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1. English summary

This Master’s thesis addresses the ongoing debate about performance audit on state funded projects.

In February 2013, the Danish Supreme Audit Institution published a study, which concluded that

auditors did not specify, and therefore maybe have not performed, an adequate performance audit on funds

reports. This master’s thesis examines why the auditors do not perform or specify proper performance au-

dit, and how ongoing discussion between auditors and legislators can move forward.

The thesis consists of written sources from auditors, theoreticians and the Danish Supreme Audit Institu-

tion. To validate the information obtained through the literature and to include new perspectives and pre-

sent stands, three interviews were conducted. The interviewees represent the funders, the private auditors

and one person who has been working at the Danish Supreme Audit Institution, the City of Copenhagen

and as a private auditor. Unfortunately it was not possible to conduct an interview with the Danish Su-

preme Audit Institution, which has affected the analysis, and therefore there has been more focus on the

written sources to discover the stance of the Institution.

Through use of Expectation Gab, Framing, Groupthink, the COSO Framework and discourse analysis the-

ories, the lack of performance audit and the ongoing discussion has been examined.

The main conclusion of this Master’s thesis is that auditors’ own expectations exceed the expectations of

the funders and the Danish Supreme Audit Institution. Because the auditors overstate their assignments,

they regard it as unreasonable, and therefor do not perform it.

Auditors should pay more attention to the grant letters and other rules for the funded projects, so that

they only perform what they are asked to perform.

Correspondingly the funders should ensure that all projects have measurable goals, so that the audi-

tor can perform the required performance audit. If there are no measurable goals, it is not reasonable to

expect that the auditor will perform a performance audit.

If the auditors and funders address these issues, the ongoing discussion can move on to a new phase.

For auditors to move focus from themselves, they should start by being more specific as to the purpose of

the performance audit, what the performance audit comprises, and when they do not perform it, they

should state why they do not do it. In that way the Performance Gap can be reduced, and the Danish Su-

preme Audit Institution can shift focus, and make the funders take action on the missing measurable goals,

instead of criticizing the auditor for deficient reporting.
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2. Indledning og problemfelt

Når der foretages revision, er det ikke længere kun de finansielle forhold, der revideres. Gennem årene er

der kommet flere og flere områder ind under de forventninger og krav, der stilles til revisorer. Ud over

funktionen som ”økonomi politi”, er det i dag også forventet, at revisor har kompetencer til at udføre revi-

sion af f.eks. CSR rapporter, samlinger på museer (samlingsrevision) og af forvaltningen af offentlige mid-

ler.

Denne udvikling stiller store krav til revisors faglige bredde og dybde af kendskab til specielle regler

inden for specifikke områder. At springe ud som revisor i dag, og få sit første job, er derfor ikke kun et

valg om at være revisor eller ej, men også et spørgsmål om at være generalist, der kan revidere de fleste

”almindelige” selskaber, eller specialist, der f.eks. fokuserer på offentlige virksomheder. I denne afhand-

ling har jeg valgt at tage specialistbriller på og fokusere på forvaltningsrevision.

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik udføres der forvaltningsrevision af staten, regionerne,

kommunerne og EU midler. Når disse instanser sender midler videre ud til mindre enheder, kræver instan-

serne ofte, at der også foretages forvaltningsrevision af de midler, som tilskudsmodtagerne har fået. Men

hvad betyder dette krav om forvaltningsrevision, og er der forskel på, hvordan revisor reviderer disse pro-

jekter, og hvordan hele institutioner revideres?

Formålet med forvaltningsrevision er at kontrollere, hvorvidt offentlige midler misbruges. Det er

endvidere et mål med forvaltningsrevisionen, at der findes (mere) effektive, produktive og sparsommelige

måder at anvende midlerne på. Sat lidt på spidsen kan man sige, at en revisor, der udfører forvaltningsrevi-

sion, også skal komme med forslag til en ny eller forbedret forvaltning af midlerne. Men er revisor i stand

til at påtage sig denne funktion? Eller er teorierne og metoderne til forvaltningsrevision måske for vold-

somme og overdrevne, når der er tale om revision af projektmidler?

I februar 2013 udsendte Rigsrevisionen ”Beretning til Statsrevisorerne om forvaltningen af statslige til-

skud”. Lidt overfortolket er hovedkonklusionen, at revisorerne ikke tilstrækkeligt dokumenterer og dermed

måske ikke tilstrækkeligt udfører forvaltningsrevision af tilskudsregnskaberne. Men hvorfor dokumenterer

revisorerne ikke den udførte forvaltningsrevision, eller mener de selv, at de dokumenterer tilstrækkeligt?

Debatten, om hvorvidt private revisorer (herefter anvendes ordet revisor om de private revisorer)

udfører tilstrækkelig forvaltningsrevision, samt hvorvidt de har evnerne og mulighederne for det, har været

i gang i årevis. Synspunkter fra begge lejre har været fremsat i artikler, bøger og diskussionsoplæg om

forvaltningsrevision, men der er endnu ikke opnået enighed om, hvorvidt revisorer skal, kan og vil udføre

forvaltningsrevision.
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Rigsrevisionens beretning har vagt min interesse for at skrive denne afhandling om forvaltningsrevi-

sion af projekttilskud.

3. Problemformulering

I denne afhandling antager jeg, at Rigsrevisionen har ret i deres konklusioner om, at revisorer ikke til-

strækkeligt dokumenterer den (måske) udførte forvaltningsrevision. Derfor indeholder min problemformu-

lering en forudindtaget holdning, som jeg er bevidst omkring i mit arbejde med afhandlingen.

Ved at analysere teorierne bag forvaltningsrevision vil jeg undersøge, hvilke mulige årsager der er til, at

eksterne revisorer ikke tilstrækkeligt dokumenterer og udfører forvaltningsrevision af tilskudsregnskaber.

Jeg vil endvidere arbejde med forventningskløften for at identificere, hvad der holder liv i diskussionen om

forvaltningsrevision mellem revisorerne og Rigsrevisionen. Jeg vil endvidere præsentere en række forslag

til, hvordan det fremover kan sikres, at der udføres og dokumenteres tilstrækkelig forvaltningsrevisionen af

tilskudsregnskaber.

I spørgende form formuleres problemformuleringen som:

Hvorfor udføres og dokumenteres der ikke tilstrækkelig forvaltningsrevision af tilskudsregnskaber, og

hvordan kan det ændres, så parterne nærmer sig hinanden?

3.1 Afgrænsning
Afhandlingen beskæftiger sig alene med tilskudsregnskaber vedrørende projekttilskud. Afhandlingen ind-

drager derfor ikke teorier og regler vedrørende driftstilskud, taxametertilskud, investeringsregnskaber og

andre tilskudsregnskaber, der ikke falder ind under definitionen af projekttilskud i kapital 7. Konklusioner

og anbefalinger kan derfor ikke benyttes analogt på revision af andre typer af tilskudsregnskaber.

Afhandlingen afgrænses fra alle andre interessenter end den ansvarlige part og tiltænkte bruger af revisi-

onserklæringen. Med andre ord er det kun revisors, tilskudsgivers (herunder Rigsrevisionen) og tilskuds-

modtagers interesser, der vil blive betragtet og indgå i diskussioner og analyser.

4. Videnskabsteori og metode

I denne afhandling har jeg valgt at anvende socialkonstruktivisme som den videnskabelige indgangsvinkel.

Afhandlingens emne er påvirket og afhængig af menneskers holdninger og deres påvirkninger af hinanden.

Med de socialkonstruktivistiske briller er verden foranderlig og ændres konstant af de mennesker, der be-

finder sig i den. ”Dermed rummer socialkonstruktivisme også et forandringsperspektiv, for hvis de sam-
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fundsmæssige fænomener er historisk og socialt skabte, så betyder det, at de også er historisk foranderlige.

Hvis de samfundsmæssige fænomener i sidste ende er skabt af menneskers handlinger, så kan de også for-

andres af selv samme menneskers handlinger.”1

Ved at viden påvirkes af omgivelserne og de historiske begivenheder, kan man også sige, at viden er

akkumulerende. Det der engang var sandt, er det ikke nødvendigvis længere. Teori og videnspuslespillet

lægges konstant om og danner nye billeder i lighed med Pirsigs beskrivelse af opdagelsen af næbdyret.2 Da

der pludselig fandtes et dyr, der ikke kunne placeres i de eksisterende kasser, for opdeling af dyrearter, var

verdenssynet nødt til at ændres. Den sande verden blev derefter ændret, og nu kunne næbdyret også ind-

placeres.

Berger & Luckmanns 3-sidede model præsenteres i Wennebergs bog.3 Den socialkonstruktivistiske

model viser, at mennesker er tilbøjelige til at danne vaner. Med tiden bliver vanerne til eksternaliteter, der

også påvirker de mennesker, der ikke selv var med til at danne disse vaner. Slutteligt institutioneres vaner-

ne og bliver en naturlig del af gruppen. Nye medlemmer af gruppen inddrages og opsluges af vanerne, og

de påtager sig de samme ideer og normer, som gruppen allerede havde.

Den evige uenighed mellem Rigsrevisionen og revisor kan udspringe af oparbejdede vaner i begge

fløje, som påvirker holdningen til hinanden. Der kan være udviklet en form for Groupthink, der besværlig-

gøre dialogen mellem de to grupper.

Som min problemformulering lægger op til, vil jeg hovedsageligt bevæge mig på det forklarende niveau

samt det normative niveau, når jeg afslutningsvis kommer med en række bud på, hvordan den langtrukne

diskussion om forvaltningsrevision kan bringes videre.

For at afdække min teorifokuserede problemformulering vil jeg benytte den teoritestende metode

gennem litteraturstudier og interviews. Endvidere vil diskursanalyse indirekte blive inddraget.

Afhandlingen er opbygget efter en deduktiv struktur, og i den ontologiske orientering er virkeligheden en

social konstruktion og dermed konstrueret. Epistemologisk vil afhandlingen være orienteret mod social-

konstruktivisme. Erkendelsen vil opstå gennem forståelse af sociale konstruktioner og vil løbende udvikle

sig. I afhandlingen vil der blive anvendt kvalitativ metode, i form af litteraturstudie og ekspertinterviews.

5. Kvalitet

Kvaliteten i de udførte litteraturstudier, interviews og analyser er sikret ved, løbende at holde min førviden

og fordomme for øje. Gennem arbejdet med afhandlingen, har jeg sat min forforståelse i spil og løbende

1 Fulsang, L. m.fl.; Videnskabsteori I samfundsvidenskaberne – på tværs af fagkulturer og paradigmer, 2004, s. 349
2 Pirsig, R. M.; Lila, an inquiry into morals, 1992
3 Wenneberg, S. B.; Socialkonstruktivisme – positioner, problemer og perspektiver, 2002
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dannet ny forforståelse, der så igen er sat i spil. Denne proces er forsøgt vist via dette afsnit, og i afsnit

9.4.1 er beskrevet, hvad min forforståelse udgjorde efter det udførte litteraturstudie og før de foretagne

interviews.

Opmærksomheden henledes dog på, at hele min forforståelse ikke er beskrevet, da jeg end ikke selv

er bevist om den. Fredslund beskriver fænomenet som: ”Fuld viden om egen forforståelse kan aldrig nås,

dels fordi vi er ét med den, dels fordi vi ved mere, end vi nogensinde vil kunne vide!”.4

Validitet består af gyldighed og relevans, hvilket viser, om der testes det, jeg tror, der testes. Sammenhæn-

gen mellem det teoretiske og empiriske begrebsplan (gyldigheden) vurderes ikke at være høj. De udførte

interviews indledes alle med, at respondenten forklarer, hvad begrebet ”forvaltningsrevision” er for dem.

Det ses i de udførte interviews (Bilag C) samt i litteraturstudiet (kapitel 8 og 9), at begrebet ikke er enty-

digt og opfattes forskelligt blandt parterne.

Jeg er selv ansat ved et stort revisionsfirma, og min forforståelse kan derfor være påvirket af firmaets

normer. Som beskrevet i kapitel 4, bygger afhandlingen på en socialkonstruktivistisk tilgang, hvilket ek-

splicit er valgt for at rumme min egen forforståelse. Jeg er bevist om, at den omverden jeg normalt begiver

mig i, kan have påvirket min holdning til emnet, min analyse af litteraturen og de udførte interviews.

Den anvendte empiri er indsamlet via artikler, bøger og interviews. Under de udførte interviews har

jeg været påvirket af min forforståelse, litteraturstudier og de tidligere udførte interviews.

Relevansen vurderes at være højere end gyldigheden. Problemfeltet i afhandlingen har været disku-

teret i mange år. Udefra ligner det, at debatten har sat sig fast, og at parterne ikke bevæger sig hverken mod

eller fra hinanden. Denne antagelse er dog også et udtryk for min forforståelse. Gennem arbejdet med af-

handlingen er det blevet klart, at problematikken fortsat er relevant og aktuel i 2014, hvorfor afhandlingens

relevans vurderes høj.

Reliabilitet viser målenøjagtigheden i naturvidenskaben, og når den er høj, vil en gentagelse af eksperi-

mentet give samme resultat. I samfundsvidenskaberne udtrykker reliabiliteten resultatets pålidelighed.5

Pålideligheden i denne afhandling vurderes at være relativ høj, da kilder er gengivet nøjagtigt og præcist.

Det er forsøgt at tydeliggøre, hvornår der er tale om egne fortolkninger, og hvornår kilder gengives. Ved at

være bevidst om min egen forforståelse er pålideligheden også forsøgt bevaret på et højt niveau.

4 Fredslund, H.; Den filosofiske hermeneutik – fra filosofi til forskningspraksis; Trykt i: Samfundsvidenskabelige analysemetoder,
2012, s. 87

5 Fredslund, H.; Den filosofiske hermeneutik – fra filosofi til forskningspraksis; Trykt i: Samfundsvidenskabelige analysemetoder,
2012, s. 96
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6. Interviews6

Der er udført tre interviews i arbejdet med denne afhandling. De har alle været opbygget med teoritestende

og delvist teorisøgende design.

I den teoritestende del tages der udgangspunkt i den viden, der er opbygget gennem litteraturstudiet.

I de udførte interviews har det ikke været målet at opbygge ny teori, hvorfor den teorisøgende del hoved-

sageligt har været rettet mod, at få indsigt og forstå den livsverden de interviewede befinder sig i, eller

hvordan de interviewede framer7 virkeligheden.

Da det har været vigtigt at komme tæt ind på de interviewedes holdning og opfattelse af forvalt-

ningsrevisionsdebatten (teorisøgende), og samtidig har været formålet at teoriteste den empiriske viden, er

der anvendt dybdeinterviews. Dybdeinterviewene er kvalitative forskningsinterviews, og de bygger på den

sociologiske fænomenologi. Der bliver dermed taget udgangspunkt i interviewpersonernes egne perspekti-

ver og verdensbilleder.

Interviewene er først foretaget, efter den empiriske del af afhandlingen var afsluttet, da den indsam-

lede empiriske viden skulle benyttes til interviewene. Efter de udførte interviews er resultaterne indarbejdet

i analysedelen, der også indeholder resultater fra litteraturstudiet.

De udførte interviews har været semistrukturerede, så der har været en vis fleksibilitet i temaer og

rækkefølgen af emnerne. Se den anvendte interviewguide i Bilag B.

6.1 De interviewede personer
Jan Christensen er tidligere kontorchef hos Rigsrevisionen, tidligere vicedirektør for Revisionsdirektora-

tet ved Københavns Kommune og forfatter til flere artikler om god offentlig revisionsskik og forvaltnings-

revision. Jan Christensen afsluttede sin karriere som revisor hos Deloitte.

Jan Christensen var interessant at interviewe, da han har siddet på begge sider af bordet, både som en

del af Rigsrevisionen, intern revisor i det offentlige og som revisor hos Deloitte.

Der blev afholdt interview med Jan Christensen den 12. juni 2014.

Lynge Skovgaard er formand for ”Udvalget for revision af offentlige virksomheder” hos FSR og repræ-

senterer derfor i denne afhandling revisor. Lynge Skovgaard er indehaver og partner hos Deloitte.

Lynge Skovgaard blev valgt som interviewperson, da han både repræsenterer revisorer, og han via

sit formandskab hos FSRs offentlige udvalg, repræsenterer hele gruppen af revisorer, der reviderer offent-

lige midler.

Der blev afholdt interview med Lynge Skovgaard den 20. juni 2014.

6 Dette afsnit bygger på Kvale, S.; Doing Interviews, 2010 & Fuglsang, L. m.fl.; Teknikker i samfundsvidenskaberne, 2010, kap.
14 & Voxted, S.(red.); Valg der skaber viden – om samfundsvidenskabelige metoder, 2008, kap. 15

7 Se afsnit 8.2 om framing
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Som repræsentant for tilskudsgiver er der foretaget interview hos Ministeriet for Børn, Ligestilling, Inte-

gration og Sociale forhold. Den interviewede person er ikke bemyndiget til at udtale sig på vegne af mini-

steriet, og udtalelserne er derfor udtryk for medarbejderens personlige holdning. Lydfilen af dette interview

er derfor ikke vedlagt denne afhandling, og navnet er ikke oplyst i de transskriberede interviews i Bilag C.

Interviewet hos Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold blev afholdt den 2.

juli 2014.

Det var endvidere et ønske at interviewe Rigsrevisionen. Efter gentagne forsøg med kontakt til en sekreta-

riatschef, en kontorchef, en afdelingschef og en chefkonsulent var det ikke muligt at få et interview.

Da både revisorer og tilskudsgiver henviser til Rigsrevisionen, for at få en afklaring på den igangvæ-

rende diskussion mellem parterne, er det en udfordring i analysen at drage endegyldige konklusioner og

anbefalinger, da Rigsrevisionens ideer og forsvar mangler. Som alternativ har det derfor været nødvendigt,

at lægge mere vægt på de litterære kilder, herunder det udførte litteraturstudie samt Statsrevisorernes ”Be-

retning 6/2012 om forvaltningen af statslige tilskud”.

De interviewede parter repræsenterer hver deres gruppe af interessenter. Det er dog vigtigt at pointere, at

de ikke er repræsentative for hele populationen, da de ikke er udvalgt 100% tilfældigt. Endvidere er Lynge

Skovgaard indehaver og partner hos Deloitte, hvor Jan Christensen også har været ansat. Når de udtaler sig

som revisorer, er det dermed som revisorer fra Deloitte. Det vurderes, at Deloitte er repræsentativ for de

store revisionshuse, men de vurderes ikke at være repræsentative for hele revisorstanden. Det bemærkes

dog, at Lynge Skovgaard er formand for FSRs offentlige udvalg, og derfor må repræsentere flere revisorers

interesser.

7. Begreber

Afhandlingen omhandler forvaltningsrevision af tilskudsregnskaber. Forvaltningsrevision defineres og

uddybes i afsnit 9.2.

Tilskudsregnskaber er de regnskaber, der laves over projekters forbrugte midler i en periode, når til-

skudsgiver kræver det. Det er selve tilskudsregnskabet og eventuelt anden rapportering til tilskudsgiver,

der foretages forvaltningsrevision af.

Et projekt og et projekttilskud er i denne afhandling de projekter, som tilskudsmodtager modtager midler

til af tilskudsgiver. Projekterne kan vedrøre mange forskellige ting, lige fra at øge ældres livskvalitet til at

bygge en bro til cyklister. Se dog afsnit 3.1 om afhandlingens afgrænsning.
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Tilskudsgiver er den part, der økonomisk støtter tilskudsmodtager med at afholde et projekt. Tilskudsgiver

vil ofte forlange, at der aflægges et revideret regnskab over de brugte midler i projektet. Tilskudsgiver kan

også efterspørge andre former for afrapportering, så som en målopfyldelsesrapport, statusrapport mm. Da

tilskudsgiver ofte finansierer store dele af (hvis ikke hele) projektet, udstikker tilskudsgiver ofte betingel-

ser, revisionsinstruks og andre krav til projektet.

Brugen af begrebet tilskudsgiver vil i denne afhandling primært indbefatte danske ministerier. Som

defineret ovenfor, er tilskudsgiver bl.a. den myndighed, der opstiller krav til regnskabet og revisionen.

Flere tilskudsgivere anvender Rigsrevisionens modelinstruks som revisionskrav, og dermed er det Rigsre-

visionens overvejelser og holdninger, der ofte afspejler kravene til tilskudsregnskaberne. Tilskudsgivers

krav og holdning til revisor afhænger derfor af Rigsrevisionen, der fortolker Folketingets love på området.

Tilskudsmodtager er projektejer. Det er tilskudsmodtager, der udtænker, udfører og styrer projektet for de

midler, tilskudsgiver tildeler projektet. Det er tilskudsmodtager, der er ansvarlig for projektet og tilskuds-

modtager, der juridisk hæfter for projektet og den aktivitet, projektet indeholder.

8. Teori

8.1 Forventningskløft
Som beskrevet i indledningen, kommer ideen og motivationen til denne afhandling fra Rigsrevisionens

beretning fra februar 2013 om forvaltningen af statslige tilskud.8 Rigsrevisionen er ikke udelt begejstret

med den forvaltningsrevision, revisor udfører. Ud fra teorierne om forventningskløfter, og min forforståel-

se, kan det tænkes, at problemet ikke er manglende forvaltningsrevision, men en forventningskløft mellem

revisor og Rigsrevisionen. Herunder er teorier om forventningskløften derfor drøftet.

Når en revision udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, bør væsentlige fejl og besvigelser

findes. Dette er dog ikke altid muligt pga. de iboende begrænsninger i revisionen, der, jf. ISA 240.5 medfø-

rer en risiko for, at væsentlige fejl ikke opdages. På trods af at revisor dermed ikke kan finde alle fejl

mangler eller besvigelser, kan de manglende opdagelser skabe skuffede forventninger mellem regnskabs-

bruger og revisor.

Revisors problemer med at finde alle eventuelle fejl, mangler og besvigelser i det reviderede regn-

skab kan medføre situationer, hvor regnskabet, og dermed erklæringen, indeholder fejl eller mangler. Når

dette sker, er der mulighed for, at revisor kan ifalde erstatningsansvar, strafansvar og disciplinæransvar.9

Ofte ifalder revisor dog ikke ansvar, da der ikke er tale om en mangelfuld (forvaltnings)revision, men en

forventningskløft mellem regnskabsbruger og revisor.

8 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013
9 Langsted, L.B. m.fl.; Revisoransvar, 2012, kapitel 3.3.1



S i d e | 9 af 62

Dermed også sagt at forventningskløften er relevant for offentlige revisorer. Ofte er modparten i

kløften lovgiver og kan derfor hurtigt ændre urimelige krav til lovpligtige krav og dermed mangelfuld ud-

førsel. Men dette hindrer ikke revisor i at beklage sig og bringe emner op til debat, selvom de er lovkræve-

de. Hvis en ny lov er på vej, kan revisor frame og dermed påvirke lovgiver. Det skal dog bemærkes, at

lovgiver altid har magten, selvom revisor eller andre forsøger at påvirke den via framing og diskurser.

I 1987 fandt Houghton10 frem til, at det ikke kun er den ansvarlige part og den tiltænkte bruger, der udgør

forventningskløften. Det kan også være revisor selv, der ikke forstår, hvordan de andre parter opfatter revi-

sionen. Houghton fandt en forventningskløft angående ”det retvisende billede” mellem revisor og de øvri-

ge respondenter, men revisor kunne ikke gætte, hvad kløften bestod i. Så selvom der havde været vilje til at

reducere kløften, havde det ikke været muligt, da revisor ikke var bevidst om, hvad den reelle kløft var.

Som i alle andre områder for revision er der også fare for forventningskløfter, når der udføres forvaltnings-

revision. Revisor skal være opmærksom på at hindre eller minimerer disse kløfter. Dog skal opmærksom-

heden henledes på Brenda Porters teori om rimelige og urimelige forventninger.11 Porter taler om forvent-

ningskløften som et fænomen, revisorerne selv kan mindske, men den kan aldrig forsvinde helt. Porter

definerer ”Expectation-Performance Gap” som ”… the gap between society’s expectations of auditors and

auditor’s performance, as perceived be society”.12 Ud over de urimelige forventninger inddeler Porter kløf-

tens rimelige forventninger i mangelfuld udførsel og mangelfulde standarder. Se Porter model nedenfor:

1 Duties defined by the law and professional promulgations.
2 Duties which are cost-beneficial for auditors to perform.

Figur 1 Structure of the Audit Expectation-Performance Gap13

Som beskrevet ovenfor opdeles de rimelige forventninger i to. Mangelfuld udførsel (deficient performance)

vedrører kvaliteten af den revision, der er foretaget. Hvis revisor ikke har udført revisionen efter god (of-

10 Houghton, K.A.; True and fair view: An empirical study of connotative meaning; Accounting, Organizations and Society, Vol.
12, 1987, s. 143-152

11 Porter, B.; An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap; Accounting and Business Research, Vol. 24, 1993, s.
49-68

12 Porter, B.; An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap; Accounting and Business Research, Vol. 24, 1993, s.
50

13 Porter, B.; An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap; Accounting and Business Research, Vol. 24, 1993, s.
50
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fentlig) revisionsskik eller ikke har efterlevet de internationale standarder for revision (ISA), kan regn-

skabsbrugerne med rimelighed have skuffede forventninger. Har revisor derimod overholdt alle regler og

normer for revision, kan den skuffede forventning skyldes mangelfulde standarder eller urimelige forvent-

ninger. At afgøre hvorvidt en skuffet forventning skyldes mangelfuld udførsel er relativ let. Har revisor

overholdt gældende love og forskrifter, er der ikke tale om mangelfuld udførsel. Det kræver derimod en

dybere undersøgelse at afgøre, hvorvidt den skuffede forventning er urimelig eller blot skyldes mangelful-

de standarder.

Ifølge Porter kan en forventning først betragtes som rimelig, når revisionshandlingen ikke medfører

tab hos revisor, der overstiger udbyttet af handlingen. Med andre ord skal der foretages en Cost-Benefit

analyse af handlingen knyttet til forventningen, før det kan afgøres, om det er en rimelig forventning til

revisors arbejde. Det kan dog være problematisk at udføre en sådan analyse, da udbyttet af en handling

ikke altid kan påføres en direkte værdi. Hvor meget ekstraarbejde (økonomiske omkostninger) skal revisor

f.eks. lægge i en forvaltningsrevision, og hvad er værdien af den udførte forvaltningsrevision. Ud over

Cost-Benefit analysen, bliver det også nødvendigt at inddrage en personlig vurdering af, hvad der er rime-

ligt at forvente af revisor, og hvad der ikke er. Når analysen og vurderingen er foretaget, vil rimelige for-

ventninger, der ikke er indfriet, og ikke skyldes mangelfuld udførsel, skyldes mangelfulde standarder. Det

kræver dermed en lovændring at lukke denne form for forventningskløft. Hvis loven ændres, og revisor

fortsat ikke udfører handlingen, vil den skuffede forventning skyldes manglefuld udførsel, som revisor i

sidste ende kan blive anklaget og dømt for.

Udmunder analysen i, at forventningen er urimelig, skal revisor (og revisionsbranchen) informere

om kløften, og gøre regnskabsbruger opmærksom på at handlingen ikke er en del af det udførte arbejde. På

denne måde vil kløften forhåbentlig blive lukket. Som eksempel på urimelige forventninger kan nævnes en

situation, hvor regnskabsbrugerne tror, revisor har fundet og rettet samtlige fejl uanset størrelsen i regnska-

bet. I en revision opereres der med et væsentlighedsniveau, hvilket understøttes af ISA 320 (A.1) og ISA

200.17. Der er dermed ikke lovhjemmel til at tro, at revisor finder og retter samtlige fejl, og forventningen

skyldes derfor ikke en mangelfuld udførsel. Hvorvidt forventningen er rimelig eller urimelig afhænger af

Cost-Benefit analysen. Porter vurderer i sin artikel,14 at det ikke er en rimelig forventning til revisor, at alle

omkostninger skal revideres. Dette vil medføre en langt højere omkostning for revisor, end regnskabsbru-

ger vil få ud af den øgede gennemgang.

I 1989 undersøgte Bent Warming-Rasmusen15 tilliden til danske statsautoriserede revisorer, og han fandt,

at der også i Danmark var en forventningskløft mellem revisorerne og samfundet. Ud over de her nævnte

14 Porter, B.; An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap; Accounting and Business Research, Vol. 24, 1993, s.
63

15 Warming-Rasmussen, B.; Tillidsforhold og forventningskløften mellem brugeren af revisionsydelsen og den statsautoriserede
revisor, 1990
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undersøgelser, konkluderer endvidere Gold,16 Frank,17 Humphrey18 og Füchsel,19 at der findes forvent-

ningskløfter. Det har i mine studier ikke været muligt at finde artikler eller anden litteratur, der afviser

eksistensen af forventningskløfter. På trods af undersøgelsernes høje aldre, tyder de gentagende enslydende

konklusioner på, at forventningskløfter formentlig altid har og fortsat vil eksistere.

8.2 Framing
I sit essay fra 1998 benytter Gallon20 Goffmanns framing begreb. Framing er det interpersonelle forhold

mellem forskellige grupper af mennesker. Goffmann refererer til teaterverdenen og illustrerer framing ved

at gå en tur i teatret.21 Når klokken ringer, skal publikum søge ind i salen og finde deres pladser. Når lyset

dæmpes, skal publikum rette fokus mod scenen og stoppe andre aktiviteter. Når skuespillerne har publi-

kums opmærksomhed, skal de spille indlevende, og publikum skal klappe, når stykket er slut. Når alle dis-

se handlemønstre og forventninger til hinanden går op i en højere enhed, bliver teaterturen magisk, hvilket

skyldes den framing, der fandt sted.

Ifølge Gallon er der to konkurrerende holdninger til framing. Den første er, at framing er normen, og

det mest almindelige forhold at have til sin omverden. Der kan dog forekomme situationer, hvor framing i

enkelte tilfælde er umulig at opnå, eller hvor parterne decideret modarbejder det. Når der ikke opnås

framing, skyldes det overflows.

Den anden holdning til framing er, at det næsten er umuligt at opnå, og at overflows derfor er nor-

men. Argumentet er, at det kræver enorme ressourcer at skabe framing. For at vende tilbage til Goffmanns

teater eksempel, kræver det en imponerende bygning, dygtige og engagerede skuespillere, og tilskuere der

indordner sig teatrets uskreven spilleregler for at lykkes. Men det er sjældent muligt at lægge så meget

forarbejde i en interaktion, at framing realistisk er mulig at opnå.

Gallon går så langt, som til at sige: ”… and it is precisely because they are sources of overflows that

they make the contract productive”.22 Min fortolkning af udsagnet er, at hvis der altid er framing, og par-

terne derfor altid forsøger at indordne sig hinanden, vil processen aldrig udvikles. Hvis revisor, den ansvar-

lige part og den tiltænkte bruger altid var enige i at indordne sig hinanden og blot ukritisk accepterede hin-

andens arbejde, ville processen aldrig blive forbedret, og de offentlige midler ville aldrig finde nye bedre

16 Gold, A. m.fl.; The ISA 700 Auditor’s Report and the Audit Expectation Gab – Do Expectations Matter?; International Journal
of Auditing, Vol. 16, 2012, s. 286-307

17 Frank, K.E. m.fl.; The expectation gap: perceptual differences between auditors, jurors and students; Managerial Auditing Jour-
nal , Vol. 16/3, 2001, s. 145-149

18 Humphrey, C. m.fl.; The Audit Expectations Gap in Britain: An Empirical Investigation, Accounting and Business Research,
Vol. 23/91A, 1993, s. 395-411

19 Füchsel, K. m.fl.; Revisor – regulering og rapportering, 2010
20 Gallon, M.; An essay on Framing and overflowing: economic externalities revisited by sociology; Trykt i: The Laws of the

Markets, 1998
21 Goffman, E.; Frame Analysis – An Essay on the Organization of Experience, 1986
22 Gallon, M.; An essay on Framing and overflowing: economic externalities revisited by sociology; Trykt i: The Laws of the

Markets, 1998, s. 255
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måder at blive brugt på. Verden kræver derfor en vis mængde af overflow for at kunne bevæge sig mod et

stadie af perfektion.

Ved at opnå fuld framing risikerer man endvidere at sidde fast i en Groupthink. I 1972 beskrev Janis23 den

(på daværende tidspunkt) nye teori Groupthink, der i 2010 blev bekræftet af Schafer.24 Når der opstår

Groupthink, har gruppen en så ensrettet tankegang og fællesopfattelse, at de bliver blinde for andre alterna-

tiver, og risikerer at komme til at overvurderer gruppens egne evner. Gruppen falder ofte tilbage på, hvad

den plejer at gøre, og gruppen mangler derfor nye ideer for at følge med omverdenen. Hvis revisor, den

ansvarlige part og den tiltænkte bruger opnår fuld framing, kan de risikere at omdanne sig selv til en grup-

pe og dermed optage Groupthink. Hvis dette sker, vil der formentlig ikke være behov for forvaltningsrevi-

sion, da ingen af parterne vil kunne se nye muligheder, og dermed heller ikke kunne se hvilke fejl/mindre

optimale tiltag, der har været i det reviderede projekt.

Som beskrevet ovenfor kræver framing også, at parterne ønsker, at der skal ske framing, og ikke modar-

bejder processen. I Moores25 teori om forhandlingsstrategier opdeler han strategierne i fem typer, der af-

hænger af parternes vilje og evne til at tilpasse sig den andens kultur. Ved fuldstændig framing har mindst

den ene part tilpasset sig den andens kultur, hvis de ikke ligefrem er mødtes på midten og har udviklet de-

res egen interne kultur (som kan forveksles med Groupthink). Hvis forventningskløften ved forvaltningsre-

vision skal minimeres, kræver det derfor at mindst en af parterne begynder at tilpasse sig den andens kul-

tur. Ved at tilpasse sig hinanden kan forhandlingen fungere på en mere konstruktiv måde. Selvom der ikke

er en decideret forhandling i gang om forvaltningsrevisionens begrebet mellem revisor, ansvarlig part og

tiltænkt bruger, vil det altid gavne en debat, at parterne nærmer sig hinanden.

