derfor ikke hvordan og om de to 
rapporter, der indgår i analysen, har været afrapporteret til det politiske ledelsesniveau i den 
pågældende kommune. Rapporterne afsluttes, med at opliste hvem rapporterne er sendt til. I begge 
tilfælde er ingen af disse modtagere kommunalpolitikere. Til de to revisionsrapporter skal det dog 
lige bemærkes, at jeg ikke eksplicit har bedt om forvaltningsrevisionsrapporter og ved derfor ikke, 
om disse eventuelt også udarbejdes andre steder. 

De to rapporter stammer fra det samme revisionsfirma og fra den samme kommune. Selvom det 
ikke vides, hvilken afrapportering der er sket til det politiske ledelsesniveau, så er de to 
forvaltningsrevisionsrapporter i særklasse de to bedste eksempler på afrapportering af kommunal 
forvaltningsrevision. De er absolut de mest informative eksempler i denne analyse. Dette bekræftes 
af registreringen af, hvor mange sider der anvendes til at redegøre for den udførte 
forvaltningsrevision. Udover at give oplysninger om hvor omfangsrig rapporteringen af den udførte 
forvaltningsrevision er, kan sidetallet tolkes som udtryk for en indikator på forvaltningsrevisionens 
omfang. Dette må dog betegnes, som en noget usikker indikator. Tabel 5.18 viser redegørelsernes 
fordeling på sidetal. 

Tabel 5.18   
Antal siders redegørelse for udført forvaltningsrevision: Antal % 
Ingen afrapportering om den udførte forvaltningsrevision 15 30% 
0-0,9 sider 11 22% 
1-4,9 sider 18 36% 
5-9,9 sider 4 8% 
10 sider eller derover 2 4% 
Hovedtotal 50 100% 

 

Tabellen gengiver et tredelt mønster. Knap 1/3 af beretningerne indeholder ingen redegørelse for 
den udførte forvaltningsrevision, i knap 1/3 af beretningerne kan redegørelsen for den udførte 
forvaltningsrevision holdes på mindre end en side og i godt 1/3 del af beretningen ligger 
redegørelsen på mellem 1 og 5 sider. Kun i enkelte tilfælde er redegørelsen o. 5 sider, og de to 
tilfælde hvor redegørelsen var o. 10 sider, er de to selvstændige rapporter, som også fremgår af 
tabel 5.17. Skal resultaterne af analysen af redegørelsernes sidetal som indikator på 
forvaltningsrevisionens omfang sammenfattes, så viser de, at der er stor variation i, hvordan 
revisorerne tilrettelægger, gennemfører og rapporterer om den udførte forvaltningsrevision. Dog er 
redegørelsen i 88 procent af beretningerne på mindre end 5 sider. Den meget korte redegørelse for 
den udførte forvaltningsrevision stemmer meget godt overens med det billede, vi hidtil har fået fra 
beretningerne, nemlig at der er mange oplysninger, som ikke findes, og som ikke kan læses ud af 
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beretningerne. Opfattes redegørelsernes sidetal som en indikator for omfanget af den kommunale 
forvaltningsrevision, så bekræfter de egentlig blot det billede, som vi også har set hidtil. Nemlig at 
kommunal forvaltningsrevision først og fremmest er meget begrænsede undersøgelser af den 
kommunale forvaltning. 

Rapporteringspraksis 
Udover omfanget og placeringen af afrapporteringen af den udførte forvaltningsrevision blev 
beretningerne registreret i forhold til en række spørgsmål, der belyser beretningernes 
rapporteringspraksis. Resultaterne af denne registrering fremgår af tabel 5.19. 

Tabel 5.19   
Redegørelsen for den udførte forvaltningsrevision er 
karakteriseret ved: Antal % 
Forståeligt sprog 35 70% 
Vurderinger fremgår tydeligt 35 70% 
Metode beskrevet 26 52% 
Anbefalinger fremgår tydeligt 21 42% 
Metodeovervejelser fremgår 1 2% 
N=50   

 

Tabellen viser, at langt størstedelen af beretningerne lever op til almindelige krav til skriftlige 
fremstillinger. De er alle afgivet i et forståeligt sprog. Da der i femten tilfælde ikke var afrapporteret 
om den udførte forvaltningsrevision, er 35 at betragte som alle tilfælde, hvor der var afrapporteret 
om forvaltningsrevisionspraksis. Den grundlæggende hensigt med den kommunale 
forvaltningsrevision er, at den skal sætte revisorerne i stand til at foretage en vurdering af den 
kommunale forvaltning, og hvorvidt denne har været økonomisk hensigtsmæssig. Derfor må et 
yderligere krav til den skriftlige fremstilling til redegørelsen for den udførte forvaltningsrevision 
være, at revisionens vurderinger fremgår tydeligt. I alle de 35 tilfælde, hvor der foretages en konkret 
redegørelse for den udførte forvaltningsrevision, fremgår vurderingerne tydeligt. Jf. tidligere 
analyse så er kvaliteten af disse vurderinger dog varierende. Dette har jeg været inde på tidligere 
bla. i forbindelse med redegørelsen for tabel 5.11. Som et eksempel på dette fremgår vurderingen af 
kommunens økonomi tydeligt i de tilfælde, hvor forvaltningsrevisionen er en vurdering af 
kommunens økonomi. Her kan det dog diskuteres, om det, der kaldes forvaltningsrevision, altså 
vurderingen af kommunens økonomi, overhovedet er forvaltningsrevision. 

Oplysninger om den anvendte metode er analyseret i afsnit 4, jeg vil her blot gentage, at 
afrapporteringen ikke i alle tilfælde indeholder oplysninger om metode, samt at overvejelser over 
den anvendte metode kun i et enkelt tilfælde fremgår af afrapporteringen.  

I bare 42 procent af beretningerne fremgår også anbefalingerne tydeligt. Anbefalinger er ikke på 
samme måde en integreret del af forvaltningsrevision, som vurderinger er det. Analysen viser, at i 
21 ud af 35 tilfælde, hvor der var redegjort for den udførte forvaltningsrevision, havde revisionen 
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udarbejdet en eller flere anbefalinger, og at denne fremgik tydeligt af beretningen. Det tyder på, at 
revisorerne har et ønske om, at den udførte forvaltningsrevision skal resultere i anbefalinger. 

Anbefalinger 
Af tabel 5.19 fremgik det, at der var 21 beretninger, hvor der var givet tydelige anbefalinger. Politt 
& Summa har kritiseret sammenhængen mellem revisorernes konklusioner og anbefalinger for at 
mangle en klar cost-benefit argumentation, denne kritik omfattede både forvaltningsrevision og 
finansiel revision.64

Tabel 5.20 

 Udover registreringen af, om der var givet anbefalinger, og om disse fremgik 
tydeligt, blev det registreret, om der lå en tydeligt cost-benefit argumentation bag anbefalingen. 
Resultatet af denne registrering kan ses i tabel 5.20. 

  
Tydelig cost-benefit argumentation bag anbefaling Antal % 
N/a 29 58% 
Nej 16 32% 
Ja 5 10% 
Hovedtotal 50 100% 

 

Tabellen viser, at kommunal forvaltningsrevisionspraksis bekræfter billedet fra Politt & Summas 
undersøgelse. Kun i 5 ud af 21 tilfælde lå der en tydelig cost-benefit argumentation bag 
anbefalingerne. Dette er problematisk, fordi forvaltningsrevision tillægges den samme 
sandhedsværdi og behandles på samme måde som finansiel revision, på trods af at 
forvaltningsrevision ikke benytter sig af entydige bedømmelseskriterier, sådan som det er tilfældet 
med finansiel revision. Dette medfører, at revisorerne kan være medvirkende til at foretage 
uncosted changes in pursuit of uncosted benefits.65

At så forholdsvis høj en andel af rapporterne ud over vurderinger, også indeholder anbefalinger, kan 
indikere, at revision og fremadrettet rådgivning væves sammen. Der kan sættes spørgsmålstegn ved, 
om denne sammenvævning er ønskelig og mulig i forhold til revisorernes uafhængighed.  

 At revisorerne ikke gør sig bevidst om 
omkostninger og gevinster forbundet med implementeringen af deres anbefalinger bekræftes 
yderligere af, at der kun i ét tilfælde er angivet en økonomisk gevinst eller mulig besparelse ved at 
følge anbefalingen. 

Særlige opgaver og analyser mv. 
Oplysninger, om hvorvidt revisorerne har været med til at løse særlige opgaver og analyser mv. 
udover den udførte revision, virker fremmende for gennemsigtigheden. Disse oplysninger er særligt 
vigtige for læserens vurdering af revisorernes uafhængighed. Beretningerne bør derfor indeholde 
sådanne oplysninger. 

                                                 
64 Pollitt, C & Summa, H. (1996). Performance Audit and Evaluation: Similar Tools, Different Relationships?. New 
directions for evaluation, no 71, San Francisco, CA: Jossey-Bass, s. 45. 
65 Pollitt, C & Summa, H. (1996). Performance Audit and Evaluation: Similar Tools, Different Relationships?. New 
directions for evaluation, no 71, San Francisco, CA: Jossey-Bass, s. 44-45 
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Tabel 5.21   

Oplysninger om særlige opgaver og analyser mv. Antal % 
Ja 20 54 
Nej 17 46 
N=37   

 

Af tabel 5.21 fremgår det, at der er en næsten ligelig fordeling mellem beretninger, som indeholder 
oplysninger om særlige opgaver og analyser mv. og beretninger, som ikke indeholder sådanne 
oplysninger. Der er i denne analyse udelukkende taget udgangspunkt i de 37 afsluttende beretninger 
jf. tabel 5.17, da det typisk er her, at sådanne oplysninger gives. Tabellen viser, at en stor del af 
beretningerne ikke lever op til kravet om oplysninger om særlige opgaver og analyser mv. Samtidig 
indikerer tabellen, at revision og rådgivning i den kommunale sektor væves sammen. De 
oplysninger, der fremgår om særlige opgaver og analyser mv., er udelukkende hvilke opgaver og 
analyser, der er gennemført og ikke noget om pris og omfang af sådanne opgaver. Dermed er det 
vanskeligt at vurdere, om denne rådgivning har nogen indflydelse på revisorernes uafhængighed. 
Rolf-Elm Larsen rejser spørgsmålet, om hvorvidt de bydende revisionsfirmaer spekulerer i, at 
adgang til revisionsopgaven også giver lettere adgang til de mere lukrative rådgivningsopgaver.66

Denne analyse viser, at revisorerne også i betydeligt omfang yder rådgivning. Samtidig viser den, at 
knap halvdelen af alle beretningerne ikke indeholder sådanne oplysninger, samt at oplysningerne 
om denne rådgivning er meget begrænsede. 

  

Erklæring om udført forvaltningsrevision 
Rigsrevisionen har fra regnskabet for 2008 skærpet kravene til påtegning af årsregnskabet for 
organisationer, der modtager statsstøtte, således at revisor i påtegningen skal erklære sig om den 
udførte forvaltningsrevision. I erklæringen formuleres konklusionen således: Ved den udførte 
forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, 
at forvaltningen i 200X på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk 
hensigtsmæssig måde. 

Denne konklusion er negativ, vag og så opfylder den ikke almindelige fremstillingsmæssige krav 
om at være formuleret i et forståeligt sprog. I flere tilfælde er den udførte forvaltningsrevision 
meget begrænset, hvilket er med til at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan revisorerne når til 
konklusionen i erklæringen. I et eksempel er der under den udførte forvaltningsrevision redegjort 
for at, det er overfor os oplyst at X-Kommune i 200X ikke har foretaget produktivitets-målinger. På 
trods af at der ikke er foretaget nogen produktivitetsmålinger, kommer dette hverken til udtryk i 
erklæringen om den udførte forvaltningsrevision eller i en revisionsbemærkning. 