8.3 Interne kontroller og COSO
I visse tilfælde kan forvaltningsrevision med fordel gennemføres via revision af de interne kontroller. I

2000 udarbejdede Birkholm Laursen & Holm26 et oplæg til årsmødet for The European Accounting Asso-

ciation om forventningskløfter ved evaluering af interne kontroller. I relation til denne afhandling er det

interessante ved undersøgelsen, at de ud fra COSO frameworket og SAS standarder bl.a. arbejder med

produktivitet og effektivitet i forhold til udførslen af interne kontroller. I denne afhandling vil jeg ikke

inddrage overvejelser omkring SAS standarderne, da de udelukkende regulerer USA. Ifølge COSO er de

interne kontroller en proces, der løbende påvirker de enkelte dele på kryds og tværs. Man kan derfor ikke

23 Janis, I.J.; Groupthink and group dynamics: A social psychological analysis of defective policy decisions; Policy Studies Jour-
nal, Vol.2(1), 1973, s.19-25

24 Schafer, M. m.fl.; Groupthink Versus High-Quality Decision Making in International Relations, 2010
25 Moore, C.W. m.fl.; Handbook of Global and Multicultural Negotiation, 2010
26 Birkholm Laursen, P. m.fl.; Have the auditors closed the expectation gap concerning evaluation of internal control?, 2000
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tale om en intern kontrol som en afsluttende handling, den må i stedet betragtes som en handling, der føre

projektet et skridt nærmere slutningen.27

I COSO’s Internal Control – Integrated framework står der blandet andet, at interne kontroller skal

give sikkerhed for ”Effectiveness and efficience of operations”28. På dansk (og lidt præget af offentlig revi-

sions tankegangen) oversættes det til effektivitet og produktivitet, men i ISA 315 står ”… effektivitet og

økonomisk hensigtsmæssighed...”, hvilket fortsat leder tankerne i retning af forvaltningsrevisionsbegrebet

effektivitet, men ikke produktivitet. Til gengæld tyder det på, at betydningen af begrebet ”sparsommelig-

hed” er kommet med i standarden. Hvis revisor skal udføre forvaltningsrevision via de interne kontroller,

bør det derfor ikke medføre meget ekstra arbejde, da effektiviteten og delvist sparsommeligheden allerede

er testet i den finansielle revision, når revisionen er udført i overensstemmelse med ISA’erne. At revision

af offentlige virksomheder/projekter indebærer yderligere handlinger bekræftes i vejledning til ISA 315

(A65) om særlige overvejelser vedrørende offentlige virksomheder. Selvom revision af interne kontroller

er et krav i alle revisioner, skal en revisor af offentlige virksomheder eller offentlige midler, bruge sine

specialkompetencer og udføre yderligere handlinger end ved en finansiel revision.

Ifølge COSO frameworket indebærer interne kontroller altså overvejelser om effektivitet og produk-

tivitet, mens ISA 315 om interne kontroller indeholder effektivitet og sparsommelighed.

8.4 Diskursanalyse
Problematikken der behandles i denne afhandling, er afhængig af parternes holdning og opfattelse af hin-

anden. Derfor er der udført en række interviews med de involverede parter. Det er vigtigt at pointerer, at de

interviewede aktører har hver deres dagsorden, holdning og opfattelse af problematikken. Der er ikke fore-

taget en decideret diskursanalyse, men teorien er holdt in mente under litteraturstudiet og de udførte inter-

views. Der vurderes at være sket en vis framing af forvaltningsrevisionsbegrebet over årene, hvilket for-

mentlig også er sket ved at have magt over diskurserne.

Grundessensen i diskursanalyse er, at sprog ikke er neutralt, og at sprog ofte vil være præget af den hold-

ning og vurdering, som taleren/skribenten har. I Den Store Danske Encyklopædi står der bl.a. om diskurs-

begrebet: ”De kan derfor ses både som skabte af og skabere af social orden.”29 Fairclough definere be-

grebet som: ”… different discourses are different ways of representing aspects of the world.”30

Gennem en bestemt diskurs kan det endvidere demonstreres, at man har magt og autoritet, eller dis-

kursen kan bruges til at opnå magt. Der kan forekomme situationer, hvor flere begreber udtrykker det

samme, dog med forskellig holdning. Det begreb, der i sidste ende vinder, er ikke kun en sproglig sejr, men

27 Birkholm Laursen, P. m.fl.; Have the auditors closed the expectation gap concerning evaluation of internal control?, 2000, S. 8
28 Messier Jr., W.F. m.fl; Auditing & Assurance Services, 2010, s. 188
29 Den Store Danske Encyklopædi, Gyldendals åbne web version, Diskursanalyse
30 Fairclough, N.; Analysing Discourse – Textual analysis for social research, 2003, s. 215



S i d e | 14 af 62

vil sandsynligvis også betyde, at den holdning, der ligger bag begrebet, vinder. Denne påvirkning vil for-

mentlig ske ubevist, og flertallet vil f.eks. pludselig kalde det for ”Cafe penge”, frem for det mere neutrale

SU. Det interessante er derfor også at se, hvem der har evnen til at udøve magten (hegemony), der drejer

begreber i den ønskede retning. Sprogets sammenhæng med magt understøttes jf. Fairclough af Gramsci:

”For Gramsci, the political power of the dominant class in such societies is based upon a combination of

’domination’ … and ‘intellectual and moral leadership’ or ‘hegemony’.”31. Det er ikke blot muligt at dan-

ne nye begreber og vende holdningen til en problematik på den måde. Jf. Fairclough er det også muligt at

erstatte allerede eksisterende begreber, så holdningen til et emne ændres. ”Correspondingly, a significant

target of hegemonic struggle is the denaturalization of existing conventions and replacement of them with

others.”32

9. Empiri og begrebsrammen

9.1 God offentlig revisionsskik
Forvaltningsrevision er en del af god offentlig revisionsskik, og derfor vil begrebet her blive præsenteret

og diskuteret. God revisionsskik er normen, og god offentlig revisionsskik er undtagelsen, der anvendes,

når det er et krav fra tilskudsgiver.

Ved revision af offentlige virksomheder er det ikke nok at revidere efter ISA standarderne, der skal også

revideres efter ISSAI standarderne, der udarbejdes af den internationale sammenslutning af rigsrevisioner

INTOSAI.33 Den danske rigsrevision er medlem af INTOSAI, og Danmark er specifikt nævnt i præamblen.

Derfor er revisionsstandarderne for offentlig revision (ISSAI) gældende i Danmark. Det er dog bemærkel-

sesværdigt, at ISSAI 1000.14 siger, at ISSAI skal anvendes som et tillæg til ISA. Når en revisionsopgave

falder ind under rammerne for ISSAI, skal såvel ISA som ISSAI standarderne derfor overholdes. Sat lidt

på spidsen kan man sige, at offentlige revisorer skal udføre en ”almindelig” finansiel revision plus de hand-

linger, der knytter sig til offentlig revision.

At der skal revideres efter god offentlig revisionskik i Danmark, ses i Rigsrevisorloven34 § 3. Begrebet

”God offentlig revisionsskik” bruges ikke i loven, men det beskrives, at revisor skal efterprøve overholdel-

sen af meddelte bevilliger og love, hvilket kan modsvare juridisk kritisk revision. Endvidere skal revisor

efterprøve, hvorvidt der er udvist skyldige økonomiske hensyn, hvilket er en del af forvaltningsrevisionen.

31 Fairclough, N.; Critical discourse analysis: the critical study of language, 1995, s. 93
32 Fairclough, N.; Critical discourse analysis: the critical study of language, 1995, s. 94
33 Rigsrevisionens hjemmeside: http://www.rigsrevisionen.dk/om-os/internationalt-samarbejde/intosai/
34 LBK nr. 101 af 19. januar 2012
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Dermed indgår såvel juridisk kritisk som forvaltningsrevision i god offentlig revisionskik, og begreberne

bliver uddybet herunder.

Selvom Rigsrevisorloven regulerer Rigsrevisors arbejde, påvirker den også revisorer, da der i Rigs-

revisorloven § 6 står, at regnskaberne skal være underlagt betryggende revision. Selvom tilskudsmodtager

eller giver er underlagt revision af Rigsrevisionen, skal tilskudsregnskaberne således særskilt revideres.

9.2 Forvaltningsrevision
Til brug for analysekapitlet er der inddraget flere forskellige artikler og bøger omkring forvaltningsrevisi-

on. For at konkretisere afhandlingens problemfelt og blive i stand til at udforme en interviewguide til de

udførte interviews, der inddrages i analysen, er det her nødvendigt at præsentere de anvendte teoretikere,

holdninger og metoder til forvaltningsrevision.

ISSAI 3000.1.1 definerer forvaltningsrevision som indeholdende sparsommelighed, produktivitet og effek-

tivitet. Senere i samme paragraf lyder det: ”Performance auditing is based on decisions made or goals

established by the legislature.”35 Det afhænger derfor af den lovgivende magts målkriterier og beslutnin-

ger, hvorvidt der skal laves forvaltningsrevision. I forbindelse med tilskudsregnskaber er den lovgivende

magt både de generelle regler, regnskabet og revisionen skal overholde (Erklæringsbekendtgørelse, ISA’er

osv.), samt tilskudsgiver der ofte har opstillet egne krav til modtagerne, og indirekte Rigsrevisionen hvis

modelinstruks ofte anvendes af tilskudsgiver. Hvorvidt der skal udføres forvaltningsrevision vil derfor i høj

grad afhænge af tilskudsgivers ønske.

ISA 330.13-14 omhandler brug af revisionsbevis fra tidligere år eller rotation mellem områder. Da der er

begrænset sikkerhed for forvaltningsrevision (se mere herom i afsnit 9.2.3), kan revisor med fordel gøre

brug af muligheden for rotation af revisionsbeviset for forvaltningsrevisionen. Det betyder altså, at revisor

ikke behøver teste forvaltningen af samme område hvert år, men kan nøjes med at teste det hver tredje år,

jf. ISA 330.14 (b).

At der kun er begrænset sikkerhed for forvaltningsrevisionen betyder også, at revisor ikke behøver

gå lige så dybt i sin revision af forvaltningsrevision som ved andre revisionsområder. Ved test af kontrol-

ler, i forbindelse med forvaltningsrevision, kan det i nogle situationer være nok at teste designet og imple-

menteringen af kontrollerne samt foretage nogle substanshandlinger af området. Hvis testen af kontroller-

nes design og implementering ikke har givet anledning til bemærkninger, vil det derfor ikke altid være

nødvendigt at teste den samme kontrol flere gange, for at se om den foretages lige så regelmæssigt som

forventet. I nogle situationer kan det også tænkes, at interviews kombineret med substansrevision vil være

tilstrækkeligt, f.eks. ved en velfungerende indkøbspolitik.

35 ISSAI 3000.1.1
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Omfanget af revisionen afhænger af revisors professionelle dømmekraft og sunde fornuft. Da det er

revisor selv, der afgør, hvilke områder der skal underlægges forvaltningsrevision, medmindre andet er

nævnt i revisionsinstruksen eller tilsagnsskrivelsen, kan det være svært for regnskabslæser at se, hvilke

handlinger der faktisk er udført. I Rigsrevisionens rapport om god offentlig revisions skik skriver de, i rela-

tion til forvaltningsrevision: ”Det er derfor særlig væsentligt, at revisor i sin rapportering tydeligt redegør

for de kriterier, forudsætninger og vurderinger, som revisors konklusioner hviler på.”36

Når tilskudsgiver vil sikre sig, at midlerne er gået til de formål, og på den måde som de havde tænkt sig,

kan de stille krav til revisionen i revisionsinstruksen. Den frihed revisor normalt har, til at udvælge fokus-

områder, kan dermed reduceres, ved at tilskudsgiver peger på specifikke områder eller handlinger, som de

ønsker revisor udfører. Det er derfor også vigtigt, at tilskudsgiver aktivt tilretter revisionsinstruksen, og

ikke blot kopierer Rigsrevisionens model, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende for projektmid-

lerne.

9.2.1 Forvaltningsrevisionsbegreber
De tre begreber forvaltningsrevision omhandler beskrives i ISSAI 3000.1.5 og de vil herunder kort blive

præsenteret.

9.2.1.1 Sparsommelighed
ISSAI 3000 definerer sparsommelighed som: ”According to the Auditing Standards, ’economy’ means

minimising the cost of resources used for an activity, having regard to appropriate quality.”37 Med andre

ord er sparsommelighed, at bruge færrest ressourcer til at fremskaffe et output af passende kvalitet.

Revision af sparsommelighed opdeler Elm-Larsen i 3 metoder.38 Den direkte vurdering, der er trans-

aktionsbaseret, og kan udføres i forbindelse med bilagsrevisionen. Elm-Larsen beskriver også den indirekte

vurdering, der bygger på de interne procedurer og kontroller. Den indirekte vurdering kan også udføres ved

at sammenligne budget med regnskab, eller ved at gennemgå et licitations- eller udbudsforløb (se kort om

udbud i afsnittet herunder). Den tredje metode til revision af sparsommelighed er det Elm-Larsen kalder

andre forhold. Ved andre forhold kan revisor bl.a. se på lønomkostninger og personalet generelt, for at se

om de er over- eller underkvalificerede, om deres opgaver er rimelige sammenlignet med lønningerne osv.

Ved store offentlige anskaffelser over tærskelværdien skal der, jf. EU lovgivning, afholdes et udbud, inden

indkøbet foretages. I sådanne tilfælde vil den juridisk kritiske og forvaltningsrevisionen blive blandet

sammen, da der ved udbud er særskilt lovgivning, der skal overholdes. Ved udbud af offentlige kontrakter

36 Rigsrevisionen; God offentlig revisionsskik – normen for offentlig revision, 2013, s. 10
37 ISSAI 3000, s. 15
38 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013
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skal tildelingskriterierne ”Laveste pris” eller ”Økonomisk mest fordelagtig” anvendes. Kriterierne skal

oplyses i udbudsmaterialet, og unormalt lave bud kan afvises efter en, af EU fastsat, procedure. Det inte-

ressante ved udbud i forbindelse med forvaltningsrevision er, at når der er udført udbud, og dette er revide-

ret tilfredsstillende, burde anskaffelsen også overholde kriterierne for god forvaltning. I særdeleshed læg-

ger tildelingskriteriet ”Økonomisk mest fordelagtig” op til en betragtning af sparsommelighed, produktivi-

tet og effektivitet. Ved tildelingskriteriet ”Laveste pris” skal revisor være mere opmærksom, da den laveste

pris ikke nødvendigvis er sparsommelig. Det indkøbte kan være i så ringe stand, at de sparede omkostnin-

ger i år 0 overstiges af reparationer eller nyanskaffelser i de efterfølgende år. Denne type situationer bør

dog ikke opstå, da unormalt lave bud, som nævnt, skal afvises.39

9.2.1.2 Produktivitet
Ved forvaltningsrevision af produktivitet skal revisor undersøge, hvorvidt produktivitetspotentialet udnyt-

tes korrekt/tilstrækkeligt. I private virksomheder må det antages, at produktivitetspotentialet udnyttes, da

andre konkurrenter ellers ville overtage virksomhedens position i markedet. I den offentlige sektor er der

ikke denne form for konkurrence, og udnyttelsen af produktivitetspotentialet giver ikke sig selv, da incita-

mentet (udnyt eller gå konkurs) ikke findes.

Produktivitet defineres i ISSAI 3000 som et meget omfattende begreb, der både omhandler brugen

af ressourcer, informationssystemet, procedure for udnyttelse af identificerede forbedringsforlag og be-

stemmelser til styringsprocesserne. I Elm-Larsens bog definerer han produktivitet som: ”… forholdet mel-

lem en virksomheds produktion eller output og det input af ressourcer, der anvendes ved fremstillingen.”40

Med andre ord kan man sige, at den højeste produktivitet er, når mængden eller kvaliteten af outputtet ikke

kan øges uden at tilføre yderligere ressourcer. Rigsrevisionen beskriver produktivitet som: ”Forholdet mel-

lem omfanget af en virksomheds produktion og den resurseanvendelse, der medgår til produktionen.”41

Specifikke risici forbundet med produktivitet er svind, flaskehalse i produktionen og manglende identifika-

tion og kontrol med udefrakommende faktorer. For at revidere produktiviteten er der tre elementer, som

revisor, ifølge Elm-Larsen,42 skal igennem. Først skal produktiviteten måles, derefter skal der opnås en

forståelse af, hvad svigtende produktivitet kan skyldes. Endelig skal revisor afslutningsvis komme med

forslag til forbedringen af produktiviteten.

Til at måle produktiviteten beskriver Elm-Larsen tre analysemetoder.43 De bygger alle tre på økonomiske

og strategiske metoder. I sin bog præsenterer han flere forskellige matematiske formler til at beregne pro-

39 Dette afsnit bygger på: Nielsen, R.; Udbud af offentlige kontrakter, 2010
40 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013, s. 107
41 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, Bilag 2
42 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013
43 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013
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duktiviteten. Når produktiviteten er omregnet til et tal/en faktor, sammenlignes den med produktiviteten

tilsvarende steder (i andre institutioner, enheder osv.). Det kan dog være svært at vide, om de sammenlig-

nede enheder er sammenlignelige. Elm-Larsen konkludere også, at revisor ikke alene kan konkludere på en

sådan sammenligning. I bogen medgiver Elm-Larsen, at offentlige produkter ikke har en egentlig pris i kr.,

hvorfor beregninger kan være problematiske at udføre. Hans forslag til en alternativ handling er at sam-

menligne den offentlige enhed over tid eller sammenligne den med andre enheder. Dette kan dog, som

beskrevet ovenfor, også være problematisk, da enhederne næppe vil være 100% sammenlignelige.

Jan Christensen44 giver i sin artikel flere bud på, hvordan revision af produktivitet kan udføres. Alle

hans forslag lægger sig også op ad analytiske handlinger, og sammenligninger af produktivitetsresultater

på forskellige måder. Han slutter dog af med selvkritisk at skrive, at hans metoder kun viser produktivite-

ten relativt, og dermed ikke udtrykker en konklusion om størrelsen af produktiviteten. Groft sagt kan sam-

menligninger kun vise, at produktiviteten er lige så lav som hos andre. Selvom produktivitetsanalysen

dermed ikke umiddelbart virker som den mest attraktive metode, giver Mogens Christensen45 også kun

samme eksempel på en handling rettet mod produktiviteten.

9.2.1.3 Effektivitet
ISSAI 3000 definerer effektivitet som målopfyldelse. Rigsrevision46 definerer effektivitet som målopfyl-

delse og omkostningseffektivitet. I Rigsrevisionens beretning beskrives effektivitet som: ”Udtryk for, i

hvilket omfang de tilsigtede mål er realiseret med den pågældende økonomiske resurseanvendelse.”47 Lidt

mere mundret kan man sige, at effektivitet viser forholdet mellem indsats og resultat.

Ved vurdering af målopfyldelse skal de opnåede mål opdeles i to elementer. Elm-Larsen48 skriver, at

resultaterne skal opdeles i den faktisk opnåede målopfyldelse og i den tilsigtede opnåelse. Forskellen er,

om resultatet har været tilsigtet, og dermed direkte kan henføres til de tiltag, der er taget for at opnå resulta-

terne, eller hvorvidt målopfyldelsen har været utilsigtet, og dermed skyldes tilfældigheder eller generelle

ændringer i samfundet. Da det danske effektivitetsbegreb, som nævnt, også indeholder omkostningseffek-

tivitet, er det også vigtigt, at se på om de ressourcer der bruges, for at opnå målet, anvendes korrekt, og

bidrager til målopfyldelsen. Skelnen mellem tilsigtede og utilsigtede effekter indgår også i Lonsdales49

overvejelser om opgørelse af effektivitet. De beskriver også problematikken om, hvorvidt den observerede

effekt skyldes handlinger i projektet, og hvorvidt observationerne kan bruges til generelle anbefalinger for

fremtidige projekter.

44 Christensen, J.; Sådan virker en god offentlig revisionsskik; Trykt i: Offentlig revision – og den statsautoriserede revisor, 1992,
s. 14

45 Christensen, M.; Forvaltningsrevision; Trykt i: Offentlig revision – og den statsautoriserede revisor, 1992
46 Rigsrevisionen; God offentlig revisionsskik – normen for offentlig revision, 2013, s. 9
47 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, Bilag 2
48 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013
49 Lonsdale, J. m.fl.; Performance Auditing – Contributing to Accountability in Democratic Government, 2011, s. 41
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Risici forbundet med effektivitet kan være manglende måling og opfølgning på mål. Manglende eller man-

gelfund politisk udformning af mål, manglende midler til udførslen, manglende mulighed for eller vilje til

at implementerer tiltagende. Endelig kan der forekomme ledelsessvigt, hvor ledelsen ikke prioriterer for-

valtningen (her effektiviteten) højt nok.

I Mogens Christensens artikel50 skriver han om forvaltningsrevision fra en revisors vinkel. Han skriver

bl.a., at effektivitetsanalyser kan være svære at udføre, da målene ofte er uklare eller for overordnede til at

kunne måles. På trods af udfordringerne mener M. Christensen dog ikke, at revisor helt kan undlade at

revidere effektiviteten, når der udføres forvaltningsrevision. M. Christensen mener, at revisor bør finde

alternative metoder til at undersøge effektiviteten, så det er muligt at lave en vurdering af målopfyldelsen. I

artiklen bliver der dog ikke præsenteret alternative handlinger til effektivitetsanalysen, hvorfor revisor selv

må være kreativ i udviklingen af alternative metoder. Elm-Larsen51 bakker i sin bog op om M. Christen-

sens holdning. Elm-Larsen udtrykker, at målopfyldelse forudsætter, at målene er veldefinerede og egnede

til måling. Når forudsætningerne ikke er overholdt, kan det være problematisk at udarbejde data til revisio-

nen af effektiviteten. I de tilfælde hvor målene ikke overholder kriterierne, foreslår Elm-Larsen, at målop-

fyldelsesgraden måles ved at sammenholde de afholdte ressourcer med de planlagte og faktiske aktiviteter.

Jeg vil tage mig den frihed, at betragte metoden som en sammenholdelse mellem budget og regnskab samt

mellem planlagte og udførte aktiviteter. Elm-Larsen foreslår endvidere, at revisor i samarbejde med ledel-

sen kan opstille mål, der dermed gør det muligt at måle effektiviteten.

Ved revision af effektivitet bør revisor indledningsvis undersøge, hvorvidt de opstillede mål er mål-

bare og præcise. Derefter kan effektiviteten, jf. Elm-Larsen52, måles ved brug af diverse matematiske form-

ler og grafer. Dette kræver dog, at der kan opstilles økonomiske eller sociometriske modeller for det for-

ventede forløb, hvilket ikke altid er muligt. Elm-Larsen peger også på en effektivitets evalueringsmetode,

hvor årsag og virkning sammenholdes, hvilket har sammenhæng til skelnen mellem de faktisk opnåede

resultater og de tilsigtede resultater. Elm-Larsen pointerer, at metoden hovedsagelig hjælper med at forkla-

re kvalitetsfejl, og derfor ikke kan stå alene som revisors argumentation for en konklusion. I sin bog præ-

senterer Elm-Larsen flere evalueringsmetoder, men de kræver alle, at målopfyldelsen kan måles, hvilket

som tidligere nævnt, ikke altid er muligt. M. Christensen og Elm-Larsen er dog enige i, at revisor skal re-

videre effektiviteten, og at revisor må finde alternative handlinger til målingen, hvis de gængse analyse-

former ikke er brugbare.

50 Christensen, M.; Forvaltningsrevision; Trykt i: Offentlig revision – og den statsautoriserede revisor, 1992
51 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013
52 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013
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Den svenske Rigsrevision (Riksrevisionen) har, jf. Grönlund, 53 gennemgået 150 udførte forvaltningsrevi-

sioner og fundet 8 forskellige former for forvaltningsrevisionsmetoder. For at kunne måle effektivitet og

produktivitet er Grönlund enig i, at det kræver klare målbare mål, men de åbner op for muligheden for, at

det ikke altid er muligt at udføre produktivitets og effektivitets analyser. ”As public activities are carried

out in ways that make the outcome difficult to measure with quantitative methods, it can be complicated to

carry out a traditional effectiveness audit.”54 En interessant observation ved det svenske studie er, at det

kun var 18 ud af de 150 undersøgte revisioner, hvor de tre traditionelle forvaltningsbegreber (sparsomme-

lighed, produktivitet og effektivitet) var det primære fokus i revisionen. En anden interessant observation

er, at der i ⅔ af de undersøgte revisionsrapporter ikke indgik finansielle beregninger. Det er dermed muligt 

at udføre forvaltningsrevision i Sverige, uden brug af de tre traditionelle forvaltningsrevisionsbegreber, og

uden revisor nødvendigvis skal foretage beregninger.

9.2.1.4 De tre traditionelle begreber (delkonklusion)
Nedenfor er vist de tre forvaltningsrevisionsbegreber og hvilke dele af projektprocessen der skal inddrages,

for at kunne udtrykke en konklusion.

Figur 2: Forvaltningsrevision55

Produktivitet og effektivitet kan dermed være svært at revidere ved analyser. Det er enten svært at få til-

strækkelig materiale til at kunne udføre analyserne (manglende opstilling af mål eller abstrakte umålbare

mål), eller også udmunder analyserne ikke i den information, der søges (f.eks. at effektivitet er på niveau

med naboen, men hvis naboen er ineffektiv, viser analysen det ikke). Vurdering af sparsommelighed er

53 Grönlund, A. m.fl.; Value for money and the rule of law: the (new) performance audit in Sweden; International Journal of Public
Sector Management, Vol. 24/2, 2011, s. 107-121

54 Grönlund, A. m.fl.; Value for money and the rule of law: the (new) performance audit in Sweden; International Journal of Public
Sector Management, Vol. 24/2, 2011, s. 110

55 Christensen, M.; Forvaltningsrevision; Trykt i: Offentlig revision – og den statsautoriserede revisor, 1992, s.40
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mere tilgængelig, i særdeleshed hvis der er udført udbud af opgaven. Ellers kan sparsommelighed også

give revisor udfordringer, da en vurdering af, hvorvidt et køb er sparsommeligt, har mange sider (kvalitet

og kvantitet). Vurdering af sparsommelighed kan endvidere kræve stor specialviden fra revisors side, da

der købes mange forskellige typer produkter.

Alle anvendte kilder er dog enige i, at alle tre dele af forvaltningsrevisionen skal udføres. Der er dog

ingen af dem, der præsenterer alternative handlinger til de matematiske analyser af produktivitet og effek-

tivitet, som kan gøre forvaltningsrevision mere tilgængelig.

9.2.1.5 Det fjerde forvaltningsrevisionsbegreb - Økonomistyring
Ud over de tre forvaltningsrevisionsbegreber i ISSAI 3000 skal en forvaltningsrevision, jf. revisionsret-

ten,56 også indeholde en gennemgang af de interne kontroller. Elm-Larsen57 beskriver det ved, at de tre

traditionelle forvaltningsrevisionsbegreber skal sammenkædes i en planlægnings- og styringsvinkel. Han

illustrerer det fjerde begreb ved at kalde sparsommelighed, produktivitet og effektivitet for symptomer på

ledelsens styringsmæssige problemer, herunder økonomistyring. Så sent som i januar 2013 skrev Rigsrevi-

sionen om forvaltningsrevision: ”Emnet kan for det andet vedrøre virksomhedernes ledelses- og økonomi-

styring.”58 Økonomistyring betegnes derfor, som det fjerde forvaltningsrevisionsbegreb.

Elm-Larsen definerer økonomistyring med afsæt i Rigsrevisionens ”God statslig økonomistyring” fra 1999

og ved at bruge Moderniseringsstyrelsens økonomiadministrative vejledning. Ud fra Rigsrevisionens defi-

nition skriver Elm-Larsen, at: ”Begrebet [økonomistyring] omfatter ledelsens prioritering af organisatio-

nens aktiviteter og budgetter samt de processer, som vedrører den løbende og systematiske ledelsesrappor-

tering om ressourceindsats, produktion, produktivitet og effektivitet.” 59 Moderniseringsstyrelsen definerer

økonomistyring som ”… bevidste beslutninger og handlinger, der sikrer den størst mulige målopfyldelse

med den mindste ressourceindsats.”60 I denne afhandling er begge definitioner præsenteret, da de supplerer

hinanden godt. I afhandlingen benyttes begrebet økonomistyring i begge præsenterede betydninger.

Revisionsmæssige risici forbundet med økonomistyring kan være uklare rapporteringsformer og

niveauer, manglende systemunderstøttelse, mangelfuld ledelsesfokus eller opfølgning på identificerede

problemer.

Når der foretages forvaltningsrevision gennem revision af økonomistyringen, skal revisor opnå overbevis-

ning om, at der tages skyldige økonomiske hensyn, og herunder at ledelsen evner at udnytte de disponible

ressourcer til den mest optimale målopfyldelse. For at sammenkoble økonomistyring med de traditionelle

56 Den Europæiske Revisionsret; Håndbog i forvaltningsrevision, intet årstal
57 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013
58 Rigsrevisionen; God offentlig revisionsskik – normen for offentlig revision, 2013, s. 9
59 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013, s. 180
60 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013, s. 180
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forvaltningsrevisionsbegreber, bør kapacitetsstyringen vise, at der er udvist sparsommelighed. Aktivitets-

styringen skal medføre, at ledelsen kan sikre en høj produktivitet, og endelig skal målstyringen vurdere,

om der er udvist effektivitet. Revisors opgaver bliver derved, dels at kontrollere hvorvidt redskaberne fun-

gerer sammen med det overordnede styringskoncept, og om outputtet fra styringssystemerne kan anvendes

som grundlag for planlægning og beslutningstagning. Yderligere skal revisor undersøge, om ledelsen be-

nytter værktøjerne, og handler ud fra de resultater de får, og dermed sikre sparsommelighed, produktivitet

og effektivitet.

I de tilfælde det er muligt, vil det derfor være tidsbesparende for revisor blot at reviderer økonomi-

styringen. Dermed opnår revisor overbevisningen om, at forvaltningen af midlerne har været foretaget på

en økonomisk hensigtsmæssig måde, når revisionen af økonomistyringen ikke har givet anledning til be-

mærkninger.

9.2.2 Den udførende part

Som beskrevet ovenfor i afsnit 9.2.1.4, mener alle inddragede teoretikere i denne afhandling, at forvalt-

ningsrevision bør udføres. Inddrages litteratur udarbejdet af revisorer, kan holdningen dog være en anden.

I 1998 bidrog Meisner Sørensen til forvaltningsrevisionsdebatten ved at udsende et diskussionsoplæg.61

Han konkluderede bl.a., at: ”Med sit udgangspunkt i Rigsrevisorloven kan forvaltningsrevision efter min

mening karakteriseres som et internt styringsværktøj og således ikke en revisionsydelse i traditionel for-

stand.”62 Meisner Sørensen sætter dermed spørgsmålstegn ved, hvorvidt forvaltningsrevision er en opgave,

der bør varetages af revisorer.

Forvaltningsrevision opdeles, jf. Meisner Sørensen i to forskellige former:

”- Demokratisk kontrol: Forvaltningsrevision tilrettelagt efter en ekstern brugers behov. Den eksterne

bruger – Borgeren – er kendetegnet ved ikke at have direkte indflydelse på evalueringskriterierne.

- Styring: Forvaltningsrevision tilrettelagt efter en interne brugers behov. Den interne bruger - politikeren

eller embedsmanden – har direkte indflydelse på evalueringskriterierne.”63

Han tilføjer, at den anvendte form bør afhænge af brugernes behov.

Bent Christensen udtrykker i sin artikel,64 at revisorer ikke er bekendte med forvaltningsrevision, og derfor

ikke er i stand til at udføre det. Endvidere beskriver han, hvordan Rigsrevisionen har ladet deres arbejds-

opgaver glide over på revisorerne. B. Christensen henviser til Rigsrevisorloven65 § 3 og § 6 for at illustrere,

at det er Rigsrevisionens opgave at kontrollerer, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Dog henviser

61 Meisner Sørensen, P.; Forvaltningsrevision: Demokratisk kontrol eller ledelsesværktøj?, 1998
62 Meisner Sørensen, P.; Forvaltningsrevision: Demokratisk kontrol eller ledelsesværktøj?, 1998, s. 19
63 Meisner Sørensen, P.; Forvaltningsrevision: Demokratisk kontrol eller ledelsesværktøj?, 1998, s. 29
64 Christensen, B.; Revision af selvejende institutioner på grænsen mellem den private og den offentlige sektor; Trykt i: Offentlig

revision – og den statsautoriserede revisor, 1992
65 Lov bekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012
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loven til, at Rigsrevisor skal hvile deres arbejde på den revision, der allerede er udført. Dette arbejde udfø-

res af revisorer, og dermed er det dem, der kommer til at udføre forvaltningsrevisionen. B. Christensen

udtrykker det som: ”Rigsrevisionen har valgt simpelthen at overføre målestokken i rigsrevisorlovens § 3 på

den revision, som den udenforstående revisor skal foretage.”66 På trods af B. Christensens skarpe retorik

(diskurs) skriver han dog, at sparsommelighedsaspektet af forvaltningsrevisionen ikke vil være problema-

tisk for revisor at kontrollerer. Derimod mener han ikke, at effektivitets- og produktivitetsaspektet bør re-

videres af en revisor, da handlingerne ”… kan ikke være sædvanlig for en selskabsrevisor.”67 B. Christen-

sen afslutter sin artikel med at foreslå, at arbejdsfordelingen mellem Rigsrevisionen og revisorerne ændres.

Som modsvar til B. Christensens artikel skriver Sloth68 (der på daværende tidspunkt var afdelings-

chef hos Rigsrevisionen), at revisor godt kan udføre forvaltningsrevision. Sloth argumenterer, at revisorer

er faguddannede, og der på de fleste områder er fastsat særlige instrukser for forvaltningsrevisionen af de

offentlige midler. Sloth medgiver B. Christensen, at effektivitetsundersøgelser er fremmede opgaver for

revisor. Dette medfører dog ikke, at effektiviteten ikke skal undersøges. Skal der derimod ”… foretages

effektivitetsundersøgelser af en mere vidtgående karakter inden for § 4-området, er dette ikke en opgave

for institutionsrevisor.”69 Når undersøgelserne bliver for omfattende, er det dermed ikke en opgave for

revisor. Dette leder til Sloths konklusion om, at forvaltningsrevisionskravene til revisor er beskedne, og at

revisor allerede i sit daglige arbejde har kendskab til principperne bag forvaltningsrevision.

I Sverige er det hovedsageligt Rigsrevisionen (Riksrevisionen), der udfører forvaltningsrevision med

udgangspunkt i de tre traditionelle begreber, mens revisorer benytter andre metoder. Grönlund går så langt,

som til at skrive: ”… the choice of methods serve to distance state auditors from traditional value for mon-

ey audits.”70

Dermed er der enighed blandt teoretikerne og Rigsrevisionen om, at revisor kan og skal udføre forvalt-

ningsrevision, mens revisor ikke selv mener, det altid er muligt at udføre.

66 Christensen, B.; Revision af selvejende institutioner på grænsen mellem den private og den offentlige sektor; Trykt i: Offentlig
revision – og den statsautoriserede revisor, 1992, s. 77

67 Christensen, B.; Revision af selvejende institutioner på grænsen mellem den private og den offentlige sektor; Trykt i: Offentlig
revision – og den statsautoriserede revisor, 1992, s. 77

68 Sloth, O.; Revision af selvejende institutioner på grænsen mellem den private og den offentlige sektor – en replik; Trykt i: Of-
fentlig revision – og den statsautoriserede revisor, 1992

69 Sloth, O.; Revision af selvejende institutioner på grænsen mellem den private og den offentlige sektor – en replik; Trykt i: Of-
fentlig revision – og den statsautoriserede revisor, 1992, s. 81

70 Grönlund, A. m.fl.; Value for money and the rule of law: the (new) performance audit in Sweden; International Journal of Public
Sector Management, Vol. 24/2, 2011, s. 116
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9.2.3 Rapportering
I januar 2013 udgav Rigsrevisionen en rapport om forståelsen af god offentlig revisionsskik.71 De tre

aspekter der indgår er: Finansiel- og juridisk kritisk revision (begge erklæres om med høj grad af sikker-

hed) samt forvaltningsrevision (der erklæres om med begrænset sikkerhed ud fra væsentlighed og risiko).

Før år 2011 skete rapporteringen af revision, foretaget efter god offentlig revisionskik, gennem en to

delt erklæring. Der var således en særskilt erklæring (erklæringsafsnit) om forvaltningsrevision. Siden

regnskabsåret 2011 har forvaltningsrevision været en del af konklusionen i den almindelige revisionserklæ-

ring for finansiel og juridisk kritisk revision. Det ses i standardpåtegningen, udarbejdet af Rigsrevisionen

og FSR, at forvaltningsrevision ikke beskrives særskilt, men nu blot indgår i den samlede konklusion.72

Da der ikke længere rapporteres særskilt om forvaltningen, betyder det også, at intet nyt er godt nyt.

Elm-Larsen skriver, at: ”Ingen bemærkninger [i revisionserklæringen] angiver, at der ikke har været kriti-

ske forhold ved forvaltningsrevisionen.”73 Han fortsætter senere i bogen: ”Forvaltningsrevisionen omtales

kun, såfremt forvaltningen er så mangelfuld, at forvaltningsrevisionen giver anledning til meget kritiske

bemærkninger …”.74 Det, der viser regnskabslæser, at der er foretaget forvaltningsrevision uden kritiske

bemærkninger, bliver dermed sætningen: ”Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig

revisionsskik”, hvilket bl.a. betyder, at der er udført forvaltningsrevision.

Forvaltningsrevisionen påvirker først erklæringen, hvis de fundne forhold ved forvaltningen er me-

get kritiske. I så fald placeres bemærkningerne i et særskilt afsnit i erklæringen under overskriften ”Udta-

lelse om forvaltningsrevision”, der placeres sidst i erklæringen efter konklusion og supplerende oplysnin-

ger.75 Såfremt revisor laver en udtalelse om forvaltningsrevisionen, påvirker det ikke konklusionen i erklæ-

ringen. Dermed kan der forekomme en erklæring uden forbehold og supplerende oplysninger, hvor regn-

skabet giver et retvisende billede, men hvor forvaltningen har været mangelfuld. Hvorvidt forvaltningen

har været så mangelfuld, at det medfører en udtalelse fra revisor, det afhænger af revisors professionelle

dømmekraft og eget skøn.

Rigsrevisionen har udarbejdet en modelinstruks for revision af projekttilskud, som er et forslag til, hvordan

en revisionsinstruks kan se ud for tilskudsregnskaber. Flere af de revisionsinstrukser, jeg har gennemgået

for projekttilskud, er næsten identiske med Rigsrevisions ”Ny modelinstruks for revision af projekttilskud

med bemærkninger.”76 For de tilskudsregnskaber der skal revideres efter kravene i Rigsrevisionens model-

instruks, er forvaltningsrevision et krav, jf. Modelinstruksens § 2. Forvaltningsrevisionen skal uddybes

71 Rigsrevisionen; God offentlig revisionsskik – normen for offentlig revision, 2013
72 Standardpåtegning af Rigsrevisionen og FSR, udgivet 03.02.2012, Se Bilag A
73 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013, s. 33
74 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013, s. 245
75 Se placering og eksempel på en udtalelse i Bilag A
76 Rigsrevisionen; Ny modelinstruks for revision af projekttilskud med bemærkninger, 2013
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overfor regnskabslæser, da § 4 punkt 4 - 6 omhandler forvaltningsrevisionskonklusioner, og punkterne i §

4, jf. § 7, stk. 2 skal uddybes i beretningen.

Selvom forvaltningsrevisionen næsten er usynlig i revisionserklæringen, kan den uddybes i revisionsberet-

ningen. I Rigsrevisionens modelinstruks77 er det ligefrem et krav i § 7, stk. 2, at revisors vurdering og kon-

klusion af den udførte revision (herunder forvaltningsrevision) skal fremgå af revisionsberetningen eller

revisionsprotokollen. - Her er det nødvendig at bemærke, at der ved projekttilskud er tale om revisionsbe-

retninger, mens der ved driftstilskud udarbejdes revisionsprotokoller. Da denne afhandling er afgrænset fra

driftstilskud, vil der fremover kun blive henvist til beretninger. - I bemærkningerne til § 7 står der: ”Rap-

porteringen om undersøgelsen af tilskudsmodtagers forretningsgange, interne kontroller, sparsommelig-

hed, produktivitet og effektivitet bør indeholde revisors vurdering.” Det er dermed et krav, at revisor både

beskriver, hvilke handlinger der er fortaget, og hvad konklusionen på de udførte handlinger er.

Hvis der ikke er krav om beretning, og revisor ikke finder det nødvendigt at udforme en, beskrives

den udførte forvaltningsrevision kun i revisors egne arbejdspapirer. Selvom forvaltningsrevisionen dermed

bliver usynlig, vil den, som tidligere nævnt, være synlig i form af begrebet ”God offentlig revisionsskik”.

Humphrey78 har undersøgt revisors holdning til rapportering og fundet, at kun 46 % mener, de skal rappor-

tere om forbedringsmuligheder. Hvis den reviderede part vil oplyses om fundne forbedringsforslag, skal de

være heldige at ramme en af de 46 % revisorer, eller også skal forslaget være så slemt, at det giver et for-

behold i erklæringen.

9.3 Tilskudsregnskaber
Se definition af tilskudsregnskaber i kapitel 7. Et tilskudsregnskab kan ikke sammenlignes med et ”almin-

deligt” regnskab. I Erklæringsbekendtgørelsen79 § 2, nr. 1-2 defineres et regnskab ud fra to kriterier. I § 2,

nr. 1 skal regnskaber være omfattet af årsregnskabsloven, og § 2, nr. 2 vedrører regnskaber som mindst

indeholder resultatopgørelse, balance og fodnoter, samt retter sig mod en bred kreds af brugere. Afgivelse

af tilskudsregnskaber er ikke reguleret i årsregnskabsloven. Derfor overholdes § 2 nr. 1 ikke. Tilskudsregn-

skaber indeholder ikke balancer og er oftest kun rettet mod tilskudsgiver og tilskudsmodtager, dermed

falder de også udenfor § 2 nr. 2. Ifølge erklæringsbekendtgørelsen er et tilskudsregnskab derfor ikke et

regnskab.

77 Rigsrevisionen; Ny modelinstruks for revision af projekttilskud med bemærkninger, 2013
78 Humphrey, C. m.fl.; The Audit Expectations Gap in Britain: An Empirical Investigation; Accounting and Business Research,

Vol. 23/91A, 1993, s. 395-411
79 Bekendtgørelse nr. 385 af 17. april 2013
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Når revisor skal afgive erklæring om et tilskudsregnskab, er erklæringen ikke direkte reguleret af ISA 700

serien, da det, som ovenfor beskrevet, ikke er et regnskab. Når revisor afgiver en erklæring på et tilskuds-

regnskab, vedrører det revision af historiske finansielle oplysninger, og konklusionen skal udtrykkes med

høj grad af sikkerhed (dog ikke for forvaltningsrevisionsdelen). Da et tilskudsregnskab udarbejdes efter en

begrebsramme med særligt formål, skal der afgives en erklæring i overensstemmelse med ISA 800. Det

skal dog nævnes, at ISA 800 ikke tilsidesætter kravene i de resterende ISA’er, hvorfor kravene i bl.a. ISA

700 indirekte bliver gældende for erklæringer på tilskudsregnskaber. Endvidere skal erklæringsbekendtgø-

relsen §§ 16 – 19 overholdes.

ISA 800.7 lyder: ”Kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme fastlægger formen og

indholdet af et regnskab, og hvad der udgør et fuldstændigt regnskab.” Tilskudsregnskaber der lever op til

kravene i tilsagnsskrivelsen, betingelserne samt regnskabs- og revisionsinstruksen, må dermed betragtes

som ”rigtige” regnskaber. Selvom tilskudsregnskaber ikke overholder definitionen i erklæringsbekendtgø-

relsen, er de dermed alligevel at betragte som regnskaber jf. ISA 800.

Som beskrevet i afsnit 9.1, er ISA’er ikke nok, når der foretages revision af offentlige midler. Der skal

derfor også ses på ISSAI 1800, der henviser til ISA 800, og i øvrigt ikke kommer med nye krav eller be-

mærkninger, der påvirker revisionen af tilskudsregnskaber. Der kan derfor tages udgangspunkt i ISA 800,

ved erklæringsudarbejdelsen og revisionen af tilskudsregnskaber.

Ud over kravene i ISA 800 skal erklæringen tilpasses særlige krav for offentlige regnskaber. Rigsre-

visionen og FSRs standardpåtegning til offentlige regnskaber (se Bilag A) overholder kravene i ISA 800

samt specifikke krav til erklæringer for offentlige regnskaber. Standardpåtegning er dog udarbejdet til ful-

de regnskaber (efter erklæringsbekendtgørelsens begrebsramme), og det er derfor nødvendigt at tilpasse

standardpåtegningen, når den skal anvendes til tilskudsregnskaber. F.eks. skal erklæringen ikke omhandle

balance, egenkapitalopgørelse mm., da disse opgørelser normalt ikke indgår i et tilskudsregnskab.

9.4 Udførte interviews
Som beskrevet i afsnit 6.1 er der i forbindelse med denne afhandling gennemført tre interviews med hhv.

en revisor, en tilskudsgiver og en revisor, der både har været ansat i Rigsrevisionen, Revisionsdirektoratet

ved København Kommune samt et revisionsfirma.

9.4.1 Forforståelse inden gennemførsel af interviews
Inden de pågældende interviews udføres, er mine antagelser og førviden påvirket af det udførte litteratur

studie samt min dagligdag ansat i et revisionsfirma. Min forforståelse består i, at forvaltningsrevision igen-

nem mange år har været et diskussionsemne mellem Rigsrevisionen og revisor.
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Diskussionen har ikke flyttet sig de seneste år, og langsomt er revisor ved at definerer sin egen for-

valtningsrevision og gøre den til normen via framing. Sat på spidsen kan man sammenligne revisorerne

med aktivisterne rundt om ungdomshuset. De havde brugt huset uden indvendinger i mange år, og mente

derved at have vundet hævd over ejendommen. Revisor har igennem en årerække udført det, de mener er

forvaltningsrevision, uden indblanding fra Rigsrevisionen, og nu føler revisor, at der er vundet hævd over

deres metode. Min antagelse er, at denne udvikling i begrebet og omfanget af forvaltningsrevision er sket

via framing.

Dermed er min forforståelse, at Rigsrevisionen ikke har gjort nok for at få deres version af forvalt-

ningsrevision indarbejdet i revisors opfattelse af begrebet.

I Rigsrevisionens beretning fra februar 201380 finder jeg det uklart, hvorvidt Rigsrevisionen mener, at revi-

sors udførsel af forvaltningsrevision er mangelfuld, eller den blot ikke er beskrevet tilstrækkeligt. Min an-

tagelse er, at Rigsrevisionen ikke mener, revisor udfører tilstrækkelig forvaltningsrevision. I tilknytning

hertil er min antagelse endvidere, at revisor forsøger at springe over, hvor gærdet er lavest og definerer

forvaltningsrevision så vagt, at kravene til udførslen bliver forsvindende små. Der må derfor antages, at

være en forventningskløft mellem de to parter (Rigsrevisionen og revisor). Min antagelse er, at forvent-

ningskløften har skabt rum for framing, og at den udførte framing, fra begge parter, kun har øget forvent-

ningskløften.

I afsnit 8.1 blev forventningskløften introduceret. Dette sker, da jeg, før interviewene udføres, har en

antagelse om, at der eksisterer en forventningskløft mellem Rigsrevisionen og revisor. Under de planlagte

interviews vil der blive spurgt ind til holdningen mellem parterne samt forventninger til modpartens opga-

ver og udførsel heraf. Min antagelse er, at Rigsrevisionen har høje forventninger til revisor, hvoraf flere

kan betragtes som urimelige forventninger. Endvidere er min antagelse også, at revisor har en negativ

holdning til Rigsrevisionen og dennes krav. Alle forventninger, som revisor ikke lever op til, betragtes som

urimelige. Min antagelse er, at denne holdning er udviklet igennem en Groupthink.

Hvorvidt forventningerne er rimelige eller urimelige, afhænger af den framing der er sket, samt af

hvorvidt parterne har accepteret hinandens framing. Her er min antagelse, at revisor har forsøgt at frame i

flere år og været af den overbevisning, at Rigsrevisionen havde accepteret deres framing. Men nu hvor

Rigsrevisionen har udsendt deres beretning,81 er også de for alvor begyndt at frame.

Som beskrevet i afsnit 8.1, fandt Houghton,82 at revisor ikke selv er i stand til at identificerer regn-

skabsbrugers forventninger til revisor. Min antagelse er, at samme problem eksisterer mellem Rigsrevisio-

80 Rigsrevisionen; Beretning til statsrevisorerne om forvaltningen af statslige tilskud, 2003
81 Rigsrevisionen; Beretning til statsrevisorerne om forvaltningen af statslige tilskud, 2003
82 Houghton, K.A.; True and fair view: An empirical study of connotative meaning; Accounting, Organizations and Society, Vol.

12/2, 1987, s. 143-152
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nen og revisor. Såfremt den ene part ønsker at nærme sig den anden, vil det ikke være muligt, da de ikke

har indset, hvad der udgør den faktiske forventningskløft.

For at mindske forventningskløfterne skal parternes kultur nærme sig hinanden, jf. Moores.83 Min

antagelse er, at lysten til at nærme sig hinanden mangler, såvel hos revisor som hos Rigsrevisionen.

9.4.2 Resultat af de udførte interviews
I dette afsnit vil de overordnede konklusioner fra de udførte interviews blive præsenteret. Alle interviews

er transskriberet og ses i Bilag C. Endvidere er lydfilerne af interviewene med Jan Christensen og Lynge

Skovgaard vedlagt bilaget. Se teorier bag de udførte interviews i kapitel 6. Dette afsnit indeholder endvide-

re en kort beskrivelse af, hvad et manglende interview med Rigsrevisionen betyder for afhandlingen.

Konklusioner, citater og holdninger fra de udførte interviews er endvidere inddraget i analysen, kapi-

tel 10.

Der er gennemført interview med Jan Christensen, som repræsenterer intern og ekstern revisor, og som

endvidere har været ansat hos Rigsrevisionen. Overordnet mener Jan Christensen, at den kontinuerlige

diskussion mellem Rigsrevisionen og revisor primært skyldes manglende dialog. Endvidere peger Jan

Christensen på, at tilskudsgiver ikke differentierer tilskudsskrivelserne og betingelserne, hvorfor der ofte

stilles krav om mere dybdegående forvaltningsrevision, end egentlig nødvendig.

Efterfølgende blev der udført interview med Lynge Skovgaard, der er formand for FSRs offentlige udvalg.

Han repræsenterer revisor. Ifølge Lynge Skovgaard er konflikten fastlåst pga. tilskudsgivers manglende

differentiering af tilskudsbetingelserne. Men han mente ikke at Rigsrevisionen og FSR talte for lidt sam-

men, og han påpegede, at der i efteråret 2014 er planer om at starte et samarbejde / proces mellem Rigsre-

visionen og FSR, hvor tilskudskravene skal diskuteres.

Derefter blev der gennemført interview af en medarbejder fra tilskudsadministrationen hos Ministeriet for

Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, som i denne afhandling repræsenterer tilskudsgiver. Det

er vigtigt at bemærke, at den interviewede medarbejder ikke har bemyndigelse til at udtale sig på ministeri-

ets vegne. De præsenterede holdninger er derfor et udtryk for medarbejderens personlige mening.

Det mest interessante ved dette interview var medarbejderens opfattelse af produktivitet og effektivi-

tets begreberne. Ifølge medarbejderen er forventningen blot, at revisor undersøger, om midlerne er anvendt

til formålet, og om oplysningerne i ansøgningen og status rapporten vurderes at være korrekte.

Det er endvidere interessant, at medarbejderen pointerer, at ministeriet blot følger Rigsrevisionens

modelinstruks, og derfor efterspørger den revision, som Rigsrevisionen ønsker. Hvorfor og overhoved om

83 Moore, C.W. m.fl.; Handbook of Global and Multicultural Negotiation, 2010



S i d e | 29 af 62

Rigsrevisionen ønsker, at der skal udføres revision af produktivitet og effektivitet, ved den pågældende

medarbejder ikke.

Som beskrevet i afsnit 6.1, har det ikke været muligt, at udfører interview med Rigsrevisionen.

Såfremt det havde lykkedes at interviewe Rigsrevisionen, ville spørgsmålene have forsøgt at afdæk-

ke, hvorvidt der er en forventningskløft mellem parterne. Der ville være stillet spørgsmål til den nye rap-

porterings praksis samt om holdningen til diskussionen mellem revisor og Rigsrevisionen.

Efter udførelsen af de tre ovenstående interviewes havde det specielt været interessant at tale med

Rigsrevisionen om, hvorvidt de mener, dialogen mellem Rigsrevisionen og revisorerne (FSR), angående

forvaltningsrevision af projekttilskud, er god nok. Samt om de havde nogle forventninger til den dialog,

der ifølge FSR vil starte i efteråret 2014.

Endvidere ville det have været interesseret at undersøge Rigsrevisionens opfattelse af produktivitets

og effektivitets begrebet, og om de mener, det er nødvendigt at udføre revisionen heraf for samtlige projek-

ter.

Derudover ville det have været interessant at høre, hvorvidt medarbejderen hos ministeriet for Børn,

Ligestilling, Integration og Sociale forhold, ifølge Rigsrevisionen, har ret i, at anvende modelinstruksen på

samtlige tilskud over 500 t.kr., eller om instruksen kan gradbøjes og tilpasses de enkelte projek-

ter/projektpuljer.

Da medarbejderen hos ministeriet ikke opfatter produktivitet og effektivitet på samme måde, som

beskrevet i afsnit 9.2.1.2 og 9.2.1.3, ville det være interessant at spørge Rigsrevisionen, om de overvejer at

omformulere kravet til produktivitet og effektivitet.

Da et sådan interview ikke kunne gennemføres, er der i det efterfølgende analyseafsnit lagt mere

vægt på de skriftlige kilder produceret af og om Rigsrevisionen.

10. Analyse

Som beskrevet i afsnit 9.2.1.4 er teoretikerne enige i, at revisor skal foretage forvaltningsrevision. Flere af

teoretikerne mener dog ikke, revisor ønsker at udføre forvaltningsrevision. Endelig mener nogle af reviso-

rerne ikke, at de kan udføre forvaltningsrevision.

I dette kapitel inddrages yderligere argumenter for de forskellige synvinkler fra litteraturen. Endvi-

dere inddrages resultater og interessante observationer fra de udførte interviews. Se de transskriberede

interviews i Bilag C.

Analysen er opdelt i fire hovedemner eller problematikker, samt et afsnit med anbefalinger til den fremti-

den debat om forvaltningsrevision af projekttilskud.
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10.1 Den forandringsskabende forvaltningsrevision

”I institutioner, som modtager statstilskud, og som derfor revideres efter ”God offentlig revisionsskik”,

skal revisorens resultater af forvaltningsrevisionen medvirke til at fremskaffe et bedre beslutningsgrundlag

for institutionens bestyrelse og daglige ledelse samt også hos tilskudsgivende ministerium, så de får sik-

kerhed for, at midlerne er anvendt økonomisk forsvarligt til formålet.”84 Elm-Larsens holdning er dermed,

at revisor bør komme med forbedringsforslag til forvaltningen af de offentlige midler. Allerede tidligere i

bogen, skriver Elm-Larsen: ”… er revisor ikke blot en attesterende agent …, men også en forandringsska-

bende aktør.”85 At revisor kan komme med forbedringsforslag understøttes af Lynge Skovgaard, der i det

udførte interview betegner forbedringsforslag til klienten som ”værdiskabende revision”86 og fortsætter ”…

det, syntes jeg er et helt naturligt led i vores revision og komme med gode råd. Uanset hvilken form for

revision det er.”87 Lynge Skovgaard mener dog ikke, at der bør udføres yderligere handlinger for at identi-

ficerer disse forbedringsforslag.88 Dette støttes op af Jan Christensen, der til spørgsmålet om revisionen er

mislykkedes, når den ikke resulterer i forbedringsforslag svarer: ”Nej, overhoved ikke. Det er ikke hoved-

målet med opgaven.”89

Denne afhandling har fokus på tilskudsregnskaber, hvilket ikke gør forandringsrollen mere enkel. Et pro-

jekt er ofte begrænset til en vis løbetid, og hvorvidt organisationen senere vil påtage sig et projekt af sam-

me art er uvist. Det kan derfor virke omsonst, at revisor skal udarbejde forbedringsforslag til et enligt pro-

jekt, da der måske ikke kommer andre projekter, hvor forslagene kan implementeres. Forvaltningsrevision

foretages først i forbindelse med den finansielle revision, hvilket først er efter projekt ophør på mindre

projekter. Ved større projekter kan der også foretages revision af delprojekter eller årsrevisioner, hvis pro-

jektet strækker sig over længere tid. I sådanne tilfælde vil projektet have mulighed for at implementere de

forslag revisor udarbejder, og ideen om revisor som forandringsskabende aktør er mere tiltalende.

Der er en risiko for, at de implementerede forbedringsforslag ikke har den forventede effekt. I de

tilfælde vil revisors råd have været værdiløse, hvis ikke lige frem værdiforringende, alt efter hvad de nye

tiltag har kostet at effektuere.

At revisor skal finde forbedringsmuligheder til forvaltningen, kan dog løftes til et højere niveau.

Revisor kan se på den generelle forvaltning i organisationen eller afdelingen, og komme med input til for-

bedringer. Dermed er revisors arbejde ikke spildt, hvis organisationen ikke påtager sig andre projekter.

Dette kræver dog en større indsats fra revisors side, da det ikke kun isoleret set er det enkelte projekt, der

84 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013, s. 39
85 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013, s. 23
86 Bilag C, side 32
87 Bilag C, side 32
88 Bilag C, side 33
89 Bilag C, side 3
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skal bedømmes, men hele det miljø projektet har været omgivet af. Ud fra Porters90 forventningsmodel, se

Figur 1, side 9, kan det diskuteres, hvorvidt det er en rimelig eller urimelig forventning. Dette afhænger af

resultatet af en Cost-Benefit analyse. Omkostningerne afhænger af, hvor meget ekstra arbejde revisor vil

vurdere, at en generel anbefaling vil medføre. Den benefit der skal indgå i analysen, afhænger af hvorvidt

den revidere part implementerer de modtagne forbedringsforslag, og hvorvidt de faktisk virker. Hvis revi-

sor efterfølgende skal undersøge dette, vil det være en yderligere opgave for revisor, og det vil øge om-

kostningerne urimeligt. Jan Christensen pointerer, at man ikke skal vende tilbage til afsluttede projekter, da

revisors opgave i så fald ville blive alt for omfattende.91 Han tilføjer dog, at ved ”… del erklæringer. Så

vender du naturligvis tilbage.”92 Så når et projekt strækker sig over flere perioder, vil det være naturligt

ved revisionen af en efterfølgende periode, at undersøge hvorvidt de tidligere forslag er implementeret og

med hvilken succes. Jan Christensen pointerer igen, at identifikation af forbedringsforslag ikke må være

ressourcekrævende.93 Lynge Skovgaard giver Jan Christensen ret i, at revisor ikke skal vende tilbage til et

afsluttet projekt, når der er tale om enkeltstående projekter.94 Dog mener Lynge Skovgaard, at når til-

skudsmodtager er en stor professionel støttemodtager, med mange løbende projekter, bør revisor efterføl-

gende kontrollere, om de generelle anbefalinger bliver fulgt.95

Når Cost-Benefit analysen er gennemført, vil det være muligt at kategoriserer forventningen som rimelig

eller urimelig. Umiddelbart mener jeg ikke, at det er en rimelig forventning, at revisor skal komme med

forbedringsforslag til forvaltningen af en hel organisation, blot fordi der foretages forvaltningsrevision af et

tilskudsregnskab, da de normalt kan afgrænses til kun at berøre enkelte konti, enkelte medarbejdere osv.

Dette er Lynge Skovgaard dog uenig i. Han udtrykker det som ”… forslag og forbedringer, og identifikati-

on af potentiale …, det bør være en naturlig del af vores revision...”.96 Ved at være en naturlig del af revi-

sionen, må det også antages at være en rimelig forventning, og dermed et udtryk for mangelfuld udførsel,

når revisor ikke præsenterer forbedringsmuligheder. Det er dog interessant, at medarbejderen hos Ministe-

riet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold (herefter betegnet Socialministeriet), ikke forven-

ter, at forvaltningsrevisionen udmunder i forbedringsforslag. Under interviewet bliver der bl.a. sagt, at

revisor ”… ikke nødvendigvis skulle komme med alle løsningerne. For vi forventer jo ikke, at de er socialt

faglige eksperter, de revisorer der sidder ude – på ingen måde.”97 Dermed er diskussionen om, hvorvidt

forventningen er rimelig eller urimelig reduceret til en siddebemærkning, da udtalelsen fra Socialministeri-

ets medarbejder tyder på, at der ingen forventning er.

90 Porter, B.; An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap; Accounting and Business Research, Vol. 24, 1993, s.
49-68

91 Bilag C, side 18
92 Bilag C, side 18
93 Bilag C, side 5
94 Bilag C, side 34
95 Bilag C, side 34
96 Bilag C, side 33
97 Bilag C, side 43
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10.1.1Forventningskløft (delkonklusion)

Det kan dermed konkluderes, at teoretikerne og de interviewede revisorer mener, at revisor bør komme

med forbedringsforslag til forvaltningen. Revisorerne mente dog ikke, at det var et mål i sig selv, og ikke

noget der skulle ofres yderligere ressourcer på at finde. Tilskudsgiver havde dog ingen forventninger om,

at revisor fandt forbedringsforslag. Der er dermed en forventningskløft mellem tilskudsgiver på den ene

side, og teoretikerne på den anden. Kløften går dog en unormal og ufarlig vej, da tilskudsgiver har lavere

forventninger end revisor selv.

10.2 Måling af produktivitet og effektivitet

Som det fremgår af afsnit 9.2.1.1 er sparsommelighed det mindst abstrakte begreb i forvaltningsrevision,

og det begreb der lettes lader sig teste og konkludere på. Ofte kan konklusionen fra substandsrevisionen

(ofte bilagsgennemgang) anvendes som grundlag for den afgivne konklusion på sparsommeligheden i pro-

jektet. At afgive en konklusion om produktiviteten og effektiviteten kan være mere udfordrende. I Rigsre-

visionens modelinstruks98 skriver de i bemærkninger til § 7: ”Rapporteringen om forvaltningsrevision ta-

ger udgangspunkt i tilskudsmodtagers rapportering om mål og opnåede resultater samt om sparsommelig-

hed og eventuelt produktivitet og effektivitet.” Specielt ordet ”eventuelt” før produktivitet og effektivitet er

interessant. Ved at tilføje ordet i bemærkningerne åbner Rigsrevisionen op for, at revisor kan undlade at

fortage forvaltningsrevision af produktivitet og effektivitet, såfremt tilskudsmodtager tillader det i tilsag-

net. Dermed er Rigsrevisionen med til at frame, at revisor ikke nødvendigvis skal beskæftige sig med pro-

duktivitet og effektivitet.

I sin artikel fra 2012 skriver Elm-Larsen,99 at revisorer undskylder deres manglende forvaltningsrevision

med, at de kun skal forvaltningsreviderer én enhed, og dermed ikke kan sammenligne resultaterne med

andre. Elm-Larsen mener dog ikke, den undskyldning holder, da revisor alternativt kan sammenligne en-

heden med sig selv. F.eks. kan de opnåede produktivitets og effektivitets resultater måles op imod budget-

tet eller resultater fra tidligere år. Resultaterne kan beregnes ved simpel nøgletalsberegning og burde derfor

ikke volde store problemer for revisor. Elm-Larsen konkretiserer beregningsmetoderne i sin bog.100 Alle

metoderne indebærer, at produktivitet og effektivitet bliver omregnet til et tal, der kan bruges til yderligere

analyser i form af sammenligninger.

Umiddelbart lyder det nemt, blot at skulle omregne produktivitet og effektivitet til en faktor og så

analyserer ud fra den. Det er dog ikke altid muligt at opstille målbare værdier, da projekterne bag tilskuds-

regnskaberne til tider beskæftiger sig med abstrakte umålbarer værdier. Hvad er, og hvordan måles output-

98 Rigsrevisionen; Ny modelinstruks for revision af projekttilskud med bemærkninger, 2013
99 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision i praksis – sådan omsætter du teorien bag forvaltningsrevision til revisionspraksis!; INSPI,

Nr. 9, 2012, s. 12-22
100 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013
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tet, når f.eks. ældre borgere skal øge livskvaliteten, og derfor sendes en tur til stranden med is og solpara-

sol? Hvis et projekt derimod er byggeri af en ny cykelbro i Københavns havn, kan outputtet måles rimelig

pålideligt. Er broen færdig, ja eller nej. Hvor mange benytter broen om dagen. At de mere sociale og kvali-

tative projekter kan være svære at måle, bakkes op af medarbejderen hos Socialministeriet, der i inter-

viewet udtaler om produktivitets- og effektivitetsanalyser, at ”… det ville være utrolig svært for det meste

af vores område”,101 og senere tilføjer ”… det man får ud af det, er meget svært kvantificerbart.”102 Dette

understøttes yderligere af Lynge Skovgaard, der ikke mener, analyserne altid er mulige at udføre.103

Hvis det antages, at outputtet af alle projekter kan måles, vil det stadig ikke altid være muligt at kon-

kluderer på effektiviteten og produktiviteten ud fra sammenligninger, da der sjældent er flere ensartede

projekter. Et alternativ kunne være at sammenligne projekter inden for samme bevillingspulje. Der kan dog

være meget forskellig artede projekter i samme pulje, og hjemløse i København kan næppe sammenlignes

med socialt udsatte i Vanløse. Hjemløse i København kan ikke engang direkte sammenlignes med hjemlø-

se i Odense. Da antallet af hjemløse er langt højere i København, vil målgruppen være større og prisen pr.

hjemløs formentlig lavere. Dermed vil sammenligningen for Odense ikke være fair. Dette understøttes af

medarbejderen hos Socialministeriet, der siger: ”… det vil være enormt svært for revisor at sammenligne

på tværs, for … de reviderer jo ikke alle de andre projekter…”.104

Der kan også tænkes en situation, hvor der sammenlignes med et sammenligneligt projekt, der er

forvaltet mangelfult. Ved at sammenligne to projekter ses kun, at det ene projekt har en bedre produktivitet

eller effektivitet end det andet. Men når revisor ikke ved, at det andet projekt er forvaltet langt dårligere,

end man med rimelighed kan forvente, bliver sammenligningen skæv. Derved vil det ene projekt fremstå

langt bedre, end det (måske) reelt er. Ved at sammenligne en middelmådig produktivitet med en elendig

produktivitet vil den middelmådige fremstå fantastisk, hvilket ikke er et retvisende billede af produktivite-

ten.