I analysen er jeg ikke stødt på et eneste tilfælde, hvor erklæringen om den udførte 
forvaltningsrevision var modificeret og kun i ét tilfælde, har den udførte forvaltningsrevision givet 
anledning til en revisionsbemærkning. I samme periode konkluderede rigsrevisionen i flere 

                                                 
66 Elm-Larsen, Rolf. (2006). Offentlig revision. Thomson, s. 134-135 
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redegørelser og notater, at den statslige forvaltning ikke har været varetaget på en økonomisk 
hensigtsmæssig måde. 

Den måde, hvorpå erklæringen vedr. den udførte forvaltningsrevision er formuleret, giver anledning 
til at spørge, hvad revisorerne gør for at blive bekendt med forhold, der måtte give anledning til at 
konkludere, at forvaltningen ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Eller om det 
kun er i de tilfælde, hvor sådanne forhold bliver forelagt for revisionen, at de vil konkludere, at 
forvaltningen ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Hvad skal der til, for at de 
kommunale revisorer konkluderer, at forvaltningen ikke er varetaget på en økonomisk 
hensigtsmæssig måde? 

Sammenfatning 
Sammenfattende om revisorernes rapporteringspraksis for den udførte forvaltningsrevision må det 
konstateres, at der i for mange tilfælde gives for få oplysninger. Dette understreges vel bedst ved det 
forhold, at der i 15 ud af 50 tilfælde ikke er redegjort for den udførte forvaltningsrevision. Hvis 
læseren skal kunne vurdere, om forvaltningsrevisionen er gennemført på en fornuftig måde, bør der 
redegøres mere grundigt for især den anvendte metode, og hvordan revisorerne kommer frem til 
deres konklusioner. Helt generelt bør redegørelsen for den udførte forvaltningsrevision indeholde 
flere oplysninger. 

En forholdsvis høj andel af beretningerne indeholder udover vurderinger også anbefalinger. 
Derudover viser analysen, at revisionsfirmaerne også i betydeligt omfang yder rådgivning. Sammen 
er dette med til at indikere, at revision og fremadrettet rådgivning væves sammen. Oplysningerne 
om rådgivningen er stærkt mangelfuld og gør det vanskeligt at vurdere omfang og indflydelse på 
revisorernes uafhængighed. 

5.6 Lever forvaltningsrevisionen op til reguleringen?  
Forvaltningsrevision er i kommunerne reguleret i Kommunestyrelsesloven, nærmere bestemt i § 42 
stk. 2. Revisionen skal omfatte alle under kommunalbestyrelsen henhørende regnskabsområder. 
Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens 
øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
Endvidere vurderes det, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den 
øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 

De nærmere bestemmelser om revisionens omfang og udførelse fastsættes i et revisionsregulativ 
eller en revisionsvedtægt, som er gældende i den enkelte kommune. I praksis er revisionen dog 
tilrettelagt efter en standardvedtægt, som er udarbejdet af det revisionsfirma, som løser opgaven. De 
kommunale revisorer er underlagt et statsligt tilsyn, som skal godkende den antagne revision og 
samtykke til dens afskedigelse, jf. styrelseslovens § 42, stk. 1. Kommunerne skal hvert år indsende 
det årlige regnskab sammen med revisionens bemærkninger og kommunalbestyrelsens afgørelser til 
tilsynsmyndigheden. Det er dog vigtigt, at pointere at tilsynet med den kommunale revision 
udelukkende er en legalitetskontrol, der har til formål, at sikre at den udførte revision lever op til 
lovgivningens krav. Derfor er beretningerne også i høj grad en måde at tydeliggøre overfor det 
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statslige tilsyn, at revisionen lever op til lovgivningens krav, og det kan være med til at forklare 
formuleringen af formålet med den udførte forvaltningsrevision.67

Men lever den forvaltningsrevision, der praktiseres, op til de formål og de hensigter, der var med at 
indføre den? Da forvaltningsrevision i 1998 blev gjort lovpligtigt i den kommunale sektor, var det 
på baggrund af en længerevarende debat omkring indførelsen af forvaltningsrevision i 
kommunerne. Allerede i 1992 havde rigsrevisionen rejst spørgsmålet om indførelsen af obligatorisk 
forvaltningsrevision som en del af revisionen af kommunernes regnskaber over for 
Indenrigsministeriet. Ministeriet var på det tidspunkt af den opfattelse, at de gældende regler for 
revision var tilfredsstillende, og at det ikke havde planer om at indføre forvaltningsrevision i 
kommunerne. Dette blev begrundet med de grundlæggende strukturelle forskelle, der er imellem 
den statslige og den kommunale bevillingsmyndighed. Rigsrevisionen fandt derimod ikke, at der 
var grundlag for forskellen mellem den statslige og den kommunale revisions kompetence og 
mulighed for at udføre økonomisk kritisk revision, hovedsageligt begrundet i den stadigt stigende 
betydning de statslige bloktilskud fik i den kommunale økonomi. Det blev allerede her forudsat, at 
den økonomisk kritiske revision i kommunerne ikke skulle vedrøre selve kommunalbestyrelsens 
beslutninger men udelukkende gennemførelsen af disse beslutninger. Dette til trods var et mindretal 
på en statsrevisor imod da vedkommende mente, at det ville være et indgreb i det kommunale 
selvstyre at gøre forvaltningsrevision obligatorisk.  

 

Kommunalpolitikernes syn på sagen har dog været mere praktisk, og en undersøgelse viser, at 118 
ud af de i alt 257 (amts)kommuner pr. 1. april 1993 havde indgået en frivillig aftale med 
Kommunernes Revisionsafdeling om udførelse af forvaltningsrevision.68

Vejen var således banet for, at forvaltningsrevision kunne blive gjort lovpligtig for kommunerne i 
1998. Da forvaltningsrevision blev gjort lovpligtigt, skete det dog med den betydelige begrænsning, 
at forvaltningsrevisionen ikke skulle omfatte kommunalbestyrelsens beslutninger men udelukkende 
gennemførelsen af disse beslutninger, og at der alene blev stillet krav om løbende 
forvaltningsrevision.

 Baseret på de mange 
erfaringer med frivillig forvaltningsrevision fandt et underudvalg til Indenrigsministeriets udvalg 
om fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor det ønskværdigt med forvaltningsrevision, 
da det var af den opfattelse, at dette kunne skabe et bedre grundlag for de enkelte 
kommunalpolitikere og vælgere til kritisk at følge de kommunale beslutninger. Synspunktet vandt 
tilslutning hos statsrevisorerne, der enigt erklærede, at forvaltningsrevision var et nyttigt 
informations- og styringsinstrument for kommunalbestyrelser. 