Når der ikke findes et sammenligneligt projekt, kan der, jf. Elm-Larsen, sammenlignes med budget-

tet eller resultaterne fra tidligere år. At sammenligne med budgettet kan være en god ide, da dette også vil

afdække, hvordan projektet har været styret. Et budget der på ingen måde er overholdt, kan skyldes flere

acceptable årsager, men også mange uacceptable årsager. Ved at afdække årsagen til budgetafvigelser dan-

ner revisor sig samtidig et billede af projektets økonomistyring. Et budget, der er overholdt 100%, kan dog

også være problematisk, da der kan være sket regnskabsmanipulation for at opnå præcis det forventede

resultat. Ved budgetsammenligninger skal revisor derudover også være opmærksom på budgetændringer

og grundlaget for budgettet. Men igen skal revisor være opmærksom på, at en høj produktivitet sammen-

lignet med budgettet ikke nødvendigvis er et udtryk for høj produktivitet, men blot kan være et udtryk for

101 Bilag C, side 49
102 Bilag C, side 50
103 Bilag C, side 24
104 Bilag C, side 51
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et dårligt lagt eller pessimistisk budget. Denne sammenholdelse af regnskabstal til budgettet beskrives også

af Lynge Skovgaard i det udførte interview.105 Medarbejderen hos socialministeriet pointerer dog, at bud-

getsammenligning ikke er nok, da de selv kan teste dette. Det ministeriet har behov for er, at revisor tester

dybere: ”… at det forbrugte lønbeløb er det samme som det budgetterede, så kan vi jo ikke se, om de har

brugt det, på det rigtige antal timer og sådan nogen ting… vi kan jo ikke gå ind bagved og se.”106

At sammenligne produktiviteten og effektiviteten med tidligere år kan vise udviklingen i projektet.

Men også her er der en del faldgrupper. Mange projekter løber kun over en enkelt periode, hvorfor der ikke

vil være tidligere år at sammenligne med. Dette understøttes af Jan Christensen, der i interviewet udtaler,

om måling af produktiviteten for 1 årige projekter: ”… du har ikke rigtig nogen projekter at sammenligne

med, så det er sku lidt svært at drage nogen konklusioner…”.107 Som beskrevet ovenfor viser en øget pro-

duktivitet fra år 1 til år 2 nødvendigvis heller ikke en god produktivitet, men blot at produktiviteten er for-

bedret siden år 1.

Ideen om beregning af effekterne og sammenligninger med andre, budgettet, eller tidligere år, kan være

brugbare i forvaltningsrevisioner af hele organisationer og visse projekter. Men der er også projekter, spe-

cielt projekter inden for et kvalitativt område, hvor måling af produktivitet og effektivitet ikke er mulig.

Såfremt måling er mulig, skal revisor være særdeles opmærksom ved sammenligning af resultaterne, da de

beregnede værdier kan indeholde flere misvisende tal.

10.2.1Opstilling af mål

Grundlaget, for at revisor kan beregne en faktor for effektivitet og produktivitet, afhænger af det output,

tilskudsmodtager leverer til revisor. I Rigsrevisionens modelinstruks108 bemærkninger til § 7 står der: ”

Rapporteringen om forvaltningsrevision tager udgangspunkt i tilskudsmodtagers rapportering om mål og

opnåede resultater …”. Ifølge Rigsrevisionen afhænger forvaltningsrevision dermed af tilskudsmodtagers

rapportering. Vejledningen siger ikke noget om, hvad revisor skal gøre, hvis tilskudsmodtager ikke rappor-

terer tilstrækkeligt, eller slet ikke rapporterer om de opnåede resultater. Dermed bliver revisor afhængig af,

hvad tilskudsmodtager leverer, og hvordan de har opgjort deres resultater. Når tilskudsmodtager ikke præ-

senterer de opnåede resultater, kan det skyldes, at der ikke var opstillet tilstrækkelige mål ved projektop-

start. I Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning finder Statsrevisorerne det mindre

tilfredsstillende ”at ministerierne – med undtagelse af Beskæftigelsesministeriet – ikke har sikret, at alle

tilskudsmodtagere opstiller målbare mål og rapporterer om opfyldelsen af målene for tilskuddene.”109 Kri-

105 Bilag C, side 22
106 Bilag C, side 41
107 Bilag C, side 9
108 Rigsrevisionen; Ny modelinstruks for revision af projekttilskud med bemærkninger, 2013
109 Statsrevisorerne; Beretning nr. 6/2012, Beretning om forvaltningen af statslige tilskud, Statsrevisorernes bemærkning, 2013
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tikken fra Statsrevisorerne grunder i Rigsrevisionens beretning, hvor der i 29 ud af 100 gennemgåede sager

ikke var opstillet målbare mål.110

I bogen ”Forvaltningsrevision” kommer Elm-Larsen111 ind på den situation, hvor tilskudsmodtager ikke har

udformet tilstrækkelige mål. Dette, mener Elm-Larsen dog ikke, er en hindring for at udføre forvaltnings-

revision. Ud over at foretage sammenligning med budgettet, som beskrevet i afsnittet ovenfor, mener Elm-

Larsen, at revisor selv, eventuelt i samarbejde med ledelsen, skal opstille vurderingskriterier til bedømmel-

se af forvaltningen. I det udførte interview med Lynge Skovgaard,112 kommer han bl.a. ind på, at krav og

mål for projekterne ofte ikke står beskrevet i tilskudsskrivelsen, projektbeskrivelsen eller ansøgningen. Når

dette sker, foreslår Lynge Skovgaard, at der sammenlignes med generelle mål fra branchen. Hvis dette

heller ikke er muligt, foreslår Lynge Skovgaard, i lighed med Elm-Larsen, ”… så må du som revisor sætte

dig ned og bruge dine evner og prøve at se, om du kan finde et eller andet sammenligneligt, som du kan

måle ud fra. Man skal bare gøre opmærksom på, at det er dig, der opstiller de her krav…”.113 Under inter-

viewet var det specielt vigtigt for Lynge Skovgaard at pointerer, at revisor i rapporteringen skulle gøre

opmærksom på, at de parametre der var målt op imod, var udarbejdet af revisor selv. Man kan tænke sig, at

havde parametrene været opstillet på en anden måde, havde projektet udvist en højere eller lavere produk-

tivitet og effektivitet. Derfor er det vigtig at præciserer, at målopfyldelsen er påvirket af de, af revisor op-

satte mål. Lynge Skovgaard mener dog ikke, at tilskudsgiver og modtager kan forvente, at revisor opstiller

disse mål, da det i nogle tilfælde vil være ”… ren gætteri fra din side.”114 I interviewet med Jan Christensen

beskriver han også situationen, hvor revisor efterfølgende skal opstille mål for projektet, for at kunne måle

produktivitet og effektivitet, som værende svært for revisor.115

Det skal dog bemærkes, at det altid er problematisk at opstille mål i slutningen af en projektperiode.

Når resultaterne er præsenteret, eller klare indikationer på resultaterne er tydelige, vil revisor og ledelsen

have tendens til at udarbejde mål, der minder om de faktisk opnåede mål. Vurderingskriterierne vil derfor

være påvirket af de opnåede resultater. I en sådan situation kan det diskuteres, om forvaltningsrevision

overhoved giver mening, da resultatet formentlig vil være, at produktiviteten og effektiviteten har været

god/effektiv/høj, da kriterierne har været påvirket af de kendte resultater. Når først resultaterne er set, kan

det være svært at tænke nye mål og ideer ind i projektet. Det er det samme problem, der opstår, når radioen

spiller en melodi, og man skal gengive en anden sang. Det kan være ganske umuligt, da hjernen er sporet

ind på en anden forstyrrende frekvens.

110 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 12
111 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013, s. 77-79
112 Bilag C, side 21
113 Bilag C, side 25
114 Bilag C, side 26
115 Bilag C, side 10
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Et yderligere problem ved at opstille målene ved projektets afslutning er, at der i løbet af projektpe-

rioden ikke har været styret efter disse mål. Da tilskudsmodtager ikke har opstillet målene, har de ikke

været opmærksomme på dem, og dermed ikke haft et mål at styre efter. Dette kan også have påvirket øko-

nomistyringen af projektet, der højest sandsynlig har været mangelfuld, pga. de manglende mål.

Teoretikere og Rigsrevisionen er dermed enige i, at revisor kan opstille mål. Det vurderes dog ikke at være

en optimal løsning, da målene vil blive påvirket af den revisor, der laver dem samt af de allerede kendte

resultater. Det vil endvidere ikke have været muligt at styre efter målene under projektet.

10.2.2Forventningskløft

Porter blev introduceret i afsnit 8.1. I forbindelse med produktivitet og effektivitet er det interessant, at

Porter skiver: ”… seem rather remote from auditors’ traditional specialist field of accountancy. The same

is true … on the efficiency and effectiveness of the auditee company’s management … it would not be cost-

effective at the present time to require auditors to perform these duties.” 116 Porter har dog indsat en fodno-

te i teksten, hvor hun skriver, at forvaltningsrevision er et krav i offentlig revision, og at det derfor skal

foretages der. Det er interessant, at Porter betragter det som en urimelig forventning til revisor, og at hand-

lingen derfor kun bør foretages, hvor det er et krav. I alle andre tilfælde, end i det offentlige, ville det der-

med være urimeligt at forvente en vurdering af effektivitet og produktivitet af revisor. Inden det er muligt

at vurdere, hvorvidt denne urimelige forventning fortsat eksisterer, er det nødvendigt at afdække, hvad de

forskellige parter opfatter som forvaltningsrevision.

10.2.2.1 Revisor

I 1992 bidrog Jan Christensen med en artikel i forvaltningsrevisionsdebatten, hvor han bl.a. skrev, at revi-

sorerne gav udtryk for, at forvaltningsrevision var vanskelig, og at opgaverne var uklare. Dette var Jan

Christensen uenig i, da den statsautoriserede revisor, ifølge Jan Christensen, havde stor kendskab til den

reviderede part samt kendskab til forvaltningsrevisions principper og tankegange, og derfor burde revisor

kunne udføre forvaltningsrevision.117 Dette er specielt interessant, da han, som beskrevet ovenfor i inter-

viewet afholdt i 2014, udtrykker det som svært for revisor, at foretage produktivitets- og effektivitetsanaly-

ser. Artiklen, som Jan Christensen udgav i 1992, vedrørte forvaltningsrevision i al almindelighed, mens det

udførte interview fokuserede på tilskudsregnskaber. Dermed kan det ikke konkluderes, at Jan Christensen i

løbet af de 12 år har skiftet mening, men blot at der er forskel på forvaltningsrevision af hele organisationer

og tilskudsregnskaber.

116 Porter, B.; An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap; Accounting and Business Research, Vol. 24, 1993,
s. 63

117 Christensen, J.; Sådan virker en god offentlig revisionsskik; Trykt i: Offentlig revision – og den statsautoriserede revisor, 1992
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I artiklen skriver Jan Christensen endvidere, ”… alligevel er det ikke muligt fuldstændigt og præcist

at redegøre for indholdet af forvaltningsrevisionen. Indholdet af opgaven er ikke statisk og skal anvendes

på mangfoldige områder inden for statsforvaltningen.”118 Under det udførte interview blev Jan Christensen

bedt om at forklare, hvad forvaltningsrevision er. I overensstemmelse med hans artikel fra 1992 er begrebet

fortsat flydende, og ifølge Jan Christensen er der forskel på ”… hvad man på universitetet opfatter som

produktivitet og effektivitet, og hvad journalister opfatter.”119 Til selve håndteringen af forvaltningsrevision

mener Jan Christensen, den bedste metode er, ”… at man læner sig tilbage og tager sådan et overblik over

– er det nu fornuftigt, ser det nu fornuftigt ud det her, er der nogle store mangler i det.”120 Med andre ord

kan man sige, at revisor skal op i sin helikopter og danne sig et overblik over forvaltningen. Lægger man

lidt mere fortolkning i Jan Christensens ord, mener han, at forvaltningsrevision skal udføres via revisionen

af økonomistyringen. Senere i interviewet udtrykker Jan Christensen, i overensstemmelse med de øvrige

interviewede parter og Rigsrevisionen, at grundlaget for forvaltningsrevisionen af produktivitet og effekti-

vitet, er de opstillede mål til projektet. Han går så langt som til at sige, at målet ”… skal være operationelt

og efterprøvelses værdigt.”121 Jan Christensen mener endvidere, at det er tilskudsmodtager, der skal udar-

bejde målene. Som argument herfor inddrager han COSO frameworket, hvor de interne kontroller skal

udføres af tilskudsmodtager, og revisor blot skal efterprøve udførslen.122

Som tidligere beskrevet repræsenteres revisor i denne afhandling endvidere af Lynge Skovgaard. Han ind-

leder interviewet med at sige, at forvaltningsrevision ikke blot er at se, om beløb er korrekte, men også ”…

om de er gået til det formål, de er givet til.”123 I lighed med Jan Christensen mener Lynge Skovgaard, at

opstillingen af mål er alt afgørende for udførslen af forvaltningsrevisionen. Lynge Skovgaard udtrykker, at

det ofte er et problem, at projekterne ikke har opstillet tilstrækkelige mål, så det ikke er tydeligt for revisor,

hvad midlerne er givet til, og dermed hvad de burde være brugt på. Lynge Skovgaard anbefaler, at til-

skudsgiver ”… sikre sig, at der bliver stillet krav i halen på de her penge, som bliver sendt afsted, så man

efterfølgende kan måle, har vi fået… noget ud af de her penge…”.124 Som argument for behovet for mål-

sætninger forklarer Lynge Skovgaard, at ”… når du ikke får nogle krav stillet i udsigt, når du får pengene,

så kan du næsten ikke andet end at sige, jamen jeg har brugt pengene.”125

Dermed er det tilskudsbetingelser, tildelingskriterier og målbare mål, der skal arbejdes med, for at gøre

forvaltningsrevisionen mere tilnærmelig for revisor. Blandt revisorer er der en vilje til at udføre forvalt-

118 Christensen, J.; Sådan virker en god offentlig revisionsskik; Trykt i: Offentlig revision – og den statsautoriserede revisor, 1992,
s. 12

119 Bilag C, side 7
120 Bilag C, side 2
121 Bilag C, side 12
122 Bilag C, side 11
123 Bilag C, side 21
124 Bilag C, side 22
125 Bilag C, side 22
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ningsrevision, men det kræver, at der allerede i tildelingsfasen bliver strammet op omkring håndteringen af

målsætningerne for de enkelte projekter. Man kan lidt groft sige, at revisor sender bolden over til tilskuds-

giver, der har ansvaret for opstilling af målbare mål.

10.2.2.2 Rigsrevisionen

Det må antages, at Rigsrevisionen anvender de definitioner af forvaltningsrevision, som bliver undervist på

Cand.merc.aud. studiet, og som er præsenteret i afsnit 9.2, da de er en professionel revisionsenhed med

samme grunduddannelse som andre revisorer. Det er igen vigtigt at pointere, at det ikke har været muligt at

få et interview med Rigsrevisionen, hvorfor nedenstående holdninger og meninger er uddraget fra de skrift-

lige kilder, og fortolkningen heraf står for min egen regning.

Som tidligere nævnt er det interessant, at Rigsrevisionen i modelinstruksens bemærkninger til § 7 skriver:

”… sparsommelighed og eventuelt produktivitet og effektivitet.” Produktivitet og effektivitet er en del af

forvaltningsrevision, der er en del af god offentlig revisionsskik, og de kan derfor, teoretisk set, ikke blot

vælges til og fra efter for godt befindende. Ved at skrive ”eventuelt” åbner Rigsrevisionen dog op for den-

ne mulighed, hvilket er muligt for dem, da de er den lovgivende magt på området, mens god (offentlig)

revisionsskik er et flydende begreb, der ikke lovmæssigt er fastsat. Undladelsen af produktivitet og effekti-

vitet bekræftes yderligere i Rigsrevisionens beretning, hvor de skriver: ”Modelinstruksen indeholder mu-

lighed for, at ministerierne kan differentiere kravene til omfanget af forvaltningsrevision i de enkelte revi-

sionsinstrukser…”.126 Senere i beretningen, skriver Rigsrevisionen ”… mens revisor ved projekttilskud som

oftest skal undersøge, om tilskuddet er anvendt til formålet, og om det er anvendt sparsommeligt. I en ræk-

ke revisionsinstrukser for projekttilskud er der desuden krav om, at revisor skal efterprøve eventuelle pro-

duktivitets- og effektivitetsanalyser, som er udarbejdet af modtager.”127 Dermed må Rigsrevisionens opfat-

telse af forvaltningsrevision af projekttilskud være, at revisor blot skal se, om tilskuddet er anvendt spar-

sommeligt og til formålet. Produktivitets- og effektivitetsanalyser skal betragtes som noget ekstra, der kun

i visse tilfælde skal underlægges revision.

Denne definition tyder endvidere på, at revisorerne har ret, når de beklager sig over, at det ikke altid

er muligt at udføre produktivitets- og effektivitetsanalyser, da Rigsrevisionen formentlig slet ikke mener, at

der altid skal udføres disse analyser. Dette modsiges dog i indledningen til beretningen, hvor Rigsrevisio-

nen redegør for formålet med deres undersøgelse. Der skriver de, at ”… en ansvarlig anvendelse forudsæt-

ter, at modtageren anvender tilskuddet sparsommeligt, produktivt og effektivt.”128 Dermed må der skulle

tages stilling til produktiviteten og effektiviteten, for at kunne konkludere på, hvorvidt midlerne er anvendt

ansvarligt. Dette stemmer dog igen ikke overens med Rigsrevisionens definition i beretningen af forvalt-

126 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 16
127 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 17
128 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 1



S i d e | 39 af 62

ningsrevision af projektilskud som: ”Ved projekttilskud skal revisor efterprøve, om modtager har anvendt

tilskuddet til formålet, om modtager har udvist sparsommelighed, og om de oplysninger, som modtager har

meddelt yder om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede. Desuden skal revisor efterprøve, om

modtagers ledelse har udarbejdet produktivitets- og effektivitetsanalyser/virksomhedsregnskaber, som yder

har foreskrevet, om de data, der ligger til grund herfor, er pålidelige.”129 Lettere omformuleret kan man

sige, at revisor skal teste sparsommeligheden (herunder om omkostningerne vedr. formålet) og om oplys-

ninger i statusrapporter og lignende er dokumenteret. Såfremt der er krav om produktivitets- og effektivi-

tetsanalyser, er det tilskudsmodtager, der skal udarbejde disse, hvorefter revisor blot skal teste, om den

anvendte data hertil er pålidelig. Dette er i overensstemmelse med Jan Christensens udtalelse og henvis-

ning til COSO frameworket ovenfor. Samtidig står der dermed ikke noget om, at revisor skal sammenligne

produktivitet og effektivitet med andre, eller for den sags skyld selv udarbejde målsætninger for projekter-

ne.

Lynge Skovgaard giver udtryk for, at Rigsrevisionen ikke har forståelse for revisors problemer med måling

af effektivitet og produktivitet, da de selv kun foretager store undersøgelser og ikke reviderer nede på de

enkelte projekter.130 Denne opfattelse af Rigsrevisionen kan dog være svær at verificere, da de netop i be-

retningen beskriver produktivitets- og effektivitetsanalyser, som noget tilskudsmodtager selv skal udføre,

og derved reduceres revisors arbejde til datavalidering. Lynge Skovgaard kan derfor godt have ret i, at

Rigsrevisionen ikke forstår revisors kritik, men dette skyldes formentlig ikke at Rigsrevisionen selv udfø-

rer store undersøgelser, men derimod at revisors forventninger til sig selv overstiger Rigsrevisionens. Her

er det interessant at inddrage Chelimsky, der mener, at revisor er meget låst i sit valg af metode. ”The audi-

tor assumes … that there is a correct and agreed-upon way to do things and that ”established criteria”

can usually be found against which to measure conditions. … This means that evaluation is much less af-

fected than auditing by a lack of consensus on criteria or agreement on objectives.”131 Når revisor ved

forvaltningsrevision af hele organisationer skal udarbejde produktivitets- og effektivitetsanalyser, tror de

også, at de skal det ved forvaltningsrevision af tilskudsregnskaber. Ifølge Chelimskys teori er revisor der-

for ikke åben overfor, eller opdager ligefrem ikke, at Rigsrevisionen i virkeligheden ikke beder dem udføre

det samme arbejde for hele organisationer som for enkelte projekter.

Den meget enslydende kritik, som Lynge Skovgaard og Jan Christensen kommer med, tyder på en

Groupthink i branchen. Endvidere peger det i den retning, at revisor er blind for Rigsrevisionens holdning

til effektivitet og produktivitet. I en årerække har revisor beklaget sig over at skulle udføre produktivitets-

129 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 16
130 Bilag C, side 22 og 28
131 Chelimsky, E.; Comparing and Contrasting Auditing and Evaluation: Some Notes on Their Relationship; Evaluation Review,

Vol. 9/4, 1985, s. 490
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og effektivitetsanalyser, men selv nu hvor kravene tydeligt ikke indeholder denne type analyse, holder

revisor fast i hvad de plejer at kritiserer, og de er blinde for de eventuelle ændringer, der er sket.

En del af Rigsrevisionens hovedkonklusioner i beretningen er, at ministerierne (tilskudsgiverne) bør diffe-

rentiere deres krav til målopstilling, opfølgning og evaluering, ud fra risikoen forbundet med de enkelte

projekttyper. Endvidere bør der være mere fokus på målbare mål allerede i ansøgningsfasen. Dermed indi-

kerer Rigsrevisionen, at de giver revisor ret i, at der skal sættes mere fokus på målbare mål i projekterne.

Rigsrevisionen skriver endda: ”Det er ministeriernes ansvar at formålene gøres operationelle, så ministe-

rierne kan følge op på, om modtagerne når målene.”132 Dermed peger Rigsrevisionen også fingre af til-

skudsgiver. Revisor og Rigsrevisionen har dermed slået fælles front mod tilskudsgiver. Det interessante

ved citatet er endvidere, at ministerierne skal foretage opfølgningen. Det er dermed ikke en opgave for

revisor, at kontrollere hvorvidt målene er nået, blot om rapporteringen herom er pålidelig. Senere i beret-

ningen skriver Rigsrevisionen: ”Målene er samtidig en forudsætning for, at revisor har et grundlag for at

vurdere, om modtageren anvender tilskuddet sparsommeligt, produktivt og effektivt.”133 Dermed erkender

Rigsrevisionen, at revisor ikke kan udfører forvaltningsrevision, når der ikke er opstillet tilstrækkelige mål.

Mere kritisk kan man sige, at revisor er lykkedes med deres framing af problematikken, så Rigsrevisionen

nu er af samme opfattelse som revisor. ”Og dess flere individer som tar ting for gitt, dess mer gitt, dvs.

objektiv, bliver virkeligheten.”134 Så når både Rigsrevisionen og revisor opfatter revisors holdning som

virkeligheden, bliver den til virkelighed. Dermed har revisor vundet kampen om definitionen af virkelighe-

den i forhold til produktivitets- og effektivitets analyser. Det virker blot som om, revisor ikke selv har op-

daget det endnu.

Det er interessant, at Rigsrevisionen opfordrer tilskudsgiverne til at anvende modelinstruksen, da dette, jf.

Rigsrevisionen skulle sikre, at revisionsbestemmelserne bliver fagligt forsvarlige, anvender faglig termino-

logi og består af standarder, som er kendte for revisor.135 På trods af anvendelsen af modelinstruksen tyder

undersøgelsen på, at revisor overfortolker kravene til deres forvaltningsrevision. Ud fra Rigsrevisionens

beskrivelse af forvaltningsrevision af tilskudsregnskaber tyder det på, at der er forskel på, hvad begrebet

indeholdeholder, alt efter om man reviderer hele organisationer eller enkelte tilskudsregnskaber.

10.2.2.3 Tilskudsgiver

Tilskudsgiver repræsenteres af en medarbejder hos Socialministeriet, samt i form af de involverede mini-

steriers redegørelser vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012.

132 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 4
133 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 4
134 Wadel, C.; Humanistisk sosiologi, 1996, s. 187
135 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 6
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Meisner Sørensen136 opdeler forvaltningsrevision i en demokratisk kontrollerende form og en sty-

rende form, se beskrivelsen af de to former i afsnit 9.2.2. Ved revision af tilskudsregnskaber vil det være

den styrende forvaltningsrevision, der tages i brug. Tilsagnsgiver har ofte opstillet en række krav, de øn-

sker, tilskudsmodtager overholder. Dermed vil det være den interne brugers (tilskudsgivers) behov, der

opfyldes, og dem der har indflydelse på kriterierne.

Som beskrevet ovenfor anbefaler Rigsrevisionen, at tilskudsgiver differentierer kravene til rapportering og

revision af projekter. I det udførte interview med en medarbejder hos Socialministeriet, beskrives udarbej-

delsen af tilsagnsbreve og instrukser ikke helt i overensstemmelse med denne anbefaling fra Rigsrevisio-

nen. Ifølge medarbejderen er det rapporteringskravene og målsætningerne, der nuanceres, og ikke revisi-

onskravene. Det er endvidere den samme standardinstruks, der gælder for alle tilskud over 500.000 kr.137

Angående tilskudsbrevene, jf. medarbejderen, ”… er det kun de der beløb, og hvem er tilskudsmodtager,

der ligesom differentierer.”138 Dermed er det også interessant, at Rigsrevisionen i konklusionen til deres

notat139 betragter sagen for lukket. Sagen er dog kun lukket på baggrund af de redegørelser,140 ministerierne

har udarbejdet. I Socialministeriets redegørelse (dengang hed det Social- og Integrationsministeriet) skriver

de: ”… har også Social- og Integrationsministeriet igangsat en række initiativer, der bl.a. skal medvirke til

at sikre et forbedret arbejde med mål- og resultatstyring samt øge fokus på den udførte forvaltningsrevisi-

on.”141 Rigsrevisionen har dermed lukket sagen med baggrund i, at Socialministeriet siger, de har igangsat

flere initiativer. Hvad disse initiativer konkret er, vides ikke, men hovedanbefalingen fra Rigsrevisionen

om at differentierer projektkravene er, jf. den interviewede medarbejder, ikke implementeret endnu. Her

skal det dog tilføjes, at medarbejderen senere i interviewet fortæller, at ministeriet ”… har haft en stor be-

vægelse…”,142 den seneste tid. Udviklingen bringes op i forbindelse med målopfyldelse, men der kan også

have været en ændring, eller der kan være en ændring på vej af tilskudsskrivelserne, som medarbejderen

blot ikke er bekendt med. Det kan derfor kun konkluderes, at Socialministeriet i juli 2014 fortsat ikke diffe-

rentierer kravene til revisionen for de enkelte projekter eller projekttyper.

Efterfølgende blev medarbejderen bedt om at forklare, hvad forvaltningsrevision er, og hvad det indbefat-

ter at have udført forvaltningsrevision af tilskudsregnskaberne. For den pågældende medarbejder betød

forvaltningsrevision en vurdering af ”… står indsatsen mål med den økonomiske byrde.”143 Det blev dog

pointeret, at det blot skulle være på et overordnet niveau. Et vigtigt formål med forvaltningsrevision er

136 Meisner Sørensen, P.; Forvaltningsrevision: Demokratisk kontrol eller ledelsesværktøj?, 1998
137 Bilag C, side 40
138 Bilag C, side 40
139 Rigsrevisionen; Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud, 2013
140 Se vedhæftede filer under Statsrevisorernes beretning 6/2012, web link i litteraturfortegnelsen
141 Social- og Integrationsministrens redegørelse til beretning nr. 6/2012 om forvaltning af statslige tilskud, af 6. maj 2013
142 Bilag C, side 47
143 Bilag C, side 42
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ifølge medarbejderen også at holde forbruget op imod formålet.144 Dermed er det ikke nok at se, om mid-

lerne er brugt sparsommeligt, de skal også være brugt til formålet, hvilket er i overensstemmelse med Rigs-

revisionens beskrivelse ovenfor.

Medarbejderen er ikke teoretisk inde i forskellen på sparsommelighed, produktivitet og effektivitet,

men mener ikke umiddelbart, at man kan undlade produktivitet og effektivitet. Hvad der præcis skal fore-

tages ved medarbejderen ikke, men det er mere end blot at se, om der er handlet i Netto eller Føtex.145 Det

understreges dog igen, at det blot er på et overordnet niveau, der skal ses på produktivitet og effektivitet.

Hvor grænsen går for, hvordan revisor skal teste produktivitet og effektivitet er usikkert. Da medar-

bejderen blev spurgt, hvor dybt revisor skulle gå, lød svaret: ”… jeg forventer ikke, at revisionen kan gå

langt ind og sige, hvad effekter har det … der skal vidensopsamles på et noget tungere niveau, end man

kan forvente af revisoren.”146 Det er dermed ikke meningen, at revisor skal foretage videns opsamlingen,

men formentlig, som Rigsrevisionen også beskriver, blot datavaliderer de informationer der anvendes i

status- og evalueringsrapporterne. Medarbejderen påpeger dog, at der inden for de seneste år er strammet

op, så der nu er fastsat mål for målgruppens størrelse i langt de fleste projekter.147 Dermed vil antallet af

brugere eller berørte borgere for fremtiden være en faktor, som revisor kan måle på, eller teste om det op-

lyste antal stemmer til datagrundlaget. Det er også relativt nemt for revisor, at skrive om der har været fær-

re eller flere brugere end forventet, og dermed om målsætningen er nået. Ud over antallet af brugere så

medarbejderen i Socialministeriet gerne, at revisor forholder sig til, om aktiviteterne faktisk er udført. Det-

te er ikke i overensstemmelse med Rigsrevisionens beskrivelse af en forvaltningsrevision af et tilskuds-

regnskab. Revisor vil dog relativt enkelt kunne teste dette, da der alligevel f.eks. gennemgås deltagerlister

for at validerer antallet af brugere. Endvidere vil revisor formentlig, ved bilagsgennemgangen, støde på

bilag, der ikke ville eksisterer, hvis aktiviteten ikke var gennemført. Dermed kan det betragtes som en ri-

melig forventning, at revisor skal kontrollerer at aktiviteten faktisk er udført. Hvis der senere opstår en

forventningskløft, fordi revisor måske ikke kontrollerer aktivitetens eksistens, vil det skyldes manglende

regulering på området, og ikke mangelfuld udførsel.

For at revisor kan kommentere på målopfyldelsen, kræver det målbare mål, f.eks. antallet af deltagere, som

beskrevet ovenfor. Da dette blev bragt op under interviewet, forklarede medarbejderen, at målbare mål er

en del af tildelingskriterierne.148 Det sker derfor kun i meget få tilfælde, at der tildeles støtte til et projekt,

der ikke har redegjort for målgruppens størrelse, og hvis det endelig sker, vil projektet blive bedt om at

indsende målbare mål efterfølgende. Dette stemmer dog ikke overens med udtalelserne fra Lynge Skov-

gaard og Jan Christensen, der under de udførte interviews giver udtryk for, at de ofte ser tilskudsregnska-

144 Bilag C, side 43
145 Bilag C, side 46
146 Bilag C, side 46
147 Bilag C, side 47
148 Bilag C, side 48
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ber uden målbare mål. Her er det igen interessant at være opmærksom på medarbejderens kommentar om,

at ministeriet har været igennem en udvikling. De tidligere forhold for projekterne beskriver medarbejde-

ren som: ”Socialområdet har tidligere været præget af sådan en meget ”lad de 1.000 blomster blom-

stre”…”.149 Den udvikling ministeriet har været igennem, har revisor åbenbart ikke opdaget endnu, men

når ændringerne er sat i værk, vil de formentlig også først være synlige for revisor noget tid efter. Inden

projekterne med de målbare mål er blevet godkendt og gennemført, går der noget tid, før revisor modtager

dem til revision. Der vil derfor altid være en lang periode, fra tilskudsgiver ændrer procedure, til det slår

igennem hos revisor. Derfor er revisors oplevelser af tilskudsregnskaberne formentlig stadig, de 1.000

blomster der skal blomstre, og ikke de mere konkrete målbare mål.

Under interviewet bliver medarbejderen præsenteret for, hvordan produktivitet og effektivitet opfattes på

Cand.merc.aud. studiet, se beskrivelse i afsnit 9.2.1.2 og 9.2.1.3. Til produktivitets- og effektivitetsanalyser

er reaktionen, at dette ikke forventes af revisor. Ifølge medarbejderen minder det meget om de evaluerin-

ger, som ministeriet får lavet særskilt efterfølgende, og som de ”… giver en del mio. for at få lavet.”150

Oversat til Porters teori om forventningskløften, se afsnit 8.1, vil omkostningerne dermed overstige udbyt-

tet og forventningen være urimelig, hvis forventningen eksisterede. Men det tyder dog ikke på, at forvent-

ningen eksisterer. Ifølge medarbejderen skal evalueringer styres på en helt anden måde, end det forventes,

en revisor kan og skal. Endvidere har ministeriet, ifølge medarbejderen, ikke brug for en masse enkelt be-

mærkninger fra revisorerne om enkeltprojekter, da de alligevel ikke kan stykkes sammen til en samlet eva-

luering.151 Det ministeriet, ifølge medarbejderen, har brug for, er en mellemting mellem beregnede og ana-

lyserede produktivitets- og effektivitetsanalyser og så udelukkende sparsommelighed.152 Det er altså ikke

nok at se på sparsommelighed, men samtidig for dybt at udarbejde analyser. Dermed skal revisor validere

de oplysninger, der præsenteres i status- og evalueringsrapporter, når det er målbare konkrete data, men

ikke når det er kvalitative mål, som ikke håndgribeligt kan måles. Som tidligere citeret153 mener medarbej-

deren ikke, at revisorer er socialt faglige eksperter, og derfor har de heller ikke kompetencerne til at foreta-

ge vurdering af kvalitative og sociale mål.