69

                                                 
67 Elm-Larsen, Rolf. (2006). Offentlig revision. Thomson, s. 136 

 I lovforslaget defineres den løbende forvaltningsrevision ved: Løbende 
forvaltningsrevision foretages sideløbende med den finansielle revision. Udgangspunktet for den 
løbende forvaltningsrevision er de analyser og vurderinger, som allerede udføres til støtte for den 
almindelige revision af regnskabet, f.eks. analyse af udgifts- og indtægtsposter, beregning af 
nøgletal, undersøgelse af usædvanlige tendenser i udviklingen, analyse af budgetafvigelser 

68 Elm-Larsen, Rolf. (2006). Offentlig revision. Thomson, s. 145 
69 Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Forvaltningsrevision mv.). Fremsat den 22. januar 1997 
af indenrigsministeren. Lovforslag nr. L 137. Folketinget 1996-97.  
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sammenholdt med budgettets forudsætninger m.m. Disse analyser og vurderinger suppleres 
eventuelt med yderligere undersøgelser af mere begrænset omfang.70

Af lovforslaget fremgår det yderligere, at lovforslaget først og fremmest har til formål at skabe 
bedre muligheder for kommunalbestyrelser og amtsråd for at vurdere, om opgaveløsningen foregår 
på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 

 

Indførelsen af forvaltningsrevision kan desuden ses som et supplement til de nye regler i 
styrelseslovens § 62 om serviceinformation, der skal sikre borgernes muligheder for at vurdere 
indholdet og omfanget af de væsentligste kommunale serviceydelser samt målsætningerne herfor. 

Forslaget om at indføre forvaltningsrevision forventes at medføre en effektivisering for 
kommunerne og amtskommunerne i form af en mere økonomisk drift af den kommunale 
virksomhed.71

Det var især rigsrevisionen, der var aktiv i forhold til at få indført obligatorisk forvaltningsrevision i 
kommunerne sammen med de forholdsvist mange kommunalpolitikere, der havde gjort sig positive 
erfaringer med forvaltningsrevision. I dag er de kommunale revisorers opgaver identiske med den 
statslige revisionsopgave, bortset fra med hvilke ord forvaltningsrevision er defineret. Men er den 
også identisk, når det kommer til udførelse, og lever den forvaltningsrevision, der praktiseres, 
overhovedet op til formålene med at gøre den obligatorisk? 

 

Denne analyse indikerer, at dette ikke har været tilfældet. Forvaltningsrevisionen afrapporteres 
meget kortfattet og indeholder kun meget få oplysninger om, hvad der reelt er udført, og giver 
således ikke kommunalpolitikerne meget bedre muligheder for at vurdere, om opgaveløsningen 
foregår økonomisk hensigtsmæssigt. Der er dog brug for mere viden om, hvordan de kommunale 
revisorer arbejder med løbende forvaltningsrevision, og hvordan forvaltningsrevisionsperspektivet 
anvendes sideløbende med den finansielle revision. 

5.7 Konklusion på analysen 
Analysen viser at i over halvdelen af beretningerne om den udførte forvaltningsrevision, anvender 
de kommunale revisorer slet ikke begreberne sparsommelighed, produktivitet og effektivitet til at 
beskrive den udførte forvaltningsrevision. I enkelte tilfælde kan det, på trods af at begreberne ikke 
anvendes, dog læses ud af beskrivelsen, at der er tale om en vurdering af enten sparsommelighed, 
produktivitet eller effektivitet, blot for at understrege at det ikke kun er manglende brug af 
begreberne i de skrevne revisionsberetninger, men at der også er tale om, at selve 
forvaltningsrevisionen slet ikke tilrettelægges som undersøgelse af et eller flere af "de tre E'er". I 
forhold til hypotese 1 så er dette med til at indikere, at det, der i beretninger beskrives og omtales 
som forvaltningsrevision, ikke lever op til definitionen, hvilket giver anledning til at sætte 
spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er tale om forvaltningsrevision. Under alle 
omstændigheder så viser det i hvert fald, at der er sket en meget bred fortolkning af, hvad begrebet 

                                                 
70 Ibid. 
71 Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Forvaltningsrevision mv.). Fremsat den 22. januar 1997 
af indenrigsministeren. Lovforslag nr. L 137. Folketinget 1996-97. 
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forvaltningsrevision kan rumme af de kommunale revisorer. Der er kommunerne imellem en 
betydelig variation i forvaltningsrevisionspraksis. 

Om revisorernes brug af "de tre E'er" viser analysen, at kommunal forvaltningsrevision 
hovedsageligt gennemføres ved undersøgelser af kommunernes sparsommelighed. Dermed 
bekræfter kommunal forvaltningsrevisionspraksis konklusionerne i Politts undersøgelse. I denne 
undersøgelse af forvaltningsrevisionspraksis blev det konstateret, at på trods af at revisorerne 
oplyser, at de undersøger med hensyn til "de tre E'er", så er undersøgelser af sand effektivitet 
(outcome) sjælden. Det mest anvendte kriterium synes at være "good management practice" snarere 
end nogen af de tre E'er. 72

Analysen viser, at revisorerne eller i hvert fald revisionsfirmaerne også er involveret i fremadrettet 
rådgivning. Der er to indikatorer for dette, den ene indikator er, at der i 21 ud af 35 tilfælde i 
tilslutning til beretningen om den udførte forvaltningsrevision var afgivet en eller flere anbefalinger. 
Den anden indikator er, at der i flere af beretninger indgår et særligt afsnit kaldet Særlige opgaver 
og analyser mv.. I dette afsnit oplistes det, hvilke særlige opgaver og analyser mv. revisorerne har 
været med til at gennemføre i årets løb. Afsnittene er med til at dokumentere at udover revision, 
deltager revisorerne også i rådgivningsopgaver. Omfanget at denne rådgivning er dog vanskelig at 
vurdere, idet der i afsnittene ikke gives oplysninger om pris eller omfang. Præcis hvilken 
indflydelse dette har på revisorernes uafhængighed, har det ikke været muligt at vurdere, jf. 
hypotese 2 og 9. 

 Dette kan i nogen grad sammenlignes med det, jeg har konstateret i 
denne undersøgelse, hvor formålet med at gennemføre forvaltningsrevision, i flere tilfælde ikke er 
nærmere beskrevet end at vurdere, om forvaltningen er økonomisk hensigtsmæssig, jf. hypotese 11. 

Analysen viser også, at anbefalingerne i mange tilfælde ikke var baseret på en cost-benefit 
argumentation. Dette er dermed med til at bekræfte et andet af kritikpunkterne fra Politts 
undersøgelse, nemlig at revisorerne har adgang til at foretage ændringer i kommunerne uden at 
skulle tænke på de omkostninger, disse ændringer udløser. Herudover behøver de ikke dokumentere 
fordelene ved at gennemføre sådanne ændringer. Dermed er de ikke med til at veje fordelene op 
imod omkostningerne, jf. hypotese 10. 

Analysen viser, at kommunal forvaltningsrevision lægger helt særlig vægt på undersøgelser af 
forretningsgange og informationskanaler, hvilket er med til at indikere, at det både ligger tættere op 
ad traditionel finansiel revision. Samt at det navnlig er rigsrevisionens definition snarere end de 
mere teoretiske definitioner, der har haft en afgørende betydning, i forhold til hvordan 
forvaltningsrevision praktiseres ude i kommunerne, jf. hypotese 3. 

Analysen med hensyn til Bowermans seks forvaltningsrevisionsmodeller viser, at overordnet er den 
første model den mest anvendte forvaltningsrevisionsmodel i kommunal forvaltningsrevision, 
nemlig klassisk forvaltningsrevision. Model 3, 4 og 6 kunne slet ikke genfindes i kommunal 
forvaltningsrevisionspraksis, og der hvor revisorerne anvender model 2 og 5, er anvendelsen af 

                                                 
72 Pollitt, C (2003). Performance audit in Western Europe: trends and choices. Critical Perspectives on Accounting, Vol. 
14(1-2), s. 160 



Side 61 af 73 
 

modellerne mindre stringent og lever ikke op til alle de karakteristika, som Bowerman fremhæver 
for de pågældende modeller. Dermed indikerer analysen af kommunal forvaltningsrevisionspraksis i 
forhold til Bowermans seks modeller, at man ikke er nået særlig langt med udviklingen af 
kommunal forvaltningsrevisionspraksis, jf. hypotese 4. 

Analysen viser, at kommunal forvaltningsrevision i høj grad ikke tilrettelægges som 
målopfyldelsesundersøgelser. Faktisk fandt jeg kun et eksempel, hvor forvaltningsrevisionen var 
tilrettelagt og gennemført som en målopfyldelsesundersøgelse. Dermed kan hypotese 5 om at 
revisorerne igennem brugen at forvaltningsrevision er med til at fremme brugen af mål og 
resultatstyring ikke ses afspejlet i den måde som kommunal forvaltningsrevision praktiseres på og 
indikerer altså ikke at revisorerne er med til at fremme det som også er betegnet "the performance 
accountability framework". 

Analysen af kommunal forvaltningsrevisionspraksis viser, at kommunal forvaltningsrevision i høj 
grad praktiseres i en meget begrænset udgave, dette bekræftes af analysen på næsten alle de 
analyserede dimensioner. Da det danske marked for kommunal forvaltningsrevision i dag er et 
hundrede procent privatiseret, kan vi tolke analysens resultater som et udtryk for, hvad privatisering 
af kommunal revision kan medføre. I hvert fald kan vi konstatere, at privatisering af kommunal 
revision i hvert fald ikke synes at medføre en rig og veludviklet forvaltningsrevisionskultur. På den 
måde kan analysen indirekte være med til at bekræfte hypotese nr. 6, nemlig at privatisering af 
kommunal revision har en tendens til at reducere mængden af forvaltningsrevision. 

Analysen viser, at der ikke i et eneste tilfælde er modificeret i erklæringen om den udførte 
forvaltningsrevision, og at forvaltningsrevisionen kun i ét tilfælde har givet anledning til en 
revisionsbemærkning.  Rigsrevisionens forvaltningsrevisionsundersøgelser har i samme periode, i 
flere tilfælde ført til bemærkninger. Dette kan indikere, at privatisering kan medføre, at revisorerne 
ikke tør være kritiske da de i så fald risikerer at miste revisionsopgaven. Dette er dog langt fra 
tilstrækkeligt til at vurdere om det rent faktisk forholder sig sådan. Der er brug for mere viden om 
hvorvidt privatisering reducerer de kommunale revisorers uafhængighed, jf. hypotese 7. 

Analysen viser, at forvaltningsrevision ganske vist er spredt til mange forskellige 
forvaltningsområder, men at indsatsen primært er centreret omkring kommunernes administration. 
Hvad angår revisorernes brug af metode og oplysninger om metode i revisionsberetningerne, så kan 
det sammenfattes til, at der er mange beretninger, hvor informationer om metode er fuldstændig 
udeladt. I de tilfælde hvor metoden er beskrevet, er denne sjældent beskrevet særligt detaljeret. Den 
mest anvendte metode er interview i kombination med en anden metode, i gennemsnit   anvendes 
der 1,4 metoder pr. forvaltningsrevision. I Hanne Foss Hansens undersøgelse konstaterede hun, at 
der i gennemsnit anvendtes 3,5 metoder pr. evaluering og at evaluatorernes metodepalette i det hele 
taget var bredere. Denne undersøgelse er dermed ikke med til at bekræfte hypotese nr. 8. 

Analysen viser, at der ikke er nogen umiddelbar sammenhæng mellem størrelsen af de kommunale 
udgifter fordelt på forvaltningsområder og mængden af forvaltningsrevision. Dette er, sammen med 
den store andel af tilfælde, hvor der i den udførte forvaltningsrevision indgår væsentlige elementer 
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af juridisk kritisk revision, med til at indikere at væsentlighed ikke er afgørende for omfanget af 
forvaltningsrevision, jf. hypotese 12.  