Medarbejderen pointerer dog også: ”Men vi tager jo altid udgangspunkt i Rigsrevisionens materia-

le.”154 Samt at de følger Rigsrevisionen, og det derfor er Rigsrevisionens fortolkning og definition af be-

greberne, som revisor skal forholde sig til.155 Dermed kan det godt være, at tilskudsgiver ikke har behov for

produktivitets- og effektivitetsanalyser, men hvis Rigsrevisionen har det, skal de laves. Analysen af Rigs-

revisionens beskrivelser af forvaltningsrevision tyder dog heller ikke på, at de forventer denne type analy-

149 Bilag C, side 52
150 Bilag C, side 50
151 Bilag C, side 52
152 Bilag C, side 51
153 Se fuld tekst i Bilag C, side 43
154 Bilag C, side 40
155 Bilag C, side 49 og 50
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ser fra revisor. Dette understøttes af Ove Sloth, der i 1992 repræsenterede Rigsrevisionen i bogen ”Offent-

lig revision – og den statsautoriserede revisor”. Her skrev han bl.a., at: ”… det vil vist kun i ekstreme tilfæl-

de kunne forekomme, at en institutionsrevisor vil blive bebrejdet, at han ikke har udført en konkret effekti-

vitetsundersøgelse.”156 Dermed sagt at Rigsrevisionen ikke vil kritisere en revisor for ikke at have udført en

specifik analyse af effektiviteten.

10.2.3Forventninger mellem parterne (delkonklusion)

Efter at have identificeret parternes opfattelse af forvaltningsrevision, samt forventninger til hinanden, er

det muligt at analysere, om der forligger forventningskløfter. Det er interessant, at selvom medarbejderen

hos Socialministeriet ikke er uddannet Cand.merc.aud. og ikke normalt benytter revisor sprog, er opfattel-

sen af forvaltningsrevision meget lig Rigsrevisionens. Det medarbejderen forventer af revisor, svarer

overens med det, Rigsrevisionen forventer, og der er derfor ingen forventningskløft mellem parterne på det

område.

Når revisorerne skal definere forvaltningsrevision af projekttilskud, starter de med at beskrive hand-

linger, der stemmer overens med Rigsrevisionens og tilskudsgivers beskrivelse. Men når begreberne skal

uddybes, beskriver revisorerne deres handlinger noget mere omfattende end Rigsrevisionen og tilskudsgi-

ver. Hvor Rigsrevisionen og tilskudsgiver er enige i, at revisor blot skal foretage datavalidering af status-

og evalueringsrapporter, opfatter revisor kravene til sig selv noget mere vidtgående. Forventningskløften er

dermed opstået pga. revisorerne selv, da det er dem, der har framet betydning længere ud end nødvendigt.

At framingen endnu ikke har fået fat i Rigsrevisionen og tilskudsgiver, skal revisor blot være glad for, da

de nu måske kan nå at trække den tilbage. En anden interessant observation er, at såvel tilskudsgiver som

revisor ikke opfatter det som en rimelig forventning, at der udføres mere end datavalidering. I Rigsrevisio-

nens definition af forvaltningsrevision af projekttilskud ses det endvidere, at det ikke er et krav (Rigsrevi-

sionen er lovgivende på dette område), at revisor foretager test af de opnåede resultater. Da udførslen der-

med vurderes at være uden lovhjemmel og tilmed urimelig, falder den i Porters model ind i gruppen af

handlinger, der ikke skal udføres. Revisor kan derfor stoppe med at beklage sig over produktivitets- og

effektivitetsanalyser, da det ikke forventes, de udfører dem.

For at revisor kan foretage datavalidering, kræver det, at der er opstillet målbare mål for projektet. Dette er

alle parter enige i. Rigsrevisionen giver endda ansvaret for målopstillinger til tilskudsgiver. At opstille

målbare mål er ikke omkostningstungt for tilskudsgiver, da de blot kan afvise ansøgninger, der ikke har

opstillet tilstrækkelige mål. Dermed er omkostningerne relativ små. Udbyttet er derimod højt, da projekter

bedre kan styres, og effekterne tydeligere måles, såfremt der er opstillet målbare mål. Ud fra Porters mo-

156 Sloth, O.; Revision af selvejende institutioner på grænsen mellem den private og den offentlige sektor – en replik; Trykt i:
Offentlig revision – og den statsautoriserede revisor, 1992, s. 82
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del, se Figur 1, side 9, er kravet om målbare mål derfor rimeligt. Når revisor ikke foretager eller beskriver

den udførte forvaltningsrevision (datavalidering), skyldes det dermed manglefuld udførsel. For at mindske

forventningskløften bør revisor derfor beskrive, hvorfor de ikke har udført eller beskrevet det. Dette uddy-

bes nedenfor i afsnit 10.4.

En af anbefalingerne fra Rigsrevisionen er, at kravene til de enkelte projekttyper differentieres. Dette med-

fører et større arbejde for tilskudsgiver, hver gang en ny pulje bliver oprettet, da de både skal tilpasse eller

udarbejde tilskudsskrivelse, -betingelse, og revisionsinstruks. Når regnskaber og rapporter modtages fra

projekterne, skal tilskudsgiver også til at håndtere rapporterne fra forskellige projektpuljer forskelligt, da

de opstillede krav så vil varierer. Dermed vil omkostningerne være forhøjet. Udbyttet af differentierede

krav vil komme tilskudsmodtager til gavn, da de nu mere nøjagtigt ved, præcis hvad der forventes af dem.

Endvidere vil revisor profitere, da de nu i visse tilfælde vil kunne undlade at se på produktivitet og effekti-

vitet. Dette vil formentlig medføre et lavere revisionshonorar, hvilket gavner tilskudsgiver, da de dermed

skal give tilskud til lavere revisionsomkostninger. Det er dog svært at afgøre, til hvilken side Cost-Benefit

analysen vil falde ud, og dermed svært at afgøre hvorvidt forventningen om differentierede krav er rimelig

eller urimelig. Det eneste der kan konkluderes er, at der på nuværende tidspunkt eksisterer en forvent-

ningskløft, da revisorerne og Rigsrevisionen ønsker differentierede krav, mens tilskudsgiver er mere tilba-

geholdende.

Gennem det udførte interview, blev det klart, at tilskudsgiver forventer, at revisor kontrollerer, om aktivite-

ten er udført. Dette er ikke en lovfæstet del af forvaltningsrevisionen, men omkostningerne forbundet med

denne kontrol vurderes at være lave. Udbyttet derimod vurderes at være højt, da det er alt afgørende at

projektet faktisk er gennemført. Det må derfor betragtes som en rimelig forventning til revisor. Gennem de

handlinger revisor allerede udfører i forbindelse med den finansielle, juridisk kritiske og forvaltningsrevi-

sionen, vurderes det, at revisor allerede tester, om projektet er gennemført. Dermed er der ikke tale om en

forventningskløft, da handlingen allerede udføres.

Når forventningskløfterne er identificeret, kan de også lukkes, hvis parterne ønsker det. Det er dog en vig-

tig pointe, at projekttilskud ofte løber over længere tid, og at revisionen ofte først sker i slutfasen af projek-

terne. Dermed kan de forventningskløfter, som revisor og Rigsrevisionen ser, allerede være forsøgt lukket

af tilskudsgiver. Regnskaberne og de dertil hørende revisionsgennemgange er blot ikke udført endnu, og

indsatsen fra tilskudsgivers side er dermed endnu ikke synlig. Når kløfterne identificeres, og der handles på

at lukke dem, kan der derfor gå lang tid, før kløfterne endelig er lukket.
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10.3 Økonomistyring

Økonomistyring kan betragtes som det 4. forvaltningsrevisionsbegreb, men det kan også ses som en smut-

vej til at udføre forvaltningsrevision uden at dykke ned i deciderede produktivitets- og effektivitetsanaly-

ser. Som beskrevet i afsnit 8.3, skal de interne kontroller i en virksomhed understøtte sparsommeligheden,

effektiviteten og produktiviteten, når vi mikser ISA 315 med COSO. Dermed er alle tre forvaltningsrevisi-

ons begreber afdækket, hvis revisionen af økonomistyringen ikke giver anledning til bemærkninger.

Under de udførte interviews opfordrer Jan Christensen til, at revisor benytter revisionen af økonomistyrin-

gen som grundlag for såvel revisionen af tilskudsregnskaber som for hele organisationen. Han fortæller

endvidere om, hvordan de i Revisionsdirektoratet ved Københavns Kommune primært beskæftigede sig

med økonomistyring og sparsommelighed.157 Dermed fik de afdækket produktivitet og effektivitet via øko-

nomistyringen og samtidig dannet sig en holdning til hele kontrolmiljøet i organisationen.

Det er endvidere interessant, at medarbejderen hos Socialministeriet, formentlig uden af vide det,

opfordrer til, at forvaltningsrevisionen udføres via kontrol af økonomistyringen. Ifølge medarbejderen skal

revisor ikke ned og dyrke detaljen, men hellere tage det store overblik og bl.a. vurdere ressourceforbruget i

forhold til udbyttet.158 Dette kræver dog, at tilskudsmodtager har et kontrolmiljø omkring projekterne, for

ellers er der intet for revisor at teste, og dermed intet at bygge sine konklusioner på. I de tilfælde hvor til-

skudsmodtager kun har et enkelte projekt, og derfor ikke har etablerede tilstrækkelige interne kontroller

herom, må revisionen basere sig på flere substandshandlinger.

Elm-Larsen skriver: ”Ved en moderne revision ud fra en økonomistyringssynsvinkel vil revisor ikke tage sit

udgangspunkt i de tre delaspekter ved forvaltningsrevision.”159 Ved ikke at tage udgangspunkt i de tre

delaspekter og indlede revisionen via økonomistyringen, er Elm-Larsen dermed enig med tilskudsgiver og

revisor. Ingen af parterne kommer dog ind på, hvilke konsekvenser det har for konklusionen og revisors

arbejde, hvis økonomistyringen ikke har været specifik for projektet men blot generel for hele organisatio-

nen. Såfremt økonomistyringen kun sker samlet for hele organisationen, vil et dårlig forvaltet projekt må-

ske ikke blive fanget, da det er for småt, sammenlignet med f.eks. de samlede lønomkostninger. Derfor kan

det heller ikke være tilstrækkeligt udelukkende at undersøge økonomistyringen. Revisor bliver nød til, også

at undersøge sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, hvilket er i overensstemmelse med Elm-

Larsens opfattelse. Som Elm-Larsen skriver ovenfor, kan forvaltningsrevisionen tage sit udgangspunkt i

økonomistyringen. Dermed også sagt at økonomistyring alene ikke er nok for at kunne drage en konklusi-

on over forvaltningen i projektet. Dette er i overensstemmelse med Jan Christensens historie fra sin tid hos

Revisionsdirektoratet, hvor sparsommelighed og økonomistyring, var ”… de to aspekter, vi brugte mest

157 Bilag C, side 11
158 Bilag C, side 42
159 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013, s. 198
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krudt på…”.160 Økonomistyring er dermed et godt udgangspunkt for forvaltningsrevisionen, men analysen

af økonomistyringen gør det ikke ud for en fuld forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevision af tilskuds-

regnskaber kræver det, at tilskudsmodtagers administration omkring projekter er så velfungerende, at øko-

nomistyringen er testet effektiv.

Revisor, tilskudsgiver og teoretikerne er dermed enige i, at økonomistyring er et godt udgangspunkt for

forvaltningsrevision. Der skal dog udføres yderligere handlinger for at afdække forvaltningen tilstrække-

ligt.

10.4 Rapportering

“When performance auditing is considered, the discussion centres on what is actually done – or sometimes

what is said to be done …”,161 lyder det fra Lonsdale. I Rigsrevisionens beretning er problematikken den

samme. Revisor beskriver ikke, hvordan der er foretaget forvaltningsrevision, og der opstår derfor tvivl

om, hvorvidt det faktisk er udført. Rigsrevisionens undersøgelse viser, at forvaltningsrevisionen i 31 ud af

de 81 testede sager ikke dokumenteres så fyldestgørende, at det kan konkluderes, at ministeriets krav til

forvaltningsrevisionen er overholdt.162

Rigsrevisionens konklusion er dog ikke noget særligt for hverken Danmark eller tiden. Jan Christen-

sen fortæller ligeledes om, hvordan specielt mindre revisionsfirmaer ikke beskrev den udførte forvaltnings-

revision tilstrækkelig, eller måske endda ikke udførte den tilstrækkelig. Disse observationer gjorde han sig

under sit arbejde i Rigsrevisionen og Revisionsdirektoratet.163 Endvidere viste Porters undersøgelse fra

1993,164 at 5 ud af 10 handlinger blev opfattet som mangelfuld udførsel. Af de 5 handlinger vedrørte 4

mangelfuld kommunikation af resultater og undersøgelser. Resultatet af Porters undersøgelse er derfor i

overensstemmelse med Rigsrevisionens resultat. Der er ikke nødvendigvis tale om mangelfuld udførsel,

men når revisor ikke beskriver handlingerne, kan Rigsrevisionen og tilskudsgiver ikke opnå overbevisning

om handlingernes egnethed og tilstrækkelighed. Derfor kritiserer de forvaltningsrevisionen eller rapporte-

ringen af den.

Det er dog interessant at huske på Bent Christensens artikel fra 1992,165 hvor han som revisor kritise-

rer Rigsrevisionens behov for dokumentation af forvaltningsrevisionerne. Ifølge B. Christensen skyldes

Rigsrevisions behov, at de kan mindske deres egne opgaver ved at foretage deres egne forvaltningsrevisio-

ner, med udgangspunkt i de forvaltningsrevisioner revisor allerede har foretaget. Ved at basere deres arbej-

160 Bilag C, side 11
161 Lonsdale, J. m.fl.; Performance Auditing – Contributing to Accountability in Democratic Government, 2011, s. 22
162 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 16
163 Bilag C, side 6 og 13
164 Porter, B.; An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap; Accounting and Business Research, Vol. 24, 1993,

s. 49-68
165 Christensen, B.; Revision af selvejende institutioner på grænsen mellem den private og den offentlige sektor; Trykt i: Offentlig

revision – og den statsautoriserede revisor, 1992
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de på andres arbejde kræver det dog, i overensstemmelse med ISA 600 serien, en viden om, hvad der fak-

tisk allerede er foretaget, og hvad revisors konklusioner bygger på. Derfor bliver Rigsrevisionen selv nød

til at udføre mere arbejde, når revisor ikke beskriver handlingerne grundigt nok. Dette er dog også et bille-

de af den framing, jeg mener, der er sket via diskurser over årene. B. Christensen er meget negativ i sin

udlægning, og han giver revisor en offer rolle, hvor Rigsrevisionen blot vil udnytte deres arbejde. Ved at

benytte denne skarpe retorik og gentage denne form for kritik i flere artikler mv. påvirkes læserens opfat-

telse af Rigsrevisionen i en negativ retning.

10.4.1Revisor:

Det er ikke kun et problem at få revisor til at rapporterer, det er også problematisk, hvor det skal ske.

I Rigsrevisionens beretning skriver de: ”… skal revisor alene erklære sig om den udførte forvalt-

ningsrevision i påtegningen, hvis forvaltningen er så mangelfuld, at den giver anledning til meget kritiske

bemærkninger.”166 På trods af Rigsrevisionens klare udmelding er det dog stadig et definitions spørgsmål,

hvornår en bemærkning er ”meget kritisk” og hvornår den kan nøjes med at blive præsenteret i beretnin-

gen, eller måske helt udelades.

Jan Christensen mener, at ”meget kritisk”, er at sammenligne med de situationer ”… hvor du giver et

forbehold i den almindelige finansielle revision.”167 Derudover skal forvaltningsrevisionen beskrives i be-

retningen, dog ikke som en tjekliste men snarere som udførte handlinger samt observationer og konklusio-

ner herpå.168 Skellet mellem erklæring og beretning er Lynge Skovgaard enig i. Ifølge ham skal bemærk-

ninger til forvaltningsrevisionen medtages i erklæringen, når de giver anledning til et forbehold. I alle an-

dre tilfælde skal forholdt blot nævnes i beretningen.169

Dermed bliver det overladt til revisor, at definerer, hvornår en forvaltning har været mangelfuld nok

til et forbehold. Der igennem lægges der yderligere ansvar på revisors skuldre. Dette kan dog afværges ved

at sende ansvaret tilbage på tilskudsgivers side, ved at følge Lynge Skovgaards anbefaling om at skrive,

hvilke områder der har været kritisable i beretningen.170 Når revisor i beretningen præciserer, hvilke hand-

linger der er udført, samt hvilke observationer det har resulteret i, må tilskudsgiver selv gå ind og bedøm-

me alvoren af observationerne. Dette understøttes endvidere af FSR. I 2007 udsendte FSR ”Forvaltnings-

revision – en eksempelsamling”,171 hvoraf det fremgår, at den udførte forvaltningsrevision skal beskrives

meget detaljeret, da forvaltningsrevision ofte er verbal og bygger på flere vurderinger. Den omfattende

beskrivelse, mener FSR, vil reducere revisors ansvar, og lægge vurderingen og ansvaret over på tilskudsgi-

166 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 16
167 Bilag C, side 5
168 Bilag C, side 6 og 7
169 Bilag C, side 30
170 Bilag C, side 31
171 FSR; Forvaltningsrevision – en eksempelsamling, 2007
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ver. Revisor skal derfor, ikke kun for Rigsrevisionens skyld, men også for sin egen uddybe og beskrive det

udførte arbejde.

Som beskrevet i afsnit 10.2.2.1, finder revisor ofte, at der ikke er opstillet tilstrækkelige målbare mål til at

kunne afgive en konklusion om produktivitet og effektivitet. I denne situation mener Lynge Skovgaard, at

revisor i erklæringen bør tage et forbehold, hvor i det skrives, at det ikke var muligt at teste produktivitet

og effektivitet, da der ikke var opstillet tilstrækkelige mål.172 Dermed kan tilskudsgiver og Rigsrevisionen

heller ikke pege fingre af revisor over manglende rapportering, men må i stedet pege fingre af tilskudsgiver

omkring manglende målopstilling.

Direkte spurgt, om klienterne forstår grænsen mellem rapportering om forvaltningen i erklæringen og i

beretningen, svarer Lynge Skovgaard nej. Han mener først tilskudsgiver og tilskudsmodtager forstår, at der

er tale om en bemærkning, når der tages forbehold i erklæringen.173 Endvidere mener Lynge Skovgaard,

ikke, at tilskudsmodtager har forstået differentieringen i graden af sikkerhed for forvaltningsrevision og

finansiel revision, se også afsnit 9.2.3 herom.

10.4.2Tilskudsgiver:

For at kunne besvare de stillede spørgsmål om revisionserklæringer og beretninger, henter medarbejderen

hos Socialministeriet en kollega, der til dagligt håndterer de indgående revisionserklæringer og beretnin-

ger. Kollegaen fortæller, at Socialministeriet gennemgår de modtagne erklæringer og beretninger for en

række punkter, hvoraf de bl.a. kontrollere, at der er foretaget revision i henhold til de korrekte instrukser,

god offentlig revisionsskik mv. Hvis rapporteringen overholder disse krav, og revisor ikke har lavet nogen

bemærkninger, vurderes revisors arbejde for ok, og projektet kan afsluttes.174

Under interviewet præsenteres den ide, at der kan være kritisable forhold ved forvaltningen, som

blot ikke har været tilstrækkelige nok til at blive nævnt i erklæringen. Dette overrasker både medarbejderen

og kollegaen. Medarbejderen pointerer, at de stoler på, at revisor udfører det, de skriver de gør, og infor-

merer tilskudsgiver, når der er behov for det.175 Endvidere er begge medarbejdere bevidste om, at der er

bagatel grænser for alt, og at revisor derfor formentlig ikke rapporterer om alle fejl eller forbedringer, uan-

set størrelsen.176 Begge medarbejdere ser det dog ikke som noget problem, da de stoler på, at revisor vil

rapporterer om det, når betydelige fejl eller mangler opdages. Dette er i overensstemmelse med ISA 320,

hvor det kun er væsentlige fejl, der skal rettes eller rapporteres om.

172 Bilag C, side 28 og 29
173 Bilag C, side 31
174 Bilag C, side 54 og 57
175 Bilag C, side 56
176 Bilag C, side 55



S i d e | 50 af 62

Af Rigsrevisionens beretning fremgår det: ”Modtageren af tilskuddet er forpligtet til at indsende en kopi af

revisionsberetningen eller revisionsprotokollen til ministeriet, der har ydet tilskuddet.”177 I samme beret-

ning anbefaler Rigsrevisionen dog: ”at ministerierne fokuserer mere på forvaltningsrevisionen ved syste-

matisk at følge op på, at modtagerne sender oplysninger om den udførte revision.”178 Det er dermed til-

skudsmodtagers ansvar at indsende beretningen, men tilskudsgiver der bliver kritiseret af Rigsrevisionen,

da det er dem, der overordnet har ansvaret for midlerne, og dermed skal føre kontrol med anvendelsen af

disse. Under det udførte interview hos Socialministeriet, beskriver kollegaen til medarbejderen, at de er i

gang med at implementere en proces, hvor tilskudsmodtager indsender beretningen automatisk og ikke kun

på opfordring.179 I Rigsrevisionens beretning180 viser resultat af undersøgelsen, at tilskudsgiver i 17 ud af

81 testede sager ikke har modtaget tilstrækkelig dokumentation for, at revisionen var udført efter god of-

fentlig revisionsskik, og der dermed (formentlig) ikke var udført forvaltningsrevision. Det er derfor ikke

nok at modtage en beretning, tilskudsgiver skal også kontrollerer indholdet af revisionserklæringen og

beretningen. Dette vurderes dog også at ske i Socialministeriet ud fra det udførte interview og den omtalte

forretningsgang.

I Socialministeriets redegørelse til Statsrevisorerne181 beskriver de en forretningsgang, hvor beret-

ningen kun bliver indhentet i særlige tilfælde. Socialministeriet oplyser dog, at denne forretningsgang vil

blive ændret, så Rigsrevisionens anbefaling følges. Forholdet beskrives også i Rigsrevisionens notat til

Statsrevisorerne,182 hvor det igen pointeres, at forretningsgangen vil blive ændret. Under det udførte inter-

view hos Socialministeriet beskriver kollegaen til den interviewede medarbejder, at de er ”… i en over-

gangsfase …”,183 og at de nu er begyndt at indhente beretningerne som tillæg til erklæringerne. Socialmini-

steriets redegørelse til Statsrevisorerne er fra 2013, og at der i løbet af det seneste år er sket en udvikling,

vurderes sandsynligt.

Den interviewede medarbejder udtrykker et ønske om, at revisor informerer tilskudsgiver, når de

finder fejl, mangler eller forbedringer hos tilskudsmodtager.184 Denne type information bør allerede i dag

være tilgængelig i beretningen, men når ministeriet ikke har haft for vane at læse denne, kan det ikke un-

dre, at de savner en vis mængde information. Tilskudsgiver kan ikke fralægge sig ansvaret at læse beret-

ningen, da det er her, revisor kan rapporterer om og uddybe kritisable forhold i forvaltningen.

Som tidligere beskrevet har Rigsrevisionen kritiseret revisors rapportering af forvaltningsrevision. Medar-

bejderen hos Socialministeriet mener, der er stor variation i informationsniveauet, og dermed stor variation

177 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 16
178 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 2
179 Bilag C, side 56
180 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 16
181 Social- og Integrationsministrens redegørelse til beretning nr. 6/2012 om forvaltning af statslige tilskud, af 6. maj 2013, s. 2
182 Rigsrevisionen; Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud, 2013, s. 3
183 Bilag C, side 56
184 Bilag C, side 52
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i hvor dybt medarbejderen tror, revisor er gået i sin revision, samt om der overhoved er udført nogen hand-

linger.185 Medarbejderen har endvidere den oplevelse, at ”… nogen firmaer kører lidt for meget på sådan

en masseproduktion - hvor de er så langt væk fra ting, og forholder sig så lidt til det, så de slet ikke … går

ind i det.”186 Dermed kan tilskudsgiver genkende billedet fra Rigsrevisionens rapport, der også tidligere er

bekræftet af Jan Christensen, se afsnit 10.4.

10.4.3Forventningskløft (delkonklusion)

Som flere gange tidligere nævnt er Rigsrevisionen ikke tilfreds med den afrapportering, revisorerne foreta-

ger af forvaltningsrevision. Ud fra de ovenstående afsnit vurderes det, at Rigsrevisionen og tilskudsmodta-

ger forventer, at revisor skriver, at de har udført forvaltningsrevision, samt hvilke observationer dette har

medført. Hvorvidt dette kan betragtes som en rimelig forventning, afhænger af om der er opstillet målbare

mål.

Når der er opstillet målbare mål, vurderes der at være tale om en rimelig forventning. Ud fra diskus-

sionen i afsnit 10.2.3, om hvor meget arbejde en produktivitets og effektivitets vurdering (ikke analyse)

indbefatter for revisor, vurderes handlingen at give mere benefit end cost. Endvidere er det lovfæstet i be-

mærkningerne til Rigsrevisionens modelinstruks187 § 7, at revisor skal beskrive, hvad der er foretaget af

forvaltningsrevision samt foretage en vurdering af forvaltningen. Dermed er der, ud fra Porters begreber,188

tale om mangelfuld udførsel, når revisor ikke beskriver den udførte forvaltningsrevision.

Modsat vurderes forventningen ikke at være rimelig, når der ikke foreligger målbare mål for projek-

tet. I afsnit 10.2.1, blev omkostningerne forbundet med målopstilling og lignende vurderet højere end ud-

byttet. Selvom det er et lovfæstet krav, vurderes det derfor ikke at være rimeligt. Det er dog vigtigt at poin-

terer, at tilskudsgiver, ved mangelende målopstilling, heller ikke har overholdt lovgivningen, da Rigsrevi-

sionen i deres beretning giver tilskudsgiver ansvaret for opstilling af operationelle mål.189 Det er dermed et

svigt tidligere i kæden, der medfører, at revisor ikke kan udføre sine pligter.

Når revisor oplever, at der ingen målbarer mål foreligger, er det dog, jf. Lynge Skovgaard, fortsat

nødvendigt at rapporterer herom. I disse situationer skal revisor dog blot rapportere, at der ingen målbare

mål er, og at en vurdering af produktivitet og effektivitet derfor ikke er mulig.190 Dette er i overensstem-

melse med Porters artikel,191 hvor hun anbefaler, at revisor informerer om, hvorfor en given handling ikke

er udført, også selvom forventningen er urimelig, da risikoen for skuffede forventninger dermed mindskes.

185 Bilag C, side 44 og 45
186 Bilag C, side 45
187 Rigsrevisionen; Ny modelinstruks for revision af projekttilskud med bemærkninger, 2013
188 Porter, B.; An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap; Accounting and Business Research, Vol. 24, 1993,

s. 49-68, se også afsnit 8.1
189 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 4
190 Bilag C, side 28
191 Porter, B.; An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap; Accounting and Business Research, Vol. 24, 1993,

s. 62
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10.5 Anbefalinger

Debatten mellem revisor og Rigsrevisionen har været i gang i flere år. Denne afhandling har forsøgt at

komme et skridt nærmere årsagen til uenighederne. Resultat af de udførte litteraturstudier og interviews er

en række anbefalinger til, hvordan debatten kan komme videre, samt hvordan parterne forhåbentlig kan

nærme sig hinanden igen.

10.5.1Produktivitets- og effektivitetsanalyser

Gennem Chelimskys192 teori og Groupthink193 kan det anbefales, at revisor åbner øjnene og kommer ud af

sin klokke. Forvaltningsrevision af projekter er ikke det samme, som forvaltningsrevision af hele organisa-

tioner. Den debat, der har været i gang i flere år, tyder på, at revisor overdriver de handlinger, de forventer

af sig selv, i forhold til de handlinger Rigsrevisionen og tilskudsgiver forventer. Revisor skal naturligvis

overholde lovgivningen, men ved ikke at være åben for differentiering i kravene har de ikke opdaget, at

Rigsrevisionens, og dermed tilskudsgivers, krav kan gradbøjes.

Ved at lytte til tilskudsgiver og Rigsrevisionen er det tydeligt, at revisor ikke selv skal udføre pro-

duktivitets- og effektivitetsanalyser, men blot datavaliderer.

10.5.2Mål og krav for projekter

Rigsrevisionen og revisor er enige i, at der bør opstilles målbare mål for projekterne. Dette vil mindske

forvirringen mellem Rigsrevisionen, revisor og tilskudsgiver, da revisor derved altid kan forventes at fore-

tage forvaltningsrevision.

I Rigsrevisionens beretning194 foreslås det, at tilskudsgiver allerede i ansøgningsfasen bør kræve, at der er

opstillet specifikke målbare mål. Dermed vil tilskudsgiver kunne afvise projekter uden målbarer mål, og

incitamentet hos tilskudsmodtager, for at opstille målbare mål, vil formentlig være større, når de risikere

ikke at få tildelt støtte. Ved at foreslå denne ændring opfyldes Lynge Skovgaards ønske om, at Rigsrevisi-

onen tager fat i ministerierne (tilskudsgiverne), i stedet for at ”… skyde budbringeren.”195 Dermed hentyder

Lynge Skovgaard til, at Rigsrevisionen har langet ud efter revisor, hvor det måske havde været mere pas-

sende at tage fat i tilskudsgiverne. Denne ”uretfærdighed” kan revisor dog mindske ved at forbedre sin

rapportering, se også forslag i afsnit 10.4.1.

En anden mulighed er, at differentiere de krav der stilles til de enkelte projekter eller projektpuljer. Derved

vil det ikke altid være et krav, at revisor beskæftiger sig med produktivitet og effektivitet. Dette forslag er

192 Chelimsky, E.; Comparing and Contrasting Auditing and Evaluation: Some Notes on Their Relationship; Evaluation Review,
Vol. 9/4, 1985, s. 483-503

193 Se afsnit 8.2
194 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 20
195 Bilag C, side 28
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en mulighed, da Rigsrevisionen i kommentarerne til § 7 i modelinstruksen196 skriver ”… sparsommelighed

og eventuelt produktivitet og effektivitet.” Det vil således kun være i visse situationer, at revisor skal vali-

dere informationerne. Differentieringen af kravene anbefales endvidere af revisor, hvor Lynge Skovgaard

opfordre tilskudsgiver til: ”… husk nu og skriv op, hvad det er, vi vil med det her. For så kan man følge op

på det …”.197 Dermed sagt at tilskudsgiver skal fortælle, hvad de forventer midlerne går til, men samtidig

skal tilskudsmodtager opstille klare mål, der fører dem mod en opfyldelse af tilskudsgivers forventninger.

Når dette ikke sker, kan revisor ikke kontrollere om midlerne er anvendt til formålet, da formålet ikke er

kendt. Endvidere kan målopfyldelsen heller ikke valideres, da målene også er ukendte for revisor.

Dette forslag er dog kun et midlertidigt forslag, der kan anvendes, indtil alle projekter har målbare

mål, og revisor derfor med rimelighed kan forventes at revidere produktivitet og effektivitet.

Som løsning på manglende målopstilling foreslår Rigsrevisionen, at tilskudsgiver sender rykkerskrivelser

til tilskudsmodtager, og tilbageholder udbetalingen af midlerne indtil de har modtaget målbare mål og eva-

luering af dem.198 Det kan dog diskuteres, hvor stor effekt forslaget har, da projektstøtte, ifølge medarbej-

deren hos Socialministeriet, ofte udbetales i rater. Dermed vil størstedelen af midlerne allerede være udbe-

talt, inden den afsluttende rapport indsendes til tilskudsgiver. Endvidere oplyser medarbejderen og dennes

kollega, at der nu kun gives tilsagn til ansøgninger med målbare mål. Derved bør der ikke forekomme pro-

jekter uden målbare mål hos Socialministeriet længere. Det kan dog tænkes, at andre tilskudsgivere ikke

har implementeret denne type forretningsgange endnu, hvorfor forslaget medtages her.

10.5.3Rapportering

For at sikre, revisor udfører tilstrækkelig og fyldestgørende beskriver forvaltningsrevisionen, foreslår Rigs-

revisionen, at der laves en tjekliste, som tilskudsmodtager kontrollerer de modtagne erklæringer og beret-

ninger op i mod.199 Under interviewet hos Socialministeriet blev en sådan tjekliste nævnt, som en del af de

forretningsgange der allerede eksisterer omkring projekterne.200 Igen er det dog muligt, at denne metode

ikke eksisterer hos andre tilskudsgivere. Uden at have set tjeklisten kan det også være en mulighed, at ud-

vide Socialministeriets tjekliste så der også tages højde for Rigsrevisionens krav til erklæringer og beret-

ninger.

Rigsrevisionen foreslår selv, at der afholdes et temamøde med tilskudsgiverne, hvor krav til erklæ-

ringer og beretninger drøftes, samt hvad god praksis på området er.201 Under et sådan møde kan Rigsrevi-

sionen endvidere præsentere deres bud på en tjekliste.