Side 63 af 73 
 

Diskussion af analysens resultater 
Der knytter sig en række metodiske udfordringer til anvendelsen af dokumentanalyse. Disse kan 
beskrives ved følgende spørgsmål: 

 Efter hvilke kriterier indsamles materialet? 
 Hvordan opnås adgang til relevant materiale? 
 Hvordan gennemfører man en systematisk analyse af dokumenter?73

I dette afsnit vil jeg reflektere og tage kritisk stilling til dokumentanalyse som metode til at studere 
forvaltningsrevisionspraksis, og jeg vil diskutere analysens resultater, og i hvilken grad analysen 
afspejler forvaltningsrevisionspraksis. Denne refleksion vil tage udgangspunkt i de 3 spørgsmål 
ovenfor. 

 

Der findes tre typer af dokumenter; primære, sekundære og tertiære dokumenter. De tre typer af 
dokumenter adskiller sig grundlæggende i forhold til, hvilke aktører de cirkuleres iblandt og på 
hvilket tidspunkt. I denne afhandling er kildematerialet  hovedsageligt primære og tertiære 
dokumenter. Primære dokumenter er kendetegnet ved kun at være tilgængelige for et afgrænset sæt 
af aktører og ligger tidsmæssigt i umiddelbar forlængelse af den begivenhed, som dokumentet 
refererer til. Sekundære dokumenter er kendetegnet ved at være dokumenter, der principielt er 
tilgængelige for alle, som måtte ønske det. Tidsmæssigt ligger de også i umiddelbar forlængelse af 
den begivenhed, som dokumentet refererer til. Tertiære dokumenter er kendetegnet ved at være 
tilgængelige for alle, som måtte ønske det, men som tidsmæssigt er produceret efter den 
begivenhed, som dokumenterne refererer til. Revisionsberetninger er eksempler på primære 
dokumenter. De afgives i umiddelbar forlængelse af den udførte revision og indgår som en del af 
byrådets behandling af kommunens regnskab. I nogle tilfælde offentliggøres de sammen med 
kommunens regnskab, og det kan i den anledning diskuteres, om de i disse tilfælde er sekundære 
dokumenter. Akademiske bøger og tidskriftssartikler er eksempler på tertiære dokumenter. Sådanne 
tekster er en analytisk bearbejdning af begivenheder en vis periode efter, at de har udspillet sig.74

Pointen med denne redegørelse er at vise, at forskellige typer af dokumenter giver adgang til 
forskellige typer af informationer, og det kan have afgørende konsekvenser for en analyses 
resultater. Ved at kombinere primære og tertiære dokumenter i form af revisionsberetninger og 
akademiske bøger og tidsskriftsartikler, er det min overordnede vurdering, at der er skabt et solidt 
grundlag for at gennemføre en systematisk analyse af forvaltningsrevisionspraksis. Ved at ….  

 

Den metode, der er anvendt i denne analyse, har dog også nogle svagheder. Svagheder kan bruges 
til at angive med hvilke forbehold, analysens resultater også skal læses og fortolkes. En af disse 
svagheder relaterer sig til datafangst. Jeg har beskrevet, hvordan jeg har indsamlet 
revisionsberetningerne, men i det skriv jeg har udsendt, har jeg specifikt spurgt til 
revisionsberetninger. I et enkelt tilfælde har jeg modtaget forvaltningsrevisionsrapporter i stedet, og 
disse viste sig at indeholde langt flere oplysninger om den udførte forvaltningsrevision. Da jeg har 
                                                 
73 Tanggaard Pedersen, Lene & Brinkmann, Svend. (2010). Kvalitative metoder, en grundbog. Kbh.: Hans Reitzel, s. 
137-138 
74 Ibid. s. 138-139 
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spurgt til beretninger, har jeg fået beretninger. Jeg kan derfor ikke afvise, at der findes 
forvaltningsrevisionsrapporter i de kommuner, der indgår i min analyse, og at disse rapporter i så 
fald ville være med til at male et andet billede af forvaltningsrevisionspraksis. En anden 
problemstilling knyttet til min brug af revisionsberetningerne er, at forvaltningsrevisionen blot ikke 
er beskrevet særlig detaljeret i beretningen, på trods af at revisorerne aktivt anvender og bruger 
forvaltningsrevisionen som en tilgang i deres revision.  

I min henvendelse til kommunerne har jeg henvendt mig til kommunernes økonomiafdelinger, og 
som også nævnt i et af de svar jeg fik tilbage, så findes der ikke noget centralt overblik over udvidet 
forvaltningsrevision, som er afregnet selvstændigt og afrapporteret direkte til rekvirenten. I denne 
analyse indgår udelukkende den forvaltningsrevision, som er en del af revisionen af kommunens 
årsregnskab. Dermed er denne analyse i princippet blind for eventuelle udvidede 
forvaltningsrevisioner. Dog skal det nævnes, at jeg i min forespørgsel til kommunerne spurgte dem, 
om de havde kendskab til tilfælde af udvidet forvaltningsrevision. I mange beretninger har 
revisorerne angivet i et selvstændigt afsnit, hvilke særlige opgaver og analyser mv. de har 
gennemført, og hvor de har ydet kommunen bistand. På denne måde reducerer jeg dermed risikoen 
for, at der sideløbende med den forvaltningsrevisionspraksis, som denne analyse tager 
udgangspunkt i, eksisterer en mangfoldig kultur med udvidede forvaltningsrevisionsundersøgelser. 

Der er i forhold til analysens resultater en vis sandsynlighed for, at den forvaltningsrevision, der 
foregår ude i praksis, er langt mere nuanceret. Dette må endog antages meget sandsynligt at være 
tilfældet, da skrevne beretninger aldrig vil fange alle de nuancer og detaljer, som den virkelighed 
der beskrives. Spørgsmålet, der kan stilles til analysens resultater, er i hvilket omfang, de er 
repræsentative i for kommunal forvaltningsrevisionspraksis. Jeg har igennem denne 
kandidatafhandling redegjort for hvordan, jeg er kommet frem til analysens resultater og hvordan, 
data er indsamlet. Herudover har jeg også påpeget hvilke svagheder, der er ved den metode, jeg har 
anvendt. Det er svaghederne i den anvendte metode, der også i høj grad er afgørende i forhold til 
vurderingen af, om resultaterne er repræsentative. En af svaghederne er, at meningen med et 
dokument ikke i alle tilfælde fremgår tydeligt. I den analyse af beretningerne jeg har foretaget, har 
jeg i mange tilfælde været nødt til at foretage en vurdering, og sådanne vurderinger indeholder som 
bekendt et element af usikkerhed. Dette skyldes dels måden, spørgsmålet har været formuleret på, 
og dels, som påpeget igennem analysen, at oplysningerne har været vanskelige at læse direkte ud af 
beretningerne. Et eksempel på dette er analysen af på hvilket forvaltningsområde, der er udført 
forvaltningsrevision. Beretningerne indeholdt ikke i alle tilfælde eksplicitte oplysninger om 
forvaltningsområde, og jeg har derfor måtte vurdere hvilket forvaltningsområde, der var i fokus for 
den udførte forvaltningsrevision. Dette skyldes ikke mindst, at på trods af at beretningerne og 
rapporterne generelt er skrevet i et forståeligt sprog med tydeligt fremhævede konklusioner, 
vurderinger og anbefalinger, så var informationsniveauet for den udførte forvaltningsrevision i 
mange tilfælde meget sparsommeligt. Der er løbende redegjort for, hvor jeg har foretaget sådanne 
vurderinger og den skønsmæssige usikkerhed, der af den grund kan være forbundet med analysens 
resultater. 
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At analysere et praksisfelt som forvaltningsrevision udelukkende igennem skrevne beretninger er 
ikke uden problemer, da det er et begrænset billede af virkeligheden, man på den måde får adgang 
til at studere. Det kunne være interessant med mere viden om for eksempel, hvad begrebet løbende 
forvaltningsrevision betyder for de kommunale revisorer, og hvordan de anvender 
forvaltningsrevision som et perspektiv i den finansielle og juridisk-kritiske revision? Dette 
spørgsmål er det ikke muligt at besvare ud fra den analyse, jeg har gennemført. En sådan viden er 
nødvendig for at forstå og forklare den virkelighed, der ligger bag tallene og bag de tendenser, som 
denne analyse meget overordnet påpeger. En undersøgelse tilrettelagt gennem interviews med de 
forskellige aktører i feltet for kommunal forvaltningsrevision, statsforvaltning, rigsrevision, 
kommunale embedsmænd og politikere og revisorer ville bidrage med yderligere viden om 
forvaltningsrevisionspraksis og måske være med til yderligere at forklare nogle af de resultater, som 
jeg er kommet frem til i denne analyse. 

I forhold til analysen med henblik på at vurdere hvorvidt privatiseringen har haft en konsekvens på 
mængden og omfanget af forvaltningsrevision, skal jeg påpege at denne analyse ikke tager højde for 
den kontrafaktiske situation, altså hvad der ville være sket, hvis Kommunernes Revision ikke var 
blevet solgt til BDO. Det er desværre ikke muligt at foretage en sådan sammenligning. Dette 
beskriver jeg dog også igennem analysen, og denne analyse er blot med til omvendt at bekræfte, at 
privatisering fører til mindre forvaltningsrevision, ved at indikere at privatisering i hvert fald ikke 
fører til en rig og veludviklet forvaltningsrevisionspraksis. 

Mit modsvar, til den kritik der kan rejses i forhold til, hvorvidt de skrevne beretninger kan bruges 
som kilde til at studere forvaltningsrevisionspraksis, er, at beretningerne også har en 
kommunikationsmæssig værdi. Det er i beretningerne, at revisorerne kan vise politikerne, som jo 
har valgt revisorerne, hvad det er politikerne får for pengene. Derfor har revisorerne en interesse i at 
nævne alt det, de har foretaget sig. Hvis revisorerne har lavet en udførlig og omfattende 
forvaltningsrevision, vil det være ulogisk, at dette ikke skule være nævnt med et ord i beretningen. 
Det er derfor min overordnede vurdering, at revisionsberetningerne er en pålidelig og repræsentativ 
kilde til at studere forvaltningsrevisionspraksis, men at den har sine klare begrænsninger og giver et 
meget overordnet billede af udviklingen indenfor kommunal forvaltningsrevisionspraksis. 
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Konklusion & perspektivering (kap 6) 

Forvaltningsrevision light 
Undersøgelsen af kommunal forvaltningsrevisionspraksis har vist, at der er stor forskel i den måde, 
forvaltningsrevision bliver praktiseret fra kommune til kommune. Det er dog på trods af dette min 
overordnede konklusion, at kommunal forvaltningsrevision er forvaltningsrevision i en light 
udgave. Der er mange tilfælde, hvor der ikke er en konkret redegørelse for den udførte 
forvaltningsrevision, hvor den udførte forvaltningsrevision ikke reelt er en økonomisk vurdering, 
ligesom den udførte forvaltningsrevisionen i 88 procent af de her undersøgte tilfælde er refereret på 
mindre end 5 sider. Og så foretages forvaltningsrevisionen overvejende på nogle få kommunale 
forvaltningsområder og mest som undersøgelser af kommunernes administration, økonomistyring 
og forretningsgange. Det er i flere tilfælde meget svært at skelne imellem finansiel, juridisk-kritisk 
og forvaltningsrevision. Sammenholdes denne praksis med definitionen på forvaltningsrevision, kan 
der i en række tilfælde, sættes spørgsmålstegn ved, om den udførte forvaltningsrevision lever op til 
kriterierne for at være forvaltningsrevision.  

Den bevægelse i offentlig revision, som beskrives i andre undersøgelser af 
forvaltningsrevisionspraksis, fra finansiel revision over imod mere forvaltningsrevision, kan ikke 
genfindes i den kommunale revision. Kommunal revision er stadigvæk først og fremmest finansiel 
revision og juridisk kritisk revision. På samme måde er der heller ikke noget, der indikerer, at der er 
en rivende udvikling hvad angår metoder, og af beretningerne fremgår det, at når revisorerne 
gennemfører forvaltningsrevision, så benytter de en lille gruppe af fortrinsvist kvalitative metoder. 