196 Rigsrevisionen; Ny modelinstruks for revision af projekttilskud med bemærkninger, 2013
197 Bilag C, side 25
198 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 21
199 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013, s. 21
200 Bilag C, side 41
201 Rigsrevisionen; Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud, 2013, s. 4
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For at undgå kritik af revisors arbejde eller mangel på samme, på grund af en mangelfund rapportering, er

det vigtig, at revisor altid beskriver den udførte forvaltningsrevision, eller beskriver hvorfor den ikke er

udført. Dermed vil revisor forsvare sig mod de urimelige forventninger om at validerer produktivitet og

effektivitet, hvor der ingen målbare mål er. Lynge Skovgaard anbefaler, at der tages forbehold for produk-

tivitet og effektivitet, når der ikke er opstillet målbare mål.

Under interviewet med Lynge Skovgaard beskriver han situationer, hvor tilskudsgiver afviser de

afgivne erklæringer og beretninger, da de ikke ligner dem Rigsrevisionen har liggende på deres hjemme-

side.202 Endnu en anbefaling er derfor, at Rigsrevisionen løbende opdaterer deres hjemmeside og fjerner

forældede erklæringstyper.

Medarbejderen hos Socialministeriet beskriver en problematik, hvor tilskudsgiver først bliver opmærksom

på problemer i projekterne, når de modtager revisors rapportering, og på det tidspunkt er det ofte for sent at

rette projektet op igen.203 Det vil dog være et problem for revisor at informere tilskudsgiver tidligere, da

revisor selv ofte først bliver inddraget i projektets slutfase, når tilskudsmodtager har brug for en revisions-

erklæring. Revisor har ofte ikke været inddraget i projektet løbende, og kan derfor ikke hjælpe med at

stoppe det i tide. Senere i interviewet siger medarbejderen, at Socialministeriet har ”… brug for, at revisor

er vores øjne i marken …”.204 At være tilskudsgivers øjne i marken kræver dog, at revisor bliver involveret

tidligere i processen. Dette kunne eventuelt løses ved, at tilskudsmodtager indhentede en tiltrædelseserklæ-

ring eller andet dokument fra revisor, om at revisor ”overvåger” projektet, og accepterer at skulle revidere

det ved projektafslutning eller ved de løbende afrapporteringer. Dermed vil revisor også, allerede i den

indledende fase af projektet, have mulighed for at gøre opmærksom på eventuelt manglende målbare mål.

Denne ansvarsoverdragelse til revisor, allerede tidligt i projektet, vil dog medføre en række yderligere om-

kostninger for revisor. Dermed vil revisionshonoraret stige, hvilket vil gøre projektet mere omkostnings-

tungt for tilskudsgiver. Igen skal der henvises til Porteres Cost-Benefit analyse. Hvorvidt nytten vil over-

stige de øgede omkostninger, kan ikke med sikkerhed siges. Det er dog værd at bemærke, at det ved fler-

årige projekter ikke er sikkert, at den samme revisor, der ved afslutningen af projektet er organisationens

revisor, er den samme som ved starten af projektet påtog sig opgaven.

Ud over de administrative problemer ved pludselig at have en revisor til årsregnskabet og en anden

til projekter, vurderes det ansvar, der pålægges revisor under hele projektet at overstige den benefit, til-

skudsgiver får ud af det. Det vil være mere omkostningseffektivt, hvis tilskudsgiver selv efterspørger lø-

bende statusrapporter og budgetopfølgninger fra projektet, og dermed sikrer sig, at projektet holder sig på

sporet. At forlange at revisor løbende skal kontrollere og overvåge projekterne vurderes derfor ikke at være

en rimelig forventning.

202 Bilag C, side 36
203 Bilag C, side 45
204 Bilag C, side 53
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10.5.4Modelinstruksen

Under arbejdet med denne afhandling er det blevet klart, at Rigsrevisionen, tilskudsgiver og revisor ikke

opfatter produktivitet og effektivitet i forvaltningsrevisionen af projekttilskud som det samme. For at

mindske misforståelser kan det anbefales at omformulere og tilpasse modelinstruksen, så det er tydeligt, at

produktivitet og effektivitet ikke altid skal testes af revisor, samt at der ikke er tale om store forkromede

analyser.

Lynge Skovgaard fortalte under interviewet, at FSR og Rigsrevisionen i efteråret 2014 sammen vil

se på modelinstruksen og formentlig udarbejde en ny.205 Ved arbejdet med den nye modelinstruks kan der

passende tages højde for misforståelserne og revisorers overfortolkning af produktivitet og effektivitet. At

FSR og Rigsrevisionen planlægger et samarbejde tilgodeser et ønske fra Jan Christensen,206 om at FSR

høres hver gang, der udarbejdes en ny instruks eller model, da det er dem der praktisk ved, hvordan revisor

arbejder. Ved at få FSR ind i arbejdet med Rigsrevisionen forsøger revisor også at indtage en ny stærkere

position i magt relationen.

Endvidere afholder FSR kurser i forvaltningsrevision for revisorer.207 Ved disse kurser, bør det gøres

mere tydeligt, at der er forskel på forvaltningsrevision af projekttilskud og af hele organisationer.

10.5.5Økonomistyring

I de udførte interviews anbefaler Jan Christensen og medarbejderen hos Socialministeriet, at forvaltnings-

revisionen tager sit udgangspunkt i økonomistyringen. Dette kan med fordel gøres i de tilfælde, hvor orga-

niseringen bag projektet egner sig til det.

Ved revision via økonomistyringen skal det dog bemærkes, at det er tilskudsmodtagers opgave at

udføre de løbende kontroller og styring i overensstemmelse med COSO. Revisors opgave er at kontrollere,

hvorvidt de udførte kontroller er udført tilstrækkeligt og tilfredsstillende.

10.5.6Øget fokus på projekttilskud

Ifølge Jan Christensen208 har der de seneste år været meget fokus på driftstilskud, revisionen heraf samt

udvikling af nye instrukser på området. Derimod har projektilskudsområdet ligget stille. En projektilskuds

pulje deles ofte mellem mange små projekter. I og med midlerne deles i små portioner til mange modtage-

re, virker de enkelte beløb uvæsentlige, men samlet set udbetales der mange midler til området. Mange af

de mindre tilskudsmodtagere har ofte ikke erfaring med tilskud og håndtering af disse. Der er sjældent

velfungerende interne kontroller, hvilket øger risikoen. Derfor bør Rigsrevisionen fokusere mere på pro-

jekttilskud og reguleringen heraf. Det skal dog bemærkes, at Rigsrevisionen via deres beretning om for-

205 Bilag C, side 35
206 Bilag C, side 7
207 Bilag C, side 29
208 Bilag C, side 20
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valtningen af statslige tilskud, fra 2013, har vist interesse for, og arbejdet med projektilskud. Som tidligere

beskrevet planlægger FSR og Rigsrevisionen endvidere en gennemgang af modelinstruksen i efteråret

2014, hvorved Rigsrevisionens fokus på projekttilskud må formodes at være stigende.

Endnu et forslag fra Jan Christensen er, at Rigsrevisionen opretter en særlig afdeling for projekttilskud.209

Dermed vil henvendelser angående projekttilskud bliver håndteret af de samme 2-3 personer, der har sat

sig ind i problematikkerne omkring tilskudsregnskaber og revisionen af disse. Afdelingen bør være en af-

deling på tværs, så det ikke længere afhænger af hvilket minister-/ressortområde projektet hører under,

men blot at det er et projekt. Dette er endvidere i overensstemmelse med billedet af, at forvaltningsrevision

er forskellig for projekter og for hele organisationer. Minister-/Ressortområderne i Rigsrevisionen beskæf-

tiger sig hovedsageligt med revision og forvaltningsrevision af hele organisationer, hvilket øger deres fo-

kus på denne type forvaltningsrevision. Projekttilskud er kun en bi-opgave for afdelingerne, hvilket natur-

ligvis mindsker deres opmærksomhed og interesse herfor, i forhold til hvad en decideret projektafdeling

ville have.

11. Konklusion

Arbejdet med denne afhandling har flyttet min bevidsthed og forforståelse flere gange. Mange af de for-

domme, jeg havde i begyndelse, har ændret sig, og nye er opstået.

I indledningen og problemformuleringen lægges der op til, at Rigsrevisionen og revisor er fjender,

men under arbejdet med afhandlingen blev det klart, at også tilskudsgiver spiller en stor rolle i den evige

krig om forvaltningsrevision af projekttilskud.

Forvaltningsrevision består af fire begreber, hvoraf to er produktivitet og effektivitet. Det blev klart, at

teoretikere og revisorer opfattede produktivitets- og effektivitetsanalyser, som noget revisor skulle udføre.

Denne opfattelse blev dog ikke delt af Rigsrevisionen og tilskudsgiver, der blot opfatter revisors opgave

som datavalidering af inputtet til disse analyser, statusrapporter mm.

Ud fra de udførte analyser blev det synligt, at forvaltningsrevision af tilskudsregnskaber ikke er det

samme som forvaltningsrevision af hele organisationer. Denne differentiering i begrebernes betydning er

lovhjelmet i Rigsrevisionens modelinstruks,210 hvor det tillades at udlade produktivitet og effektivitet i en

forvaltningsrevision.

Den evige krig mellem parterne vurderes primært, at skyldes revisors overfortolkning af kravene til

forvaltningsrevision af projekttilskud. Gennem framing og Groupthink har revisor låst sig fast i en negativ

holdning til produktivitet og effektivitet. Deres overfortolkning af kravene har medført en negativ holdning

209 Bilag C, side 19
210 Rigsrevisionen; Ny modelinstruks for revision af projekttilskud med bemærkninger, 2013
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til forvaltningsrevision, og nogle har lige frem opgivet at udføre eller beskrive forvaltningsrevisionen, da

opgaven er blevet for uoverskuelig.

I Rigsrevisionens beretning211 kritiseres den manglende rapportering. Det vurderes at være en rime-

lig forventning til revisor, at der rapporteres om produktivitet og effektivitet, når der er opstillet målbare

mål på området. Den manglende rapportering skyldes formentlig, at flere revisorer har opgivet forvalt-

ningsrevisionen, hvorfor rapporteringen heraf også er udeblevet.

Det skal dog pointeres, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold ikke tid-

ligere har indhentet og læst revisionsberetningerne til tilskudsregnskaberne. Dermed kan en del rapporte-

ring være gået tabt, da forvaltningsrevision først påvirker selve revisionserklæringen, når der er fundet

meget kritiske forhold ved forvaltningen.

For at bringe den evige diskussion videre er der behov for, at revisor åbner øjnene og bevæger sig ud af

den framing og Groupthink, de er havnet i. Revisor bør sætte sig ind i, hvad tilskudsgiver reelt beder dem

om, og ikke blot forsøge at foretage de samme ens handlinger for en hel organisation som for et projekt.

Endvidere er det anbefalelsesværdigt, at tilskudsgiver begynder at differentierer de krav, der stilles

til de enkelte projektpuljer. Fra Rigsrevisionens side er der ikke krav om, at der altid skal udføres revision

af produktivitet og effektivitet. Derfor bør tilskudsgiver overveje, om de har behov for denne type revision,

eller om de i visse projekter kan nøjes med mindre.

Tilskudsgiver bør endvidere have mere fokus på målbare mål, så revisor har mulighed for at udføre

den datavalidering, der efterspørges. En anbefaling er, at tilsagn og midler først tildeles, når der er opstillet

tilfredsstillende mål.

Endnu en anbefaling er, at revisor i erklæringen gør opmærksom på manglende målbare mål, og at

det derfor ikke har været muligt at udføre revision af produktivitet og effektivitet. Dermed synliggør revi-

sor, at og hvorfor der ikke er udført forvaltningsrevision. Dermed kan forventningskløften lukkes for revi-

sor og den manglende udførsel vil i stedet lande hos tilskudsgiver.

Resultatet af denne afhandling er, at den evige forvaltningsrevisions krig skyldes revisorernes låste opfat-

telse af begreberne produktivitet og effektivitet, samt manglende fokus på målbare mål hos tilskudsgiver.

Derfor er Rigsrevisionens opfattelse af den mangelfulde forvaltningsrevision måske korrekt i visse tilfælde.

Forholdet og diskussionen kan bringes videre, hvis revisor og tilskudsgiver er villige til forandre adfærd,

samt hvis revisor beskriver, hvad der udføres, samt hvorfor der nogen gange ikke udføres forvaltningsrevi-

sion.

211 Rigsrevisionen; Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af statslige tilskud, 2013
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12. Perspektivering

Som en del af debatten bliver det diskuteret, hvorvidt revisor transformeres til en konsulent, når der udfø-

res forvaltningsrevision. Flere teoretikere, herunder Meisner Sørensen212 og Pollitt, 213 betragter forvalt-

ningsrevision som evaluering. Pollitt vurderer, at den eneste forskel på konsulent og revisor er graden er

uafhængighed. Chelimsky214 tilføjer den forskel, at revisor stiller normative spørgsmål, mens evaluatorer

(konsulenter) stiller deskriptive spørgsmål og leder efter årsag-virkningssammenhæng.

Derimod opfatter Elm-Larsen215, Lynge Skovgaard og Jan Christensen216 revisor som en foran-

dringsskabende aktør, hvilket er i strid med de ovenstående præsenterede teoretikere.

Forskellen på konsulenter og revisorer illustreres af Lonsdale217 nedenfor. Mens den traditionelle revisor

arbejder mere intuitivt og internt, er der en tendens til at konsulenter arbejder mere teoretisk og analytisk.

Figur 3 The Methodology Square218

Når revisor udfører produktivitets- og effektivitetsanalyser, flyttes de fra traditionel forvaltningsrevision

(VFM) op imod Realistic Evaluation, da der arbejdes analytisk og inddrages eksterne faktorer i deres teori-

212 Meisner Sørensen, P.; Forvaltningsrevision: Demokratisk kontrol eller ledelsesværktøj?, 1998
213 Pollitt, C. m.fl.; Performance Audit and Evaluation: Similar tools, Different Relationships?; Evaluation and Auditing, Nr. 71,

1996, s. 29-50
214 Chelimsky, E.; Comparing and Contrasting Auditing and Evaluation: Some Notes on Their Relationship; Evaluation Review,

Vol. 9/4, 1985, s. 483-503
215 Elm-Larsen, R.; Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces, 2013
216 Bilag C
217 Lonsdale, J. m.fl.; Performance Auditing – Contributing to Accountability in Democratic Government, 2011, s. 139-141
218 Lonsdale, J. m.fl.; Performance Auditing – Contributing to Accountability in Democratic Government, 2011, s. 139
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drevne undersøgelse. Lonsdales teori støtter dermed op om Chelimsky219 og modviser Pollitt,220 da konsu-

lenter og revisorer adskilles af mere end blot graden af uafhængighed.

Endnu en forskel er, ifølge Jan Christensen,221 at revisor selv bestemmer hvilke områder, der skal

undersøges, hvorimod klienten fastsætter konsulents opgave.

Da der er forskellige holdninger teoretikerne og revisorerne imellem, vil det i et senere studie være interes-

sant at undersøge forskellen på revisor og konsulenter.

219 Chelimsky, Eleanor; Comparing and Contrasting Auditing and Evaluation: Some Notes on Their Relationship; Evaluation
Review, Vol. 9/4, 1985, s. 483-503

220 Pollitt, C. m.fl.; Performance Audit and Evaluation: Similar tools, Different Relationships?; Evaluation and Auditing, Nr. 71,
1996, s. 29-50

221 Bilag C, side 17
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Den uafhængige revisors erklæringer (forbehold forvaltningsrevision)

Til [Opdragsgiver]

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for [NN Institution] for perioden 1. januar til 31.

december 20xx. Årsregnskabet omfatter [anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egen-

kapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter]1. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen udarbej-

des efter [begrebsramme anføres]2.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der [giver et retvisende billede]3 i overens-

stemmelse med [begrebsramme jf. oven for] og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende re-

degørelse i overensstemmelse med [begrebsramme]. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning

uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendel-

se af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige ef-

ter omstændighederne.

Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og ledelsesbe-

retningen, er i overensstemmelse med [meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med ind-

gåede aftaler og sædvanlig praksis]4.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vo-

res revision.Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og

yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik [jf. rigsrevisorloven]5 samt

1 Tilpasses regnskabets elementer.

2 Angiv passende begrebsramme fx præcis henvisning til bekendtgørelse der indeholder regnskabsinstrukser.

3 Denne sætning kan erstattes med "er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler". Dette afhænger af om regnskabet skal

være "rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler" eller "retvisende" jf. den relevante begrebsramme.

4 Angiv så præcist som muligt hvad dispositionerne skal være i overensstemmelse med. Hvad er "sædvanlig praksis". Ræk-

kevidden skal kunne forstås af regnskabsaflægger.

5 Anføres såfremt der revideres i henhold til rigsrevisorloven.

Bilag A

Standardpåtegning af Rigsrevisionen og FSR, udgivet den 03.02.2012

Tilgængelig på FSRs hjemmeside mod login.
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[indsæt evt. særlige bekendtgørelser ol.]6. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger

og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen

er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplys-

ninger i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vur-

dering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetnin-

gen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern

kontrol, der er relevant for [institutionens] udarbejdelse af et årsregnskab, der [giver et retvisende bil-

lede]7 samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Formå-

let hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at

udtrykke en konklusion om effektiviteten af [institutionens] interne kontrol. En revision omfatter end-

videre vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæs-

sige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontrol-

ler, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med

[meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis]8.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et [retvisende billede]9 af [institutionens] aktiver, passi-

ver og finansielle stilling pr. 31. december 20xx samt af resultatet af [institutionens] aktiviteter [og

pengestrømme] for regnskabsåret 1. januar - 31. december 20xx i overensstemmelse med [indsæt rele-

vant bestemmelse/begrebsramme]. Det er også vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en

retvisende redegørelse i overensstemmelse med [begrebsramme]. Det er ligeledes vores opfattelse, at

6
Her angives yderligere bestemmelser der revideres efter. Hvis der ikke er en bekendtgørelse, der fortæller om den revision

der udføres, henvises til anden relevant lovgivning fx Rigsrevisorlovens §3. Generel henvisning til lov/bekendtgørelses der

angiver, at der skal foretages revision jf. god offentlig revisionsskik er ikke relevant

7 Se note 3

8 Se note 4

9 I tilfælde hvor begrebet ” er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler” anvendes, omformuleres første sætning i dette af-

snit i konklusionen til:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 20xx i alle væsentlige henseender er af-

lagt i overensstemmelse med [indsæt relevant bestemmelse/begrebsramme]
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der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er om-

fattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med [meddelte bevillinger, love og andre forskrifter

samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis]10.

[Supplerende oplysning om forståelse af revisionen
NN Institution har i overensstemmelse med [begrebsramme] som sammenligningstal i resultatopgørel-
sen for regnskabsåret 201x medtaget det af bestyrelsen pr. xx.xxxx.201x godkendte resultatbudget for
201x. Disse sammenligningstal Resultatbudgettet har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke
været underlagt revision.

Udtalelse om forvaltningsrevision 11

Ved udførelsen af forvaltningsrevisionen for 20xx har vi konstateret så væsentlige mangler i forvalt-

ningen, at vi har vurderet, at dette bør fremgå af vores erklæring. [Beskrivelse af mangler].

10 Se note 4

11 Denne medtages alene i det omfang den udførte forvaltningsrevision har givet anledning til forbehold eller supplerende op-

lysninger og uddybes i revisionsprotokollen. Hvis der ikke er forbehold eller supplerende oplysninger, omtales forvaltnings-

revisionen alene i revisionsprotokollen.
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Bilag B - Interviewguide

Skal revisor komme med forbedringsforslag:

 Hvad indeholder forvaltningsrevision i din optik? Hvem påvirker, hvad forvaltningsrevision er?

 Mener du, revisor bør udmunde i forbedringsforslag til forvaltningen af midlerne?

 Gør det nogen forskel, om det er en årsrevision eller en projektrevision?

 Hvor dybt mener du, revisor bør grave for at finde forbedringsforslag?

 Flere steder i litteraturen diskuteres det, hvorvidt revisor bliver mere og mere til en konsulent, når

der skal udarbejdes forbedringsforslag. Mener du, at revisorer er ved at blive til konsulenter?

 Hvad er forskellen på en konsulent og en intern revisor (i forhold til forvaltningsrevision)?

 Revisorer skal være mere uafhængige end konsulenter. Kan de udføre den samme forvalt-

ningsrevision med det for øje? Hvad med forbedringsforslag? Hvad med opfølgning på for-

bedringer?

 Tror du, de reviderede parter forventer at modtage forbedringsforslag fra revisor?

 Er det en rimelig forventning (cost-benefit)?

 Kan anbefalinger bruges ved projektrevision? Forbedringsforslag til senere projekter eller ge-

nerelt til organisationen.

Rapportering:

 Rigsrevisionens beretning fra februar 2013. Hovedkonklusionen er, at revisorer ikke beskriver den

udførte forvaltningsrevision tilstrækkeligt

 Hvorfor tror du ikke, der bliver skrevet nok om de udførte handlinger?

 Er det rimeligt, at Rigsrevisionen forventer, at den udførte forvaltningsrevision beskrives?

 Hvorfor tror du ikke Rigsrevisionen er tilfreds med de private revisorers rapportering af forvalt-

ningsrevision?

 Hvad skal der til for, at Rigsrevisionen bliver tilfreds?

 Ville de private revisorer være tilfredse med disse ændringer? Hvorfor?

 Mener du, de foreslåede handlinger er rimelige for Rigsrevisionen og for de private revisorer?

 Forvaltningsrevision beskrives ikke særskilt i erklæringen længere

 Betyder det at, alt er OK, hvis forvaltningsrevisionen ikke er nævnt i erklæringen (hvor går

grænsen for en kritisk bemærkning)?

 Tror du tilskudsgiver og tilskudsmodtager kan gennemskue hvad det betyder?

Måling af produktivitet og effektivitet:

 I Rigsrevisionens modelinstruks til projektregnskaber står der i bemærkningerne til § 7: " Rapporte-

ringen om forvaltningsrevision tager udgangspunkt i tilskudsmodtagers rapportering om mål og op-

nåede resultater samt om sparsommelighed og eventuelt produktivitet og effektivitet"
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 Hvad betyder "eventuelt" produktivitet og effektivitet? Hvornår træder eventuelt i kraft, og

behøver revisor så kun at se på sparsommelighed?

 At tage udgangspunkt i tilskudsmodtages rapportering om mål og opnåede resultater Hvad be-

tyder det? Skal revisor så ikke foretage noget, hvis der ikke er rapporteret om mål og opnåede

resultater?

 Hvordan måles produktivitet og effektivitet?

 Litteraturen foreslår flere forskellige former for beregninger og analyser. Hvad er din hold-

ning til at beregne en faktor for produktivitet og effektivitet og så analysere på dem (sammen-

ligne med tidligere år, lignende projekter eller budgettet)?

 Gør det nogen forskel, om det er et projekt frem for en årsrevision?

 Hvad skal revisor gøre, når der ingen målbare mål er? Litteraturen foreslår, at revisor selv op-

stiller mål og analysere målopfyldelsen ud fra det

 Er det et problem at udføre forvaltningsrevision, når de opstillede mål ikke er målbarer?

 Hvad kan der gøres for, at revisor kan evaluere effektiviteten og produktiviteten? (eks. kun

accept af ansøgninger med målbare mål)

 Ville den foreslåede ændring være rimelig for dem, der skulle udføre den? Ville resultatet af

ændringen opveje de omkostninger ændringen medfører?

Økonomistyring:

 Litteraturen foreslår, at revisor hovedsageligt bør revidere økonomistyringen og gennem det evalue-

re effektivitet, produktivitet og sparsommelighed. Er du enig i den holdning?

 Hvad hvis det er et projekt og ikke et årsregnskab? Er det så nok at teste økonomistyringen?

Og på hvilket niveau (økonomistyring af hele afdelingen, eller kun af projektet)?

Generelt:

 Der har i mange år været diskussioner mellem Rigsrevisionen og de private revisorer om omfanget

og udførslen af forvaltningsrevision

 Hvorfor tror du, diskussionen har været i gang i så mange år

 Hvad tror du, der udløser diskussionen (hvad er parterne utilfredse med hos hinanden)?

 Hvem, tror du, kommer til at nærme sig den anden først?

 Kan du forestille dig, at de offentlige og private revisorer bliver enige om, hvilke handlinger hvem

skal udføre? Og hvornår tror du, det sker?

 Tror du der er vilje til at finde en løsning (fra begge sider)?
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--o--

Specifikke / ekstra spørgsmål til Jan Christensen:

I artikel fra 1992 skriver Jan Christensen:

"Privatpraktiserede revisorer har givet udtryk for, at forvaltningsrevision er vanskeligt, og opgaverne er

uklare. Dette er Christensen uenig i, da den statsautoriserede revisor har større kendskab til den revidere-

de part samt kendskab til forvaltningsrevisions principper og tankegange."

 Hvordan troede han private revisorer udførte forvaltningsrevision, da han var offentlig revisor?

 Hvordan lever de private revisorer op til forventningerne?

 Har han ændret holdning til private revisorer efter, han har siddet på den anden side af bordet (hos

Deloitte). Her tænkes på evnerne, viljen og den faktiske udførsel af forvaltningsrevision?

--o--

Specifikke / ekstra spørgsmål til tilskudsgiver:

 Hvordan laves tilskudsbetingelser?

 Hvor tit opdateres de?

 Hvordan vælges, hvilke betingelser der skal stilles til de enkelte projekter?

 Laves der en vurdering ved hvert enkelt projekt / hver projekttype eller hvordan?

 Hvordan håndteres i revisionspåtegninger, når I modtager dem?

 Efterspørges der yderligere forklaringer / dokumentation eller andet hos revisorer?

Ved tidligere interviews med revisorer, siger de at tilskudsgiver er problemet:

 Manglende differentiering af tilskudsinstrukser til forskellige typer tilskud

 Giver tilskud, selvom der ingen målbare mål er for projektet

 Hvis der ingen målbare mål er, kan det ikke være revisors opgave at gennemgå mål- eller statusrap-

porter
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Bilag C – Transskriberede interviews

Transskriberingen er udført ordret ud fra den vedlagt lydfil.

Eventuelle afbrudte sætninger og lignende under interviewet, er markeret med …

Ved tilføjelser af transkribenten, som ikke er udtalt på lydfilen, er teksten markeret med [ ].

Tekst markeret med fed, er anvendt som citater i afhandlingen.

Interview af Jan Christensen den 12. juni 2014

MB: Først kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du mener, Forvaltningsrevision er, og hvad det

indeholder, at man har lavet en forvaltningsrevision.

JC: Ja, jeg fortalte dig jo [under planlægningen af interviewet], at der er to forskellige situationer. I

starten af 1971 hvor man laver den første instruks om forvaltningsrevision. Det var jo tilskud til

institutioner, og der havde man den fulde forvaltningsrevision med alle 4 aspekter, som man har i

kommuner og kun 3 aspekter i Rigsrevisionen og udvikle – nej det var i 81 man lavede det – og

der var/havde man lige færdigudviklet forvaltningsrevisionsbegrebet i Rigsrevisionen, der jo star-

tede der i 1986. Og der var man så i Canada og finde ud af, og hele verden rundet, men det var

det Canadiske forvaltningsrevisionsbegreb, man anvendte med sparsommelighed, produktivitet

og effektivitet, og det er også det, der gælder i verden i dag i 2014. Og så lavede man den in-

struks, og så lavede man instruks 10 år efter og så begyndte man at tænke på, at der også var no-

get, der hed projekter, fordi det var en meget praktisk problemstilling, som de private revisorer –

og der var jo mange penge også i de tilskud. Så indførte man så instruks for projekttilskud, og der

er jo også forvaltningsrevision i, men det et andet indhold, end det vi normalt taler om, når man

taler om forvaltningsrevision af institutioner, hvor det er hele institutionen man kigger på. Og der

var alle parter enige i, at… var mere begrænset forvaltningsrevision, man skulle, når man talte

om projekttilskud. Og det her er nok nogle af de, der forventningskløfter kommer frem. Forvent-

ningskløften også ved at du har tilskudsgiveren, der fastsætter retningslinjerne for det. Og de

tænker ikke nærmere over, hvad der ligger i forvaltningsrevision og de forventninger der sådan

set er krævet fra Rigsrevisionen og over til de private revisorer med et mere begrænset forvalt-

ningsrevision og mindre ressourceforbrug på forvaltningsrevision.

MB: Så hvis du skulle lave forvaltningsrevision nu af det projekt, ville du lave mindre, end hvis du

skulle lave en årsrevisions…

JC: Ja, det er helt klart, og det ligger jo også i den instruks, der ligger i dag. Set i forhold til den der

ligger, instruksen for forvaltningsrevision af institutioner. Og på grund af alle de her forventnin-

ger og de… den praksis, der har været, har man aftalt, at Rigsrevisionen og FSR skulle moderni-

sere de her to instrukser, og det er jeg ikke helt klar over, hvor langt det arbejde er. Jeg tror nær-
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mest ikke, at det er gået i gang endnu. Men det var i hvert fald det, man aftalte sidste år i janu-

ar/februar i forbindelse med udformningen af de nye påtegninger på tilskudsområdet. Fordi det er

også et problem i sig selv, fordi der skal du ligesom konkludere på, hvad du har lavet af forvalt-

ningsrevision og hele denne her problemstilling. Og så er det sådan… Hvis du nu er kommunere-

visor, så efter styrelsesloven, der er jo forvaltningsrevision, det indeholder så 4 aspekter. Men når

du er inde i Rigsrevisionen og Rigsrevisorloven, så er der kun 3 aspekter, selvom de har udviklet

et 4. led mere, som de kalder økonomistyring. Mens vi i kommunen kalder det ledelsesrevision.

Men når man laver tilskudsrevision, så er det altså Rigsrevisionens forvaltningsrevisionsbegreb,

som man skal anvendes. Det giver sådan en lille nuance og forskel i hverdagen.

MB: Ja, så det kan man faktisk nøjes med, produktivitet, effektivitet og sparsommelighed.

JC: Ja, altså Sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Men mit forslag er jo, at man ser… også

projekttilskud, og det er jo ligesom den interne vejledning, vi også har lavet i Deloitte, det er me-

re, at man læner sig tilbage og tager sådan et overblik over – er det nu fornuftigt, ser det nu

fornuftigt ud det her, er der nogle store mangler i det. Sådan ligesom når du også laver din fi-

nansielle revision. Er vi i mål, er der… ik' Altså. Vi ligesom siger åhh, det er meget fornuftigt det

her, vi har snakket med forskellige personer, den dokumentation, den der stikprøve, det ser sku'

meget fornuftigt ud i den finansielle revision og bruger det lidt til at læne dig tilbage og se, arh

det ser meget fornuftigt ud, de har jo lavet retningslinjer… og det er sådan nogen af de der prakti-

ske ting, som jeg syntes, de skal tage ind som overbygning, også i forvaltningsrevisionen, når vi

engang kommer til det. I stedet for at have alt for meget teori på banen i… når vi snakker om pro-

jekttilskud. For det er jo noget med 500.000 og 800.000, det er altså ikke 300 mio., som det er til

en stor Erhvervsskole eller et eller andet.

MB: Mange steder i de bøger jeg har læst og sådan noget, der står, at man skal – eller at forvaltnings-

revision skal ende ud med, at man har nogle forbedringsforslag til, hvordan forvaltningen skal

forbedres. Mener du også, at det er målet med en forvaltningsrevision, og er det også målet, når

det er et projekttilskud, man forvaltningsrevidere?

JC: Altså det der – når vi snakker om moderne revision, så mener jeg, at forslag til forbedring af for-

valtningen, er en del af revisionen og ikke nogen særskilt rådgivningsopgave. Det er hele tiden

det, det går på – må revisor, også i almindelig revision, finansiel revision, komme med forbed-

ringsforslag – og det syntes jeg. Det er det, der skaber værdi for klienten, og det mener jeg helt

klart, man også må overføre til forvaltningsrevisionen uden at kalde det rådgivning – så er det en

del af moderne revision, og det har også rod i de internationale standarder fra ISA. Så det mener

jeg helt klart, og det har også noget at gøre med, det jeg sagde før – at man læner sig tilbage. Ser

det fornuftigt ud, og så glem hvad fanden man det… forvaltningsrevisionens enkelte aspekter.

Men sig, er der noget man kan forbedre. Lidt lavpraktisk, hvordan er ansvars- og opgavefordelin-
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gen, altså den der lidt indirekte metode i forvaltningsrevisionen. Hvordan virker det, har folk styr

på, hvad de skal lave osv., ser det fornuftigt ud – processen om at administrere det her tilskud. Så

det er helt klart min opfattelse, at det indgår som en del af revisionen – og det er også noget, de

private revisorer er vant til, i modsætning til den offentlige revision i Rigsrevisionen – puha nej,

men det er jo det som de private revisorer – det er det som klienten for værdier ud af, så det me-

ner jeg helt klart.

MB: OK. Men hvad så når det er et projekttilskud, og han skal finde de her forbedringsmuligheder, er

det målet? Find en forbedringsmulighed, eller er det bare, at man kan være heldig, at der kommer

noget ud af det.

JC: Nej, nej, nej det er ikke målet i sig selv. For du er nød til at tage den slagne revision, med finan-

sielrevision, juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision. De der 3 aspekter. Dem må du så-

dan set køre igennem, men du skal hele tiden have i baghovedet, kan du komme – også oppe i

den finansielle revision og den juridisk kritiske revision – har den nogle måder at give nogle gode

råd til, når du skriver din protokol.

MB: Ja. Men hvis man så ender med ikke at have nogen forslag, så er det ikke en mislykkedes revisi-

on, så er det bare…

JC: Nej, overhoved ikke. Det er ikke hovedmålet med opgaven. For hvis det nu er alle sammen, du

finder – altså man skulle næsten konkludere på det… altså det ville være en stor værdi for klien-

ten, at min revision, den har ikke afdækket og hvis alt… så er det en utrolig fin klient, og han kan

det hele, og det er professionelt, så syntes jeg, det er… så skal man lige som slutte af med det.

Det ville være en god ide at rapportere om det i protokollen. Ikke over i erklæringen men i proto-

kollen og give det værdi tilbage til klienten – det ville jeg syntes var en god ide.

MB: Hvis du så sad med et projekt og skulle i gang med forvaltningsrevision og ville kigge på øko-

nomistyring. Ville du så tage hele det miljø, der er rundt om projekterne, eller ville du kigge på

det specifikke ene projekt, du sad med?

JC: Nej, jeg ville starte med – altså nu går jeg ud fra, at det er en klient, som får tilskud sådan løben-

de. Ikke bare engang hver 10. år, det er jo… altså en der får løbende. Så skal vi jo opbygge en til-

skudsadministration, en projektadministration. Men det er sådan set ikke en del af revisionen af

projektet som sådan, det indgår i den forvaltningsrevision du skal lave i forvejen af hele instituti-

onen. Men der oppe starter du, så det indgår i den samlede planlægning – det kender du også fra

vores – altså Deloittes interne retningslinjer – så starter du oppe med den risikovurdering af hele

klientens administration og økonomistyring. Og så bruger du selvfølgelig den værdi, og det bille-
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de du har der oppe, til at gå ned i det enkelte projekt. Og så ved du nogenlunde, hvor du skal sæt-

te ind. Også når du snakker om forvaltningsrevision.

MB: Så din konklusion på kontrolmiljøet bruger du ligesom nede i de enkelte projekter også.

JC: Ja, helt klart.

MB: Hvis så du har en, som kun har et projekt hver 10. år, hvor dybt ville du så gå i de her forbed-

ringsmuligheder / test af kontrol miljøet.

JC: Altså så starter jeg med lavpraktisk at se på, hvor stort er det her tilskud, og hvad siger instruksen

– den skal jeg jo leve op til ik'. Så kan du jo sige, at ved, at de… så har de ikke nogen projektad-

ministration der. Så du bliver nok nødt til at gøre mere, end hvad du sådan set gennemsnitlig gør

over for de andre klienter. Fordi der er risiko for, at de ikke har et professionelt kontrolmiljø om-

kring det her. Så der er du nok nød til at gøre lidt mere ud af det. Og det er så et dilemma jo. Og

her kommer der så mere på – altså så giver du et råd om, hvad de skal gøre om 10 år ik' – og så

hvis de… [JC griner og slår ud med armene]. Og nogen – det har også været lidt fremme i pres-

sen – nogen opgiver jo simpelthen. Og det har jeg anbefalet også da… selv da jeg reviderede Kø-

benhavns Kommune. At det her det giver altså… I bruger alt for mange ressourcer, hvis det er

EU tilskud, til at sætte jer ind i de mange detaljerede regler og risikoen for, at I skal tilbagebetale

hele møget på grund af, I fejler en formel regel er stor. Så det ville jeg sådan set skrive ned, til en

slags anbefaling til sidste vil jeg tro. Hold jer lidt væk fra dem [JC griner] – eller få lidt hjælp

fra… husk at… få lidt hjælp fra revisor først [JC griner], når de søger næste gang, fordi hvem er

det, der har indsigt og erfaring i det, det er altså… det er ligesom vores offentlige afdeling i Delo-

itte – altså folk der har lidt indsigt. Altså få lidt hjælp, det kan godt betale sig. I sådan en situation

hvor de kun får det hver 10. år, og vi ikke kan lægge det ind i et kontrolmiljø hos klienten.

MB: For at hoppe tilbage til forbedringsforslagene, som man så kunne være heldig at komme frem til

gennem sin revision. Tror du så, det er noget, de forventer at modtage – tilskudsmodtagerne, når

de får deres revisionspåtegning fra os.

JC: Altså, de får rapportering tilbage, altså protokollen, ik'?

MB: Forventer de så, der står noget i den om, at de skal gøre tingene bedre? – Og det er bare, hvad du

tror.

JC: Det har jeg ikke rigtig… altså jeg kan kun sige igen – den moderne revision gør, at de burde være

vant til, når de får protokollen for hele biksen, at revisor kommer med en vurdering af, om han

har nogen forbedringsforslag. Er vi måske nede på noget med 200.000, så… altså er det lidt stør-
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re på 2-3 mio. så vil jeg tro, at de har en forventnings om det. For så minder det mere om den

administrations tyngde, som de skal have på den samlede institution. Det er et vurderingsspørgs-

mål ik'. Det kommer an på, vil jeg sige.

MB: Og hvis så de forventer at få de her forslag, syntes du så, det er rimeligt, at den private revisor

skal sidde og finde de forslag?

JC: Nej.

MB: I forhold til omkostningerne.

JC: Nej, det er jo ikke noget… han skal jo ikke lave en særskilt undersøgelse. Det er et biprodukt af

hans revision. Altså det svarer lidt til, hvis du skal sende op til din chef der hjemme… Så det

kunne jo godt i være I lige kunne gøre dutten og datten. Det er jo ikke noget, du skal ud og lede

efter og klø dig i nakken 17 gange og bruge flere timer på det. Det er noget, der sådan skulle

komme automatisk. Hvis du fremsender en bemærkning – altså det syntes jeg normalt, man skal

gøre – hvis du fremsætter en kritik/kommentar/bemærkning, så skal du samtidig kunne sige, at

det var nok en god ide, at jeg gjorde sådan, at lægge kontrollen op sådan, eller du lige fandt en

overordnet intern til at kigge på det, lave et internt review på det, you name it, hvad du ellers kan

komme med af forbedringsforslag. Men det er ikke noget der må være ressourcekrævende.

MB: Nej, det er ikke noget jeg skal gøre ekstra for at komme frem til.

JC: Nej, nej, nej det skal være et biprodukt i den proces, du er i gang med. I din skriveproces om jeg

så må sige, når du skriver det.

MB: Så vil jeg gerne hoppe i emnet, til selve rapporteringen i forbindelse med forvaltningsrevisionen.

Der er der jo lavet om nu, så det ikke længere står direkte i erklæringen, at der er foretaget det.

JC: Ja

MB: Og så kan man måske lidt tolke ud fra det, at hvis der ikke står noget om forvaltningsrevision, så

er alting OK. Eller hvordan er din holdning til de nye regler omkring det?

JC: Altså… I de retningslinjer der er lavet mellem Rigsrevisionen og FSR, der har de jo angivet,

hvornår man særskilt skal rapportere om forvaltningsrevisionen. Og der skal man – og det har jeg

jo ligesom givet udtryk for – at der skal man altså op i en situation, der minder meget om den si-

tuation, hvor du giver et forbehold i den almindelige finansielle revision. Og det vil sige, at

det er utrolig sjældent, at du i erklæringen vil komme med en særskilt udtalelse om forvaltnings-
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revisionen. Altså, det vil være meget – meget undtagelsesvist, fordi der skal meget til, før du kø-

rer op og kommer… og giver en særskilt rapportering i udtalelse i erklæringen ik'. Men det skal

stå i protokollen.

MB: Ja, men der står, det skal være kritisk forhold, før det skal med…

JC: Og det har jeg så oversat til… det er til at sidestille med forbehold … ja. Og det er også det, jeg

lancerede på kurset for FSRs medlemmer. At vi er helt der ude i den situation, for ellers giver det

ikke nogen mening. Og det er ikke bare en lille småt… altså nogen tror, at det er sådan en lille

småkommentar, du har hist og pist ik'. Men det skal du rapportere i din protokol. Der skal alt…

Der er ikke ændret noget i protokollen, hvad der skal rapporteres om forvaltningsrevisionen. Det

eneste der er rapporteret noget om, det er, at du ikke har den 2. ledende erklæring, men nu har du

kun 1 ledet eller…

MB: Så den er lidt skjult nu.

JC: Det er skjult ik'.

MB: I 2013 udgav Rigsrevisionen en rapport om projekttilskud og revision af dem. Og det er lidt kon-

klusionen, at… de er lidt i tvivl om, hvorvidt private revisorer ikke foretager nok forvaltningsre-

vision eller, de bare ikke beskriver den nok. Så når Rigsrevisionen gennemgår protokoller og så-

dan noget, så kan de ikke se, hvad det er, vi har lavet. Hvor meget mener du, man bør skrive om,

vi har foretaget dit og dut og dat eller, hvor meget skal man…

JC: Ja, altså det problemstillingen er – og den har været i 20 år, mange år – altså at Rigsrevisionen

har den opfattelse, at den private revisor ikke har beskrevet det tilstrækkeligt. Og der er meget

stor forskel på, hvad de store revisionshuse beskriver, og hvad de mindre revisionsfirmaer be-

skriver. Jeg har jo siddet som kontorchef i Rigsrevision i et kontor, der havde kontrol med, hvad

de private revisorer lavede hele vejen rundt. Og det var helt klart, hvis du kom ud til de tidligere

registrerede revisorer og så videre… de anede sådan set ikke, hvad forvaltningsrevision var. Så

de kunne ikke rigtig skrive noget om det. Men oppe i Deloitte og KPGM og PWC og Beierholm

og dem der KR osv. Så har de forstået, hvad de skal skrive. Men Rigsrevisionen vil jo gerne ha-

ve, at der står endnu mere. Så problemstillingen det er, det protokollen og beskrivelsen af… og

der er jo også grænser for hvad… og det står jo også i – når du har instruksen om projekttil-

skud… altså hvad forventningen ligesom er og… Det har jeg selv været med til at skrive og… at

det kun er væsentlige kommentarer osv., man skal skrive om forvaltningsrevisionen. Og der syn-

tes jeg man – ligesom det vi har startet lidt med – Læn dig lidt tilbage og giv et overblik, en hel-

hedsbedømmelse af det, hvad din forvaltningsrevision har givet anledning til, fordi det er meget

sådan – mere subjektive vurderinger end du har oppe i den finansielle revision.
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MB: Men du vil så mere skrive det som konklusioner end som faktiske handlinger, der er udført.

JC: Ja, ja, ja. Altså hvis jeg har… hvis det enkelte revisionsfirma laver en tjekliste om forvaltningsre-

vision, så skal den altså ikke stå i protokollen. Vi skal have konklusioner. Og det er også ligesom

det ord, der står i kommentarerne til instruksen for projektrevision. Det er konklusioner om væ-

sentlige mangler.

MB: Nu nævner du også selv, at denne her debat har været i gang i en del år. Hvad tror du der skal til

for at ligesom gøre Rigsrevisionen og private revisorer og tilskudsmodtagere enige i det her, så

man kan komme videre…

JC: Tilskudsgiver ik'?

MB: Ja, tilskudsgiver. Tror du det kan lade sig gøre?

JC: Altså, det er et af de der forslag, jeg måske kunne komme med. Det var – ja, Rigsrevisionen er

ikke meget for det her – men hver eneste gang at der kommer en ny instruks, så har det været ob-

ligatorisk til hørring i Rigsrevisionen og videre… og der indgår FSR ikke. Så man ligesom har…

på det tidspunkt helt præcis har fundet ud af, hvad er forventningen og hvor dybt - hvor dybt skal

man… dybt gå i forvaltningsrevisionen. Altså der skal man… Rigsrevisionen og FSR på banen

hver eneste gang de laver en konkret instruks. For nogle gange så bruger de den forkert, de går

ikke ind og… tilskudsgiverne går ikke ind og vurderer, hvad skal være tilstrækkeligt, når du giver

et tilskud på 200.000. Altså, der er meget ansvarsfraskrivelse i det. Og der er også noget i de en-

kelte aspekter… kræver det – tror jeg – noget yderligere uddybning af hvad der forstås ved de –

enkelte aspekter. Du kan godt huske den der mail korrespondance jeg havde med en inden i In-

novationsstyrelsen – hvad fanden han hed, jeg kan ikke huske, hvad han hed – der var en eller

anden der inde, hvor altså… fordi de opfatter produktivitet og effektivitet på en lidt anden måde

end revisorerne. Altså, det er mere, hvad man på universitetet opfatter som produktivitet og

effektivitet, og hvad journalister opfatter. Altså det som 1. års fuldmægtige – dem som laver

de der instrukser der inde – altså den behandling det har der inde. De tager bare lige den der in-

struks og skriver den ned og så puha puha – og så ud med den. Men vi skal have lidt mere… der

skal lidt mere substans i det, for ellers er der... vi bruger utrolig mange ressourcer – det syntes

jeg, du skal nævne meget – altså både hos tilskudsgiver, tilskudsmodtager og revisor. Der er alt

for meget… det er ineffektivt det der. I forhold til de bas-øre, vi sådan set snakker om.

MB: Fordi man måske bare tager den der modelinstruks.
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JC: Du lukker øjnene ik', og så tager du op fra instruksen, og så skriver du den af ik'. Og så kan du

køre de der 4 – hvordan er det, ja det er… hvordan er, det det hedder, ja nu kan jeg ikke…

MB: 4 til 6 tror jeg…

JC: ja, ja det er den ik'. Jo, jo. Og uden at tænke sig nærmere om, hvor dybt skal det her være ik'.

MB: Så det er også tilskudsgiver, der skal skifte adfærd?

JC: Det er ham, der er problemet. Det er simpelthen… det er ikke Rigsrevisionen og ikke den private

revisor. Det er tilskudsgiver, der er problemet.

MB: Så hvis tilskudsgiver begynder at overveje lidt mere, hvilke krav de tager, og de ikke bare tager

modelinstruksen blindt. Så vil Rigsrevisionen og private revisorer også kunne nærme sig.

JC: Korrekt. Og så skal vi med i den der høringsproces – det skal være obligatorisk, men det er Rigs-

revisionen jo ikke meget for. Men der er jo noget hørring en gang i mellem, men det er mere be-

kendtgørelser. Det er, når de der instrukser kommer – og det tror jeg også, er det, der er krævet i

det nye regelsæt, der blev lavet. Var det - nu skal jeg tænke mig om – det var Finansministeriet,

der her for 2-3 år siden lavede sådan en kæmpe rapport om tilskudsadministration og strammede

op, at nu skulle der være en bekendtgørelse og så videre. Men man skelner ikke nok mellem til-

skud til institutioner og tilskud… og så projekttilskud. Så det er det, som, der er problemstillin-

gen, er… og nu snakker vi kun om projekttilskud ik'. Så det er der, der skal strammes lidt op.

MB: Der er simpelthen for brede krav eller skrappe…

JC: Ja, ja upræcise, i forhold til beløbenes størrelse. Og så i den forbindelse – kan du huske, hvis man

reviderer sådan et hospital, altså den der… rapporterne. Altså hvad er revisors opgave i forbindel-

se med gennemgangen af en rapport på 200 sider, fra et lægehold, om en eller anden sygdom? …

Hold da kæft.

MB: Status rapporter.

JC: Ja, det er altså en selvstændig problemstilling ik', fordi der kræver man altså af revisor… noget

som han, for at være ærlig, ikke kan. Og så, det… det er helt håbløst det der.

MB: Og det er ikke kun sygehuse, det er alle mulige former for…
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JC: Ja, det er bare lige for at nævne noget, som jeg ikke har forstand på – der er også andre ting [JC

griner].

MB: Så vil jeg også gerne snakke lidt om måling af produktivitet og effektivitet. For det er jo, syntes

jeg, nogle af de sværere dele af forvaltningsrevisionen. Sparsommelighed er rimelig lige til – det

ser også sådan ud i lærerbøgerne.

JC: Hvis vi tager produktivitet først.

MB: Ja, det må du meget gerne.

JC: Produktivitet indeholder ikke kvalitetsaspektet. Så det er rene nøgletalsberegninger, enhedsbe-

regninger. Hvor det, det går ud på, det er ligesom at finde, hvad er input, og hvad er outputtet, og

få et mål for det. Og så, altså det har ligesom det der 4 – hvordan er det nu, jeg plejer at sige – 4

faser. Men jeg plejer at dele det ind i 4 faser, en produktivitetsundersøgelse. Altså hvor du i hvert

fald… du skal finde ud af, hvad er inputtet, og hvad er outputtet, og det er ikke helt nemt. Altså

hele inputtet det er omkostningssiden ik'. Og outputtet det er timer, for eksempel hvis det er en

skole osv. Så skal du lave de der nøgletal. Men det at fastlægge de der omkostninger i et projekt-

tilskud… få dem med. Altså hvad er overheadomkostninger, det er… du kan altid finde ud… når

der er to mænd, der er anvendt så og så mange timer og de koster så meget i timen ik'. Men hvad

er så overheaden på dem, der et problem i sig selv ik'. Men lad det ligge. Og hvad er det så, du

skal sammenligne med, når det er et projekttilskud? Og du har kun lavet det – og det laver du så

ikke hvert år det her – og du har ikke rigtig nogen projekter at sammenligne med, så det er

sku lidt svært at drage nogen konklusioner ud af det her ik'. Når det kommer til stykket… for

at være ærlig.

MB: Ja. Du har været produktiv.

JC: Ja, det har du jo. Fordi normalt så siger man – hvis du havde en skole, så gjorde man det, at man

sammenlignede med skolen gennem de sidste 5 år. Hvordan var… udviklede de enhedsomkost-

ninger... og når du har gjort det, så sammenlignede du med, hvad landsgennemsnittet var for alle

skoler – ligger vi over eller ligger vi under, eller hvad gør vi. Men når du er over i sådan noget

projekttilskud, så er det lidt svært. Der må man sige, hvis det er et sygehus, at det er altså lidt om-

fattende det her ik'. Hvis det er et sygehus, Rigshospitalet, skal vi så finde ud hvad… har de lavet

et tilsvarende i Skejby eller i Odense eller i Aalborg eller, hvordan skal vi nu gøre. Fordi, de har

ikke lavet det her tidligere. Typisk giver man jo tilskud til et omstillingsprojekt, som noget nyt

noget, som man ikke har nogen erfaring for.
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MB: Så man kan beregne en faktor. Men det er måske svært at se, om den faktor så i virkeligheden er

god eller dårlig.

JC: Ja. Altså hvad kan man i det hele taget konkludere på det. Og det er også derfor, at det vi snakke-

de om før, med tilskudsgiver skal sige – jamen altså er det her fornuftigt i det hele taget, hvad

omhandler den her produktivitetsundersøgelse. Revisor sidder bare og klør sig i nakken ik', og

hvad skal han bruge de her tal til her ik'.

MB: Ja, for der er mange bløde projekter, hvor man måske ikke engang kan måle timer eller noget

hvor…

JC: Nej, hvor du… altså omkostningsinput – omkostningssiden… og hvordan skal du lave… hvordan

skal du opgøre – og de har jo ikke timeregistrering på det der. Så skal du til at indføre det. Det

kan du så gøre, hvis de har 100, og du har det hele tiden, og du har den der professionelle… til

projektadministrationen, så kan man. – Men det offentlige er jo ikke meget for det der timeregi-

strering, som vi er vant til i det private erhverv, så den der produktivitet er ikke helt nem, er min

konklusion. Og derfor er det vigtig, at tilskudsgiver ligesom overvejer det – især hvis det er noget

ny forskning, man giver tilskud til ik'.

MB: Eller en hjemløsestrategi eller…

JC: Eksempelvis ik', ja ja.

MB: Er det, det samme med effektivitet så? Er det…

JC: Ja, det er – der kommer så kvalitetsaspektet ind i det, fordi forudsætningen er, at du har lavet…

altså mit point er altid, at du ikke kan lave effektivitet uden, at du laver produktivitet. Fordi de

der enhedsomkostninger, de er ligesom fundamentet her oppe i. Om du har opfyldt de her mål-

sætninger. Altså, det er kvaliteten af målopfyldelsen, du går ind og kigger på, med de ressour-

cer… med de enhedsomkostninger i nu har fastlagt oppe i produktivitet. Så de to ting hænger

sammen. Så derfor vender jeg lidt tilbage, til det vi startede med – og læn dig lidt tilbage og se

om alle de der formelle… altså om kontrolmiljøet i bred forstand, er i orden. Om de har overvåg-

ning og… du har internt tilsyn, og hvad vi ellers er vant til, når vi nu snakker finansiel revision

og anvender den oppe på det område der.

MB: Så fokuser på økonomistyringen.
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JC: Ja, i bred forstand. I bred forstand og se OK, vi har tillid til, at det her… at de har styr på det. Og

det skal du så have noget bevis for. Du bruger dine generelle vurdering af kontrolmiljøet oppe fra

din almindelige revision og kører det ned igennem ik'.

MB: Hvis nu tilskudsgiver begynder at lave de her sondringer med – hvad vil de have, hvad vil de ikke

have, og de måske begynder at tage produktivitet og effektivitet ud. Så er der kun sparsommelig-

hed og økonomistyring tilbage ik'. Ville det så stadig give mening at lave en forvaltningsrevisi-

on?

JC: Ja, fordi ja. Fordi så nøjes vi med sparsommelighedsaspektet og så den der helhedsbetragtning.

Væk med produktivitet og effektivitet, og det var også sådan vi gjorde, da jeg bestemte det hele i

Revisionsdirektoratet. Der var det ligesom de to aspekter, vi brugte mest krudt på, og det var

det, der gav mening, syntes jeg. Og så oppe i sparsommelighed, der kan du så ligesom vurdere

det på en direkte måde, og tage et enkelt bilag, eller du kan tage den indirekte metode, og det er

den, der giver værdi. Det er den indirekte metode er til – det som ansvar og ansvarsopgave, forde-

ling og er der instrukser og ditten og datten. Og det har lidt at gøre med, den der overordnede

vurdering… så det smager lidt af det sammen. De to aspekter ik'. Og så tror jeg du er langt med

at kigge på de der 500.000.

MB: I Rigsrevisionens modelinstruks til projektregnskaber, bemærkninger – nu læser jeg lige højt.

Rapportering og forvaltningsrevision tager udgangspunkt i tilskudsmodtagers rapportering om

mål og opnåede resultater samt om sparsommelighed og eventuelt produktivitet og effektivitet.

Punktum. Er det, det, der gør det muligt – den eventuelle produktivitet og effektivitet der gør det

muligt at undlade dem, hvis tilskudsgiver vil. Eller er det noget private revisorer kan sidde og

tænke – der står kun eventuelt produktivitet og effektivitet.

JC: Altså når vi er over i forvaltningsrevisionen, så er udgangspunktet den, at man går ind og ser,

hvad har klienten selv gjort for at vurdere. Altså, du overfører det… hans anlæggelse af sit eget

kontrolmiljø. Det er jo ham selv. Altså, hvis du tager COSO tankegange, med fem-delingen der,

så er det jo klienten, som skal gøre det der, og så kommer revisor og efterprøver det. Så hvis kli-

enten har lavet de der ting, så går revisor ind og ser, hvad er rapporteringen om det der, og læser

det igennem – og that's enough – altså det mener jeg, det er rigeligt. Men du kommer ned i det

der små ting, der ikke før… det der, og man kan heller ikke stort set kræve det vel, fordi vi er ne-

de i sådan nogle små tilskud. Det er også derfor man… modelinstruksen er jo differentieret…

kravene ik'. Og så tilbage til den der, altså revisor skal ikke begynde at lave, altså syntes jeg…

også ud fra de der synspunkter før… selvstændigt, hvis han ser de ikke har gjort det der… det

kan jeg ikke se. Det han skal gøre… altså han skal jo ligesom spørge… jeg syntes, der skal være

en dialog om det ik'. Og ligesådan have en dialog om det, hvorfor har ikke gjort de der to ting. Og
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så kommer de med nogle af ting, vi sagde før. Det er fordi det er forskning og ditten og datten…

går jeg ud fra.

MB: Ja, så vi tager – eller som privat revisor tager man udgangspunkt i de rapporter og andet, de selv

har lavet.

JC: Ja og egenkontrol de selv har lavet.

MB: Hvis nu du så får en rapport, der kun er – hvad skal man kalde det – bløde værdier, der bliver

beskrevet… at børnene fik is eller, de hjemløse blev glade. Du har ikke nogen målbare mål i…

JC: Du har ikke noget kvantitet. Der skal være begge dele – kvantitet og kvalitet. Og så ligger der

kun den ene del i det.

MB: Ja.

JC: Jamen så er du jo nødt til at sige… så må du jo skrive i rapporten, at de også skal have noget af

den der kvantitet med, for ellers… fordi du havde produktivitet, det var de kvantitative beregnin-

ger og effektiviteten, der lagde du så de kvalitative oven i ik'. Så du skal have begge del. Det er

lige som med et mål. Du kan ikke have et mål, uden du har begge de der aspekter med i. Og det

er sådan forvaltningerne snyder. Jamen vi har målsætninger og – ikke at – de ældre blev så glade

ik'. Nå, ja ja, det kan man godt se ikke også. Men du mangler… du har ikke et ordentligt mål. Det

skal være operationelt og efterprøvelses værdigt. Og det er jo nogle af de der forslag, som en

revisor kan gå ind og sige – jamen det der mål… Og det har været en fejl, også hvis du har en

stor… ikke bare projekttilskud, men har du har institutionen. Så er det der problemstillingen med

målsætningerne… og det vil det også være en gang, når vi er døde du, om mange år. Så er pro-

blemet det sammen.

MB: Så det kunne man måske fange, ved at revisor gennemgik deres mål, inden de gik i gang.

JC: Ja.

MB: Eller at tilskudsgiver var lidt mere kritisk i forhold til, hvad deres mål var.

JC: Ja, ja. Fordi, det er jo målopsætning, målopfyldelsen og målsætningen. Det er ligesom det, der er

udgangspunktet, fordi ellers kan man jo ikke se, hvornår man er tilfreds med tingene.
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MB: Hvis du så får sådan en rapport ind, hvor der kun står kvalitative ting beskrevet, og der var slet

ikke kvantitative mål, som når man læser det bagefter… Er det så noget du ville skrive i din pro-

tokol, eller ville du bare tænke - når men så kunne jeg jo ikke lave produktivitets…

JC: Nej, så ville jeg skrive… det er helt klart, det skal i protokollen. Og så komme med… det er jo et

godt forbedringsforslag til klienten ik'. Altså især når vi snakker om en professionel og med

mange tilskud ik'. Ikke ham med hvert 10. år vel. Det er ude af drøftelse her. Vi snakker om det,

der er professionelt. Mellem professionelle aktører. Og så er det, det man skal skrive som forbed-

ringsforslag. For det er også… for hvis de ikke har forstået nede ved nogle projekttilskud, hvor-

dan har de så forstået det oppe ved deres egen kerne. Hovedopgaver der oppe ikke.

MB: Så har jeg nogle spørgsmål til dig. Fordi du jo har siddet på begge sider, eller alle tre sider, eller

hvordan man nu ser det.

JC: Ja næsten [griner].

MB: Du har været over det hele i denne her diskussion i hvert fald. Inden du gik til at være privat revi-

sor. Inden du kom over til Deloitte. Havde du så nogen fordomme, ideer, tanker om, hvordan pri-

vate revisorer lavede forvaltningsrevision?

JC: Ja, det havde jeg jo fra den gang, jeg var i Rigsrevisionen. Der var jeg kontorchef og… hvor vi

havde ansvaret for revisionen af Undervisningsministeriet. Alle erhvervsskoler og almindelige

skoler og alt det der.

MB: Og hvad var det for nogen – kan man kalde dem fordomme, du havde – og blev de gjort til

skamme eller viste det sig at være korrekt?

JC: Altså, da var det – hvis nu vi kun snakker om forvaltningsrevisionen, så var det helt klart, at den

var beskrevet for sparsomt. Men primært – som jeg var inde på før – blandt de mindre revisions-

firmaer. Fordi de havde ikke internt kapacitet til, at udvikle deres egne instrukser og vejledninger

osv. Og det kan jeg jo se… og nogle af dem der var bedst, det var jo Deloitte, altså også dengang

for mange år siden. Og der kan jeg jo se, når man kommer der ud, så er der dæleme instrukser på

det og vejledninger for… og der bliver lavet meget fint støttemateriale til og udføre en fornuftig

revision. Men det nytter jo ikke, hvis tilskudsgiver stadigvæk kommer med nogle mærkelige

krav, som ikke har rod i modelinstruksen. Så altså… altså min opfattelse generelt, det var jo, at

de private revisorer var utrolig stærke på den finansielle revision, men når vi røg over i juridisk

kritisk revision – og den har vi slet ikke snakket om, fordi den kan være… den er næsten… den

er i min verden, er den vigtigere, og der bliver lagt mindre vægt på det, end jeg vil have. Det er

næste gang.
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MB: Det bliver den næste afhandling [griner].

JC: Du må give den til nogle af dine kollegaer ik'.

Den er den juridisk kritisk revision. Fordi den er sku' næsten vigtigere. Og hvad er det, vi hele

tiden hører om. Det er jo noget med den juridisk kritisk revision. Altså bare den der med Zorning

sagen ik'. Altså hvad er det, de får næser for der inde i Socialministeriet. Det er jo noget med, at

der inhabile og de har ikke overholdt notatpligten… de skriver ikke ned, hvad de gør og ditten og

datten. Nå, men det som juridisk kritisk revision og forvaltningsrevisionen, altså – der stod ikke

nok i protokollerne i min verden. Og det er jo også derfor vi hele tiden… hvert 10. år fik forbed-

ret de der instrukser, så de private revisorer også kom mere og mere fokus på den side af sagen

og også gennem FSR, og de har det offentlige udvalg, og de har jo masser af undervisning om-

kring de her ting ik'. Men der er jo stor forskel stadigvæk på, hvad Deloitte kan præstere, og hvad

sådan en lille registreret revisionsfirma kan præstere ik'.

MB: Mere opdateret på reglerne og hvordan…

JC: Ja, ja de har en helt anden… de har jo et apparat der… det er lige som A.P. Møller ik', de har

altså en intern struktur, hvor de kan klare alle krav [knipser med fingrene] sådan her ik'. Det har

de små ikke. De orker det ikke. Og de har slet ikke kapacitet til det.

MB: Kunne man så være ude i en debat om, hvorvidt de små lokale revisorer overhovedet burde lave

forvaltningsrevision.

JC: Ja, det fører det jo sådan set til ik'.

MB: Ja

JC: Ja, det kunne man godt overveje. Altså, enhver revisor skal jo sige, hvad har jeg at… før han går

ind i en opgave. Hvad har jeg kompetencer til. Jeg husker, da jeg underviste her i 13/12 på FSR.

Der var også de registrerede… og der var nogen, der var utrolig skrappe til det her. Og lige så

gode som folk i Deloitte, men det var fordi, de havde mange. Altså, man skulle ligesom… altså

ja… man skulle forenes – jeg ved ikke, hvor man skulle organisere det altså, det ved jeg sku ikke

rigtig, hvordan man skulle gøre.

MB: Næ. Eller om det skulle kræve en ekstra eksamen eller…

JC: Nej, det har man jo hele tiden snakket om – du ved, man har den der COR eksamen, den er inde i

Rigsrevisionen. Det er jo ophævet alt det der og nedlagt.
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MB: Nej, den findes ikke mere, vel?

JC: Nej, nej den blev nedlagt, her for et par år siden. Altså noget i den stil ik'. Eller man skulle kræve,

altså når man så på, ja… der har vi efteruddannelsesprogrammet, der skulle man lade det indgå.

Jeg kan ikke de der regler, for at være ærlig. Jeg kan et eller andet med hvor mange timer, men

hvad indeholdt er, det har jeg ikke rigtig forstand på. Men der kunne man jo godt sige..

MB: Hvis du vil lave forvaltningsrevision, skal du have så og så mange timer…

JC: Ja det kunne man godt sige. Det skulle så være et krav, så du ligesom af den måde fik en i hvert

fald – til en vis grad sikkerhed for, at det var specialindsigt på det der område ik'.

MB: Ja, for det kræver lidt mere specialviden, end… eller det kræver anden specialviden end at sidde

med Mærsk for eksempel.

JC: Ja, det kræver yderligere ik'. For du kan jo alt om den finansielle revision, men så skal du lægge

de her ekstra krav oveni. Og det bliver jo… det er vanskeligere, fordi der kan du ikke anvende de

almindelige metoder, som du har for de almindelige vejledninger. Og hvad hedder det… IFAC

vejledninger er ikke gode nok i øjeblikket på forvaltningsrevision. Så… men med det materiale

der ligger i dagens Danmark, det skulle være godt nok. Men det er bare det – og så kommer vi

igen til at overføre noget fra det ene område til det andet – det er jo større undersøgelser, af større

institutionsområder. Men det er ikke noget, du laver, når du får et lille projekt på 700.000 vel.

MB: Nej, der er stor forskel på at revidere et projekt og en årsrevision.

JC: Ja, at lave større undersøgelser, som Rigsrevisionen. Det er jo altid det de snakker om… ja, for-

valtningsrevision, det er større undersøgelser, og det er ikke det samme.

MB: Ikke ude i det private i hvert fald.

JC: Jamen det er jo heller ikke Rigsrevisionen. Altså større undersøgelser, det er noget, der bare er

mere omfattende, men der har du jo… det gjorde vi jo i Revisionsdirektoratet, der gjorde vi ty-

pisk det, at vi tog noget juridisk kritisk revision, altid som udgangspunkt. Har de nu overholdt de

der regler, hvilke systemer har de tilrettelagt. Og så lagde vi lidt forvaltningsrevision, lidt kritik

ind i det, og så fik du en udmærket rapport ud af det. Det er jo en større undersøgelse. Det er ikke

bare forvaltningsrevision alene. Det kan ikke stå alene, syntes jeg.
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MB: Da du var i Københavns Kommune, Revisionsdirektoratet, der sad du så både som en form for

tilskudsadministrator eller, hvad man kan kalde det. I fik… eller Københavns Kommune fik til-

skud fra ministerier og sendte ud til institutionerne, eller hvordan?

JC: Ja, ja og så skulle vi…

MB: Hvad var jeres rolle i det?

JC: Vi lavede projektrevision – lige som du gør. Men det havde jeg delegeret ned til… jeg var ikke

ret meget med til det der. Det var kun når der skulle give set forbehold.

MB: Men i var ikke inddraget i processen før – altså skal vi overhovedet søge de her tilskud.

JC: Det var jeg jo nogle gange, når vi var i… når vi lavede forbehold, så var vi ude og snakke med

dem, og så var jeg med til det. Jeg kan huske i hvert fald på miljø… overfor, hvad hedder det

nu… miljøkontroller tror jeg, det hed den gang. Altså, der sagde jeg engang til direktøren – hold

dog op med at søge det der, fordi de har været udsat for hele tiden – af og til – at de ikke kunne

overholde de her betingelser. Fordi de ikke har læst og forstået dem rigtigt. Og typisk var det no-

get med… hvad var det nu… at… det var timeregistrering – det var de umådeligt… timeregistre-

ring nej nej nej [ryster opgivende på hoved]. Og det var et krav, og jeg har været med i et eller

andet ministerium, hvor vi mistede altså… det der 500.000 mistede kommunen, fordi de ikke

havde timeregistrering. Så… men ellers var jeg ikke meget med i det der. Men det vi mest gav

forbehold på, det var ikke forvaltningsrevision, det var altid og altid juridisk kritisk revision om

tilskudsbetingelserne var overholdt.

MB: OK. Det hed Revisionsdirektoratet, men kan man sidestille det med en intern revisions afdeling.

Ville det være fair/unfair?

JC: Ja, det kan du godt. Det gør de fleste jo, men jeg sagde jo. Altså, Revisionsdirektoratet var en

intern revision af en speciel karakter. Fordi vi var mere uafhængige end almindelig intern revisi-

on. Altså, vi kunne ikke afskediges, jeg kunne ikke afskediges af Københavns Kommune. Det

skulle jo igennem Indenrigsministeren. Og hvis man skulle nedlægges – det var jo det vi så blev

ik' – så skal man ind gennem folketinget. Så derfor… jeg sagde altid, jeg var den mest uafhængi-

ge revisor i Danmark. Fordi vi kunne jo ikke afskediges. Det kunne Deloitte eller revisionen –

altså de var i udbud en gang i mellem ik', og så kunne man jo ryge ud ik'.

MB: Der er også nogen, der sammenligner forvaltningsrevisorer med konsulenter. Fordi de er netop

nede og kigge på produktivitet og effektivitet og så noget og lidt… og så siger jeg bare – kan det
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ikke også sammenlignes lidt med en intern revision – at man går lidt dybere i tingende, end en

ekstern revisor måske gør.

JC: Altså når du snakker om projekt… altså hvis vi nu tager det med konsulenterne. Det kan… kon-

sulentarbejde og revision, det kan man jo ikke sidestille. Altså, det er på grund af uafhængighe-

den og de regler og klienten er med til at fastsætte, hvad opgaven er. Her er det revisor der for

en… der har en instruks, som klienten ikke har lavet, men det er nogle andre nogen, der har lavet,

og så bruger man de garantier, som en revisor nu har. Så det er i hvert fald forskellen på revisi-

ons- og konsulentarbejde. Og så kan du sige, hvad er så forskellen mellem intern og ekstern revi-

sion. Altså selvom vi var intern revision af speciel karakter, så sidestillede jeg mig altid med de

private revisorer. Fordi jeg mente, min uafhængighed var så stærk, at vi skulle bruge – og det kan

jeg godt fortælle dig. Vi var altså mindst lige så kritiske eller mere, end ekstern revisor er. Og de

skulle i hvert fald ikke komme og sige noget, hvordan jeg skulle lave opgaverne eller, hvad jeg

skulle lave. Selvfølgelig gik vi ud – som moderne revision og snakkede, har I nogen – lige som I

gør – de private revisorer. Vi har tænkt og snakke om vores revisionsplan, og vi vil sådan og har I

nogen ønsker, at vi skal gå ind i ditten og datten. Og hvis de så var i gang med at nedsætte et ud-

valg, om at der skulle laves den og den undersøgelse, så gjorde jeg det jo ikke selv. Ligesom det

vi havde… hvis man selv gjorde det, så kommer revisor ikke også og laver det samtidig vel [slår

sig til hoved] tosse ik'. Men altså, vores interne revision var lige så kritisk som en ekstern revisi-

on – i hvert fald. Og vi gik meget hårdt på dem, især de der projekttilskud. Det er helt sikkert. Og

det var også nemmere at overskue, at du får sådan et projekt, og der er et tilskud her og betingel-

ser og et brev her, og du skal sådan og sådan, og det er jo til at overskue, så den fik jo hele armen

[griner].

MB: Så man kan ikke sige, at interne revisorer har nemmere adgang til at kunne lave effektivitets- og

produktivitetsanalyser, fordi de er at sidestille med eksterne revisorer.

JC: Nej ikke lige de der to opgaver. Der er der ikke nogen forskel. Men man kommer jo tættere ned

på, hvad der ligger som grundlag for, at du får tillid til, hvordan at hele processen har været. Der

kommer du jo tættere på som intern revisor. Men du kan selvfølgelig ikke… du er ikke bedre stil-

let, hvis du som intern revisor skal vurdere produktivitet og effektivitet for eksempel i et forsk-

ningsprojekt, hvor der ikke ligger noget, hvor du kan sammenligne med noget som helt.

MB: Nej, så det er kun i økonomistyringsdelen, man måske har en lille fordel.

JC: Sparsommelighed og så den der økonomistyring og så den der overordnede… fordi du er meget

tæt på processerne, og de folk der sidder på områderne ik'.
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MB: I forhold til konsulenter. Når du går ind og laver en produktivitets eller effektivitetsanalyse, så er

de tit meget dybt nede, hvor en revisor – netop som vi har snakket om – nok bruger økonomisty-

ringen til at læne sig lidt tilbage og se det. En konsulent vil så også tit komme tilbage og se, har

de så fuldt de anbefalinger, der kom. Er det noget en forvaltningsrevisions revisor bør gøre næste

gang, de så får et projekt. Skal de så se – har de nu opstillet mål og…

JC: Nej, det syntes, jeg er ovre, når du reviderer hele institutionen ik', men ikke i et projekt. Ej så

trækker vi den for langt. Der er det så afsluttet.

MB: Så man må komme med sine forbedringsforslag og så må klienten gøre med dem, hvad de vil.

JC: Ja, ja, ja. Altså fordi forskellen er jo, at du ikke skal afgive nogen erklæring… altså forskellen er

jo, at du skal afgive erklæring om hovedklientens regnskab næste år. Men der er ikke nogen ny

erklæring på det der projekt. Så, så strækker vi opgaven alt for langt. Men her ovre, hvis – i gam-

le dage der skrev man, hvis der ikke er adskillelse mellem kasse og bogholderi og bum bum – det

skulle du jo skrive ind hver eneste år. Men det her med projekt, det skal du ikke vende tilbage til.

MB: Nogen gange er der så projekter, hvor de er så lange, at man har 1. del regnskab, 2. delregnskab

og sådan noget.

JC: Afgiver du så… du afgiver jo ikke sluterklæring på 1. status del.

MB: Nej, men du afgiver en revision af…

JC: Ja, nogle gange er der del erklæringer. Så vender du naturligvis tilbage. Det siger sig selv.

MB: Så ville du kigge på det igen.

JC: Ja, ja så er det jo klart. Fordi så skal det jo indgå i din afsluttende rapportering ik' for projektet.

Der kører i 5 år ik'. Hvis du så efter 3 år et eller andet, og der er nogle dårligdomme der, så skal

du se, om den dårligdom er repareret oppe i det 5. år. Yes. Ellers kommer du jo ikke tilbage til

samme projekt nogensinde. Kun i det der kører over flere år. Der er opgaverne jo noget andet no-

get, end ved det 1. årige ik'.

MB: Jeg har været igennem hele min liste nu. Har du nogen forslag til, hvordan forvaltningsrevisions-

debatten kan komme videre?
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JC: Inden i Rigsrevisionen kunne man få et kontor til, at det var dem, der udtalte sig, hver gang de fik

noget til høring. I stedet for hvis Justitsministeriet lavede et, så blev det sendt hen til den der re-

viderede Justitsministeriet osv. Du forstår hvad jeg mener ikke. Altså lige som specialiserer…

MB: Så et projekt kontor?

JC: Nej, det to mand eller sådan noget, så det var dem, der sad og vurderede dem der ik'.

MB: Så det var mere projekter overordnet, og ikke ned på de enkelte ministerområder.

JC: Ja, ja, ja. Fordi så for du jo det der… altså du bliver specialist på at vurdere de der instrukser. Og

du har måske været… der er endda nogen derinde, der har været med til at lave en modelinstruks.

Så var det typisk, det også var dem, der skulle være med til at vurdere, når der kommer de her

konkrete… hvordan det lever op til det, og hvordan var det nu fastsat, og hvordan begreberne

dækker osv. Det syntes jeg – det ville de ikke være meget for – men det syntes jeg. Altså, man

skal prøve på, og det bør de. Og især fordi det er så ineffektivt, ved at man bruger så mange… og

du ved, hvad vi bruger i Deloitte af timer og render rundt og skriver, og jeg ved… altså hele…

hvis de der forventninger – forventningskløften – det går ud på at lave den der forventningskløft

mindre. Sådan så vi kan bruge vores timer – de begrænsede timer vi har nu til det der honorar - til

at sætte ind, på det der er mest fornuftigt, i stedet for det bliver sådan nogle formaliteter ik'.

MB: Og det tror du vil hjælpe, hvis Rigsrevisionen fik en specialenhed eller hvad man skal…

JC: Ja, altså som var mere til at… alt sammen, som vi har snakket om, det er lige som forebyggelse

hele vejen igennem ik'. Fordi man kan ikke… det er håbløst at få de der ministerier til, og

få/opbygge en erfaring. Nogle ministerier har meget… altså Socialministeriet, og de er nødt til at

opruste nu ik'. Men der er nogen ministre, der har været – hvad hedder det nu – Det videregående

eller der hvor Innovationsstyrelsen – hvad hedder det – og undervisning – ikke undervisningsmi-

nisteriet – Ministeriet for videregående uddannelser ik'?

MB: Jeg ved det ikke præcis.

JC: Nej, men der er nogle ministerier, der har lidt mere end andre og har lidt mere indsigt i det. Men

jeg kan da selv huske der i Socialministeriet. Der var der da en der inde, der ville have, at jeg

skulle komme ind og tilrettelægge deres administration, og hvad de skulle gøre… og instruksen

og jeg ved ikke hvad. Så, så kloge er de altså heller ikke vel [griner]. Så vi skal over de det… og

mange gange er det sådan nogle yngre, der kommer lige fra universitetet ik', og hvad skal de så

gøre, de der unge fuldmægtige ik'. Og de vil gerne, men de får ikke den der erfaring med pro-

blemstillingerne, den der praktiske erfaring.
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MB: Så når tilskudsgiver begynder at differentiere kravene til projektrevisionen og Rigsrevisionen

måske…

JC: Er mere inde over det, og FSR inddrages.

MB: Så kunne man måske nærme sig hinanden og komme videre.

JC: Ja, det skulle være nogen af de der konklusioner, du kom i ik'. Fordi der er ikke meget at hjælpe,

sådan internationalt, når du går bøgerne igennem. De kører på de der større undersøgelser af hele

institutionen. Og jeg ved ikke hvor mange penge, vi snakker om her. Hvor mange mia. og sådan

noget vi snakker om i projektstøtte.

MB: Nej, det har jeg ikke undersøgt.

JC: Men de har gjort, inden for de seneste år, en del, for at opruste det her område. Men fokus er

mere ovre på tilskud til hele institutionens løbende drift ik'. Og det er også fordi, det er her ovre,

at de mange penge ligger og ikke så meget i projekttilskuddet.

MB: Det kan godt være, der ikke ligger så mange penge i de enkelte projekter, men samlet ligger der

mange penge.

JC: Ja, og så kan man jo sige, at risikoen for at det ikke er i orden er jo større, så derfor er det vigtige-

re, at du har en enighed, der laver nogle gode instrukser ud til tilskudsmodtagerne. Så de kan for-

stå det.

MB: Ja, som du selv sagde, så er kontrolmiljøet nok bedre på en skole, der hvert kvartal får penge, end

hos Bøllefrøen Daginstitution, der en gang får.

JC: Ja, og mange af dem der får lige et enkelt, det er jo dem der hedder – hvad er det, der hedder.

Dem der brænder…

MB: Ildsjæl.

JC: Ja en ildsjæl, der ikke har en skid forstand på administration, men er utrolig god til at have med

unge mennesker at gøre og ditten og datten… og dem har vi også brug for – men vi har også brug

for de andre, ik'.

MB: Tusind tak for hjælpen.
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Interview af Lynge Skovgaard den 20. juni 2014

MB: Jeg skriver om forvaltningsrevision. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad du

som…. I min opgave præsenterer jeg dig som privat revisor. Hvad forbinder du med forvaltnings-

revision af projekttilskud? Hvad er det for nogle handlinger, du mener, man foretager?

LS: Jamen forvaltningsrevision, det er jo kendetegnet ved – i modsætning til den finansielle, hvor

man bare ser, at der er dokumentation, og at de bogfører rigtig, at de registrerer rigtig, og det ved-

rører de rigtige projekter. Så går forvaltning jo på og se, om de midler der er afholdt, om de nu

også er korrekte. Og hele… ikke bare om de er korrekte, men om de er gået til det formål, de er

givet til. Derfor så er det jo sådan set, at forvaltningsrevision uanset om det er store eller små, så

er det når man for beløb til forvaltnings… til et eller andet projekt, så står man… så får man fra

tilskudsgiver et brev, hvor der står tilskudsbetingelser. Så ligner de sådan 3, 4, 5, 6 stykker op, og

så står der, under de forudsætninger, så får man så x komma x kroner til det her. I de der betin-

gelser, der skulle også gerne stå, hvad formålet med det her projekt er det er for eksempel at opnå

en større effektivitet end… Hvis man giver dem på kræftområdet, så kunne man sige, at vi skal

have færre kræfttilfælde, vi skal have fundet ud af, hvorfor folk de nu får kræft eller, hvorfor de

ikke gør. Og det vil sige de der betingelser for at få de her penge, de skal fremgå af en sådan til-

skudsskrivelse. Og det er det, vi ser mange gange, at det gør de ikke. Så når man så sådan set skal

lave forvaltningsrevision på det her… på også på produktivitet og effektivitet, så har revisor ofte

det problem, at man kigger i tilskudsskrivelsen, så ser man så – hvad er… hvad har hele ideen,

hele baggrunden, hele formålet med den her tilskud været? Så skulle der gerne stå der, at det

kunne være man skulle mindske kræften inden for et givent område. Det kan være, der ikke står

noget – og det gør der rigtig mange steder, så står der ikke noget. Og hvad gør revisor så? Så skal

man jo til at… Skal revisor så selv opfinde nogle mål? Der siger "jeg tror, at det burde have væ-

ret sådan", så laver man en analyse, der siger – er man så over det eller under det, som revisor

tror inden i hans lille hoved. Og det har vi diskuteret, også med Rigsrevisionen, der siger… Er det

vejen frem? En anden alternativ måde, det er at sige, inden for denne her branche – kan være

mange – det er der et gennemsnit, der siger sådan og sådan. Og nu har du fået nogle penge til det

her, og så kan man så sige… måle… Når du har brugt de her penge, lægger ud, så inden for det

som du har fået penge til? Over det her mål, eller ligger du under det her mål. Så tager du sådan

branchespecifikt og holder op i mod. Så 1 – det ideelle, det man ikke… Ikke at det er det ideelle,

det er det også - men det er sådan set også et krav. Men det er, at det er tilskudsgiver, der opstiller

de mål – du skulle opfylde som tilskudsmodtager. Hvis man ikke har det, så kan man tage nogle

generelle mål, inden for en given branche og sige – det her, det er det man har som "best prac-

tice" ik'. Når du så har fået det her beløb og har brugt pengene, er du så kommet op over den her,

eller du er stadigvæk under, eller hvor er du henne. Og det sidste det er så revisor… at revisor

selv sætter sig ned i sit lønkammer, hvis han ikke kan finde noget fra tilskudsgiver og ikke kan

finde noget generelt – for eksempel hvis man nu… for eksempelvis nu Danida, de giver jo rigtig
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mange penge til sundhed i den tredje verden – hvordan måler man sundheden nede i Uganda?

Hvis de har tilskud til tandbørstning. Måler man så på, om ungerne har flere eller færre tænder ef-

ter 10 år? Eller hvordan måler.. Måler vi på, hvor mange tandbørster vi har delt ud? Det kunne

være et mål i sig selv – har du delt 100.000 tandbørster ud? Du fik tilskud til 90 – Jamen så er du

jo på den sikre side. Så problemet mange steder, det er simpelthen at finde ud – hvad er… hvad

er det du får penge til? Hvad er det for mål, du går efter og skal opfylde? Det er også derfor vi al-

tid spørger efter – ligger der en evalueringsrapport? Og den evalueringsrapport, det gør det…

Hvis du kommer op i et lidt større projekter, så ligger der som regel krav fra tilskudsgiver. Så er

de godt klar over det. Det er noget af det, som vi fra FSRs side har påpeget mange gange over for

Rigsrevisionen, over for ministerierne – altså dem som deler ud af de offentlige mønter – at de

sikre sig, at der bliver stillet krav i halen på de her penge, som bliver sendt afsted, så man

efterfølgende kan måle, har vi fået… har samfundet fået… skal vi sige, det som… Noget ud af

de her penge, der blev del ud? Og det er det store problem ved det her. Man kan altid finde ud af,

om budgettet er overholdt, eller det ikke er overholdt, det er altså enten ja eller nej. Og har du

forvaltet pengene rigtige? Har du sendt… hvis du har fået 2 mio., har du så været ude og under-

søge om… om du har fået det billigst muligt, det du har købt ind. Og hvis du nu har ansat folk –

det har du jo tit, eller oftest. Det er jo det mange af pengene går til. Har de så fået en overens-

komstmæssig fastsat løn, eller har du givet dem bonus, eller er de bare ansat sådan off-the-record,

sige du får en eller anden rund løn. Altså hvad er dine kriterier for at ansætte folk, det er jo også

forvaltningsrevision – får de det, de skal have – hverken mere eller mindre? Og der kan være god

grund til at give dem mere. Det kan være det er nogle… skal vi sige professorer eller andre kloge

hoved eller nogen, der er specialister. Så er der gode grunde for det, men så skal man bare argu-

menterer for det. Så det, det sådan set, det går ud på, for mig at se, det er de der tilskudsbetingel-

ser, de skal gerne være så specifikke som overhovedet muligt. Men det kræver jo også, at dem

der sidder og deler penge ud, at de har forstand på det. Og når vi sådan ser ude i Udenrigsministe-

riet, der deler Danida-pengene ud, som er rigtig, rigtig mange penge, så kan man godt komme i

tvivl nogen gange, om de fuldmægtige der sidder der ude, om de lige har… og det er dem, der

skal sende… behandle sådan en ansøgning – om de lige ved alt, hvad der foregår nede i Tanzania

eller fra andre skoler, eller hvad det nu kan være. Så det er sådan set… Og det har vi drøftet me-

get med Rigsrevisionen. Og Rigsrevisionen de har jo den holdning, at de slet ikke kan se, at det

er noget problem i det… Eller arhh - Det er så meget sagt. De kan ikke se problemet i det, forstå-

et på den måde, at de jo er vant til at lave store undersøgelser. Og på de store undersøgelser, der

ligger der ofte tit og ofte krav til, hvilke mål man skal nå, enten politisk eller kommercielt eller,

hvad det nu kan være. Men så snart man kommer ned i det mindre segment – under 2 mio. og helt

ned til 100.000 ik' – Så er det noget sværere ligesom at stille nogle krav op og sige – du skal nå

det og det. Og dem vi giver pengene – de syntes, det er bare et godt formål, og det er sørme pris-

værdigt, at du vil beskæftige dig med det – Vær så god, her er det… send en rapport, når du er

færdig. Og det gør man så – og når du ikke får nogle krav stillet i udsigt, når du får pengene,

så kan du næsten ikke andet end at sige, jamen jeg har brugt pengene. Jeg syntes, det er gået



B i l a g C - S i d e | 23

godt, for der er ikke noget… Det er lige som, når du siger – hvis du har brugt nogle penge og si-

ger, hvad var budgettet – jamen der var ikke noget budget – så har du ikke noget, ligesom og hol-

de det op i mod. Og det er det som.. Jeg skal lige spørge – har du set… Rigsrevisionen de har la-

vet en rapport – den har du…

MB: Om projekt tilskud.

LS: Ja, Yes.

MB: Ja, det er den, der ligesom er grunden til at jeg har lavet den her.. Eller valgt det her emne ik'.

LS: Og det kan også tænkes, at årsagen til at revisor oftest skriver – måske ikke ret meget om forvalt-

ningsrevision – det kan være… Især hvis det er på de mindre. Dels fordi at honoraret – og det må

vi så ikke sige – det er måske ikke lige til det. Men ofte mange gange fordi der ikke er de til-

skudsbetingelser… De stiller krav til, hvad er det så der skal leveres og hvad er det for nogle mål,

man skal nå.

MB: Så det er egentlig tilskudsgiver der er den største problemkilde, hvis man kan…

LS: Det er i hvert fald tilskudsgiver, der skal sikre sig, at der bliver opstillet nogle krav til tilskuds-

modtager. Og sige du får x antal kroner – uanset om det er stort eller småt – og det de går til, det

er formålet, og det er sådan, sådan og sådan. Og det vi måler på, når du er færdig, det er de her 5

parametre. Og de skulle jo gerne være så konkrete som overhovedet muligt, så man kan gå ind –

og dem skal man gerne være enige om, både tilskudsmodtager og tilskudsgiver, og sige – jamen

det kan være, at tilskudsgiver kommer og siger, du skal… du skal op på 85 % på et eller andet ik'.

Og du siger: "Uh det kan vi umuligt komme. Vi ligger på 50 nu, men vi kan komme op på 60 må-

ske." Bare man bliver enige om, hvad er det, man måler på, og hvad er målet. Så det er…

MB: Når man så sidder her bagefter og skal revidere et projekt. Og man får en tilskudsskrivelse, og

det… der er ikke opstillet nogen specifikke mål. Hvad gør man så? Skal man stadigvæk rapporte-

re om produktivitet og effektivitet?

LS: Ja. Det vil jeg mene, man skulle. Så det er vi ikke… I hvert fald hvis man så laver – afhængig af

hvor det er henne – men altså, vi laver nogen gange sådan en lille revisionsberetning. Nogen gan-

ge gør man – nogen gange gør man ikke. Men de steder hvor vi laver det, der kan man så starte

med at skrive – forvaltningsrevisionen, der har vi udført følgende. Og så kan man jo starte med at

skrive, at i det her tilfælde, der har tilskudsgiver ikke opstillet konkrete mål for det tilskud, der er

ydet. Og derfor så har vi jo lidt vanskeligt ved… eller hvordan man kan formulere det… Så der-

for har vi jo ikke noget direkte mål, vi kan måle på. Og så kan man jo skrive, som alternativ til



B i l a g C - S i d e | 24

det, så har vi gået ind og… vi ved at inden for denne her branche eller områder, der er der nogen

"best practice" eller… Jeg ved ikke, hvad det ellers kan være af ting ik'. Og sige, dem har vi så

målt på. Og hvis der heller ikke er det – som jeg sagde før – så kan man så sige, at det findes så

heller ikke. Så tager man først det ene trin, at det er det første, det er jo første prioritet. Hvis den

ikke er der, så tager man anden prioritet, og hvis den ikke er der, så tager man tredje prioritet – så

skriver man så, i mangel af bedre – havde jeg nær sagt – så har vi så målt på dette og hint ik' og

sige, det er vores subjektive vurdering af det. Og den er selvfølgelig subjektiv, og derfor så kan

det jo være, at det er forkert… Ikke at det er forkert. Men i hvert fald skrive, at der kan være alle

mulige andre måder at måle på, og det er bare et forsøg… en måde at gøre det på. Så har man i

hvert fald levet op til sin rapporterings… kan man sige. Og det kan så både være på sparsomme-

lighed, effektivitet og produktivitet.

MB: Så I foretager stadigvæk en revision… vurdering…

LS: Ja, det er i hvert fald… Det man bør gøre, ja.

MB: I Rigsrevisionens modelinstruks til projektregnskaber. Der skriver de – i bemærkningerne til § 7

– om rapporteringen, og den skal så være… den skal ske med udgangspunkt i tilskudsmodtagers

rapportering om mål og opnåede resultater. Samt om sparsommelighed og eventuelt produktivitet

og effektivitet.

LS: Ja.

MB: Når de skriver at… for det første, så skal det grunde i tilskudsmodtagers rapportering. For at det

andet, så skal man resulterer i noget sparsommelighed og eventuelt effektivitet og produktivitet.

Skriver man så altid noget om effektivitet og produktivitet eller, benytter man sig af det der even-

tuelt? Og undlader det?

LS: Men… Jeg vil sige som udgangspunkt, så tager man fat i tilskudsbrevet igen. Det kan det være

der står noget om produktivitet. Det kan være, der står noget om effektivitet. Og så kan man tage

fat i det der. Og… på skoleområdet for eksempel, der har vi også drøftet meget med Rigsrevisio-

nen, om vi skulle.. Når vi reviderer et skoleregnskab ik'. Hvad er vores forvaltningsrevision så?

Der kan man så sige igen, at på skoleområdet, der har de jo rigtig, rigtig, rigtig mange nøgletal.

De er jo nemme at tage fat i og sige – jamen hvad er nøgletallet for den skole, og hvad er nøgle-

tallet for den skole – og så kan man gå ind og lave en sammenligning der. Så jeg vil sige – alle de

steder hvor det overhovedet er muligt med produktivitet og effektivitet, der skal man selvfølgelig

gøre det. Og grunden til at de skriver eventuelt, det er selvfølgelig, at jo mindre… hvis for ek-

sempel du giver tandbørster til Uganda, igen – eller hvad det nu hedder, nu om dage – og ser,

hvordan vil du måle effektiviteten af, at du har delt 1.000 tandbørser ud, i en lille landsby? Be-
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gynder de at lege med den, og ved de overhovedet, hvad den skal bruges til? Og kan du se effek-

tiviteten eller… skal vi sige effekten af, at de har fået de her tandbørster? Det er derfor, det kan

være lidt svært nogen gange. Man kan i hvert fald sige, vi har gjort regning… vi har købt tand-

børster for 100.000. Og dem har vi haft i udbud, og vi kan se, at vi har taget de billigste. Og så

har vi købt noget tandpasta også, og så har vi sendt hele skidtet til en eller anden landsby ikke og-

så, og der er de så… det ud – må vi gå ud fra. Det er jo så det næste ikke, vi vil sige – er de så

kommet helt frem? Eller er der en eller anden mellemmand, der har solgt dem til et helt tredje

sted. Så… så det er…

MB: I de sidste mange år. Der har Rigsrevisionen og private revisorer lidt diskuteret… eller hvad man

skal kalde det – både i akademiske tidsskrifter og rundt omkring – om det her produktivitet og ef-

fektivitet. Og der er det jo meget gået på, om man kan beregne en faktor – lidt lige som det du

snakker om – hvor man så skal sammenligne med branchen eller med andre ting. Og der… I flere

steder står der, fra private revisorer, at det ikke kan lade sig gøre. Man kan ikke beregne det, og

man kan ikke sammenligne.

LS: Hvad er det for en faktor du tænker på?

MB: For eksempel, nu sagde du, så kunne man sammenligne inden for branchen. Men der er jo også

projekter, hvor man ikke kan sammenligne inden for en branche.

LS: Enig.

MB: Og hvad gør man så?

LS: Jamen så er du jo inde under eventuelt jo ik'. Og så sige… at, der må man så bare sige at... Hvis

tilskudsgiver ikke stiller nogen krav – 2, der er ikke nogen inden for branchen – og så har du

igen, så må du som revisor sætte dig ned og bruge dine evner og prøve at se, om du kan fin-

de et eller andet sammenligneligt, som du kan måle ud fra. Men skal bare gøre opmærksom

på, at det er dig, der opstiller de her krav eller… Det er dig, som har fundet på det her… At

det ikke er, i branchen… og hvis der ikke er noget at sammenligne med, jamen så er der ikke no-

get at sammenligne med. Det er også derfor det er så vigtig, at man jo har gået op til etteren

igen… og siger til tilskudsgiver – husk nu og skriv op, hvad det er, vi vil med det her. For så

kan man følge op på det, og det var også det jeg sagde – For det 1. du må skrive op, hvad får du

af mønt, hvad for nogle mål du skal nå, og eventuelt også, hvordan du skal nå dem ik'. Altså hvis

man er enige om… For så kan man måle på dem, når man er færdig. Ja… jeg ved ikke om det kø-

rer lidt i ring, men det er… Det er et problem, men igen, det er tilskudsgiver. Og det diskuterer vi

også med Danida, og de opfattede det faktisk lidt negativt, at det var dem, der lige pludselig skul-

le stille krav. Så sagde du… Jamen hvem skulle ellers gøre det? Det er jer, der deler pengene ud
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på vores vegne… skatteborgernes penge – så må i da også finde ud af, hvad de skal gå til. Hvad I

forventer at få ud af det. Århh… det vidste de… nej det kunne de jo så godt se. Og Rigsrevisio-

nen de bakkede jo op. Så nu tror jeg nok, at det der kommer fra Danida og andre store tilskudsgi-

vere eller tilskudsydere, det er, at det er blevet mere og mere – og det er så de store – der er det

mere og mere konkret. Men når du går ned til de små projekter, under 500.000 ik'. Der er jo mas-

ser, hvor der står, at nu har man valgt at støtte det her, i den gode sags tjeneste, og formålet er så-

dan, og sådan og formålet kan vi godt blive enige om ik'. Men det ændrer måske lidt at sætte tal

eller konkret mål på – hvad er det man skal nå, og hvad skal… hvordan skal man nå det ikke og-

så.

MB: Og hvor mange kræfter, mener du, er rimeligt, at en revisor bør bruge på efterfølgende at finde

mål og finde… ja.

LS: Jamen, jeg vil sige, at i 1'eren der er den til at tage og føle på. 2'eren der er den også rimelig. Og

3'eren ik', der vil jeg sige, der ser vi jo ofte, at i vores påtegning også – at… hvor man så skriver –

at det har jeg ikke… henset til sagens natur, eller tilsagn – ikke været muligt at foretage måling af

produktivitet og effektivitet. Så skriver vi sådan i vores påtegning. For så har vi også gjort op-

mærksom på – det har vi kunnet lave.

MB: Men hvor lang tid bruger du, inden du konkluderer – det her kan jeg ikke lave? Hvor lang tid

syntes du det er rimeligt, at private revisorer skal være om at komme til den konklusion?

LS: Ja…

MB: Er det en forventning… altså kan tilskudsgiver have ret i, at have den forventning, at så opstil-

ler…

LS: Nej, det kan han ikke. Fordi det er ham, der skal gøre det. Så jeg vil sige, at… selvfølgelig skal

man lige… det kan være, du har haft nogle tilsvarende projekter, så du har måske noget, du kan

sammenligne med, hvis du kan finde noget… Men ellers så…

MB: Så er det ikke rimeligt?

LS: Nej [trækker på det]. Selvfølgelig er det rimeligt, men man skal ikke bruge ret lang tid på det. For

sådan set… så er det dig der kommer til at opfinde den dybe tallerken, på noget hvor du ikke ved,

hvor dyb den skal være, og om den skal være høj eller lav eller hvad… det er jo ren gætteri fra

din side. Og hvis der så… når du laver en rapport, hvor du kommer frem til noget meget kritisk

over for tilskudsmodtager – og siger – det du har lavet der, det er bare ikke godt nok, fordi nu har

jeg fundet ud af sådan og sådan og sådan her. Så må du sige – hvad har revisor af baggrund for
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overhovedet at kritisere det? Når tilskudsgiver ikke engang har kunnet finde ud af det. Tilskuds-

modtager er heller ikke, for de ved ikke… de har åbenbart ikke rapporteret om det. Så sidder vi,

som revisorer og skal til at kloge os på noget. Så det vil jeg sige, det er… Hvis man har adgang til

det og kendskab til det, og syntes det er fornuftigt og ædrueligt, så der det OK ik'. Men ellers så

syntes jeg, så skal man bare skrive det i sin påtegning – At der er til… hverken er tilskudsskøde

ikke fremgår mål, tilskudsmodtager har ikke rapporteret om nogen andre mål. Og derfor har vi

ikke… er vi ikke i stand til selv at opfinde nogen ting der. Derfor har vi ikke udført forvaltnings-

revisionen på de to områder.

MB: Flere steder skriver – dels professorer – også om, at man kan teste produktivitet og effektivitet

ved at teste økonomistyringen. Den… formentlig steder, hvor der er flere gentagende projekter

og sted med administration. Er du enig i, at man kan teste økonomistyringen rund om projekttil-

skud, og så på den måde få afklaring af produktivitet og effektivitet.

LS: Jeg ved ikke, om man ligefrem kan teste effektivitet og produktivitet… det kan man vel godt. Vi

har jo de her tre sædvanlige med produktivitet og effektivitet og så sparsommelighed. Og så er

der også en 4., og det er økonomistyringen. Og den… den er selvfølgelig rigtig, rigtig vigtig. Nu

bruger… Hvis vi tager kommuner og Røde Kors og andre store, som får et hav af de her midler -

så siger økonomistyringen – det kan være at gå ind og kigge på… det gør også på kommunerne

for eksempel ik', for at se om de har styr på deres. Men det er jo de store organisationer. Hvis du

går ned på et lille projekt, hvor du har fået 500.000 – og du går hen og spørger økonomichefen