På baggrund af den forvaltningsrevisionspraksis som denne undersøgelse har afdækket er det stærkt 
tvivlsomt hvorvidt indførelsen af forvaltningsrevision har haft væsentlig betydning for 
kommunalbestyrelsens mulighed for at vurdere, om opgaveløsningen foregår på en økonomisk 
hensigtsmæssig måde, ligesom den næppe har gjort driften af den kommunale virksomhed 
væsentlig mere økonomisk. Der er fortsat betydelige forskelle, i den måde som staten og 
kommunerne revideres på og dermed også væsentlige forskelle i det økonomiske tilsyn, som de 
statslige og de kommunale udgifter er underlagt. 

Forvaltningsrevision og privatisering 
Denne undersøgelse giver støtte til argumentet for at privatisering fører til mindre 
forvaltningsrevision. Det kommunale revisionsmarked er i dag 100 procent overtaget af private 
revisionsfirmaer, og på den måde er denne undersøgelse med til at indikere, at privatisering 
medfører mindre forvaltningsrevision. 

Forvaltningsrevision, fremadrettet rådgivning og uafhængigheden 
I flere tilfælde udmunder forvaltningsrevisionen ikke kun i en vurdering men også i en anbefaling. 
Derudover viser analysen, at revisionsfirmaerne også i betydeligt omfang yder rådgivning. Disse to 
forhold er med til at indikere, at revision og fremadrettet rådgivning væves sammen. Oplysningerne 
om denne rådgivning er mangelfuld, og gør det derfor vanskeligt at vurdere omfang og eventuel 
indflydelse på revisorernes uafhængighed.  
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Perspektivering 
Undersøgelsen påpeger, at der er nogle problemstillinger knyttet til den måde, forvaltningsrevision 
praktiseres på i den kommunale sektor. Forvaltningsrevision blev gjort lovpligtigt i kommunerne i 
et forsøg på at give kommunalbestyrelserne bedre muligheder for at vurdere, om opgaveløsningen 
foregår på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og for at gøre driften af den kommunale 
virksomhed mere økonomisk. Denne undersøgelse viser, at det er tvivlsomt, om disse målsætninger 
er opnået, med den måde som forvaltningsrevision praktiseres i dag.  

Der er behov for mere viden om den uformelle praksis, der er tilknyttet forvaltningsrevision, da de 
skrevne beretninger har tendens til at fremhæve det formelle og nedtone det uformelle. Også viden 
om hvilken effekt det har på forvaltningsrevisionen at markedet for kommunal revision i dag 
varetages udelukkende af private firmaer er nødvendig, da den sammen med konklusionerne fra 
denne undersøgelse gør det muligt at foretage en vurdering, der hviler på flere forskellige 
undersøgelser af den forvaltningsrevision, der praktiseres og for at finde ud af, hvordan 
problemerne med kommunal forvaltningsrevision hænger sammen med privatiseringen af den 
kommunale revision. 

En sådan vurdering kan også være med til at udstikke retningen for fremtidens kommunale 
forvaltningsrevision. Skal denne i stedet udformes efter engelsk forbillede, hvor et regionalt 
offentligt institut gives myndighed til at foretage forvaltningsrevision, således at de private 
revisionsfirmaer kan holde sig til deres kernekompetence, finansiel og juridisk-kritisk revision? 
Dette kunne for eksempel ske i regi af Kommunernes og Regionernes Evalueringsinstitut KREVI, 
eller også kunne dette lægges ud til rigsrevisionen. At en statslig institution som rigsrevisionen skal 
foretage forvaltningsrevision i den kommunale sektor vil sandsynligvis møde betydelig modstand 
fra det kommunale selvstyre, på trods af de åbenlyse fordele der er ved rigsrevisionen med deres 
erfaring og kompetence i forhold til at tilrettelægge og gennemføre forvaltningsrevision. 
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Bilags- og litteraturfortegnelse 

Bilag 1 

Speciale om forvaltningsrevision i 
kommunerne 
Mit navn er Thomas Trøster og jeg er stud.merc.aud ved Handelshøjskolen i København (CBS). Jeg 
står for meget snart at skulle i gang med at skrive speciale, specialet er en undersøgelse af 
forvaltningsrevisionspraksis i kommunerne. Denne undersøgelse har til hensigt at indsamle og 
vurdere den forvaltningsrevisionspraksis der findes i kommunerne og søger at råde bod på den 
mangel på systematisk viden der er om hvorfor og hvordan forvaltningsrevision praktiseres i 
kommunerne. Til brug for denne undersøgelse har jeg brug for at indsamle datamateriale i form af 
revisionsberetninger om forvaltningsrevision foretaget af de kommunale revisionsorganer. 

Jeg henvender mig derfor til jer og anmoder jer om at sende mig jeres sidste tre beretninger om 
forvaltningsrevision, samt udfylde nedenstående tabel. 

 Beretning 1 Beretning 2 Beretning 3 
Titel 
 

   

Lovpligtig 
forvaltningsrevision? 

   

Udvidet/tilkøbt 
forvaltningsrevision? 

   

Navn på Kommunens 
revisionsfirma: 

   

Beskrivelse af hvad 
beretningen har givet 
anledning til75

 

: 

  

 

Jeg vil gerne understrege at jeg ikke ønsker at skrive noget om hvad den enkelte kommune har gjort 
eller ikke gjort, ligesom alle de indkomne besvarelser og beretninger hvor det er muligt vil blive 
anonymiseret. 

På forhånd tak 

    
Thomas Trøster 

stud.merc.aud  

                                                 
75 Beskrivelse af hvilke initiativer der er igangsat på baggrund af beretningen, eller hvilke overvejelser beretningen har 
givet anledning til, også i de tilfælde hvor den ikke har givet anledning til noget bedes det beskrevet hvorfor? 
Spørgsmålet søger at klarlægge hvorvidt beretningen har haft en effekt og en beskrivelse af hvad denne effekt. 
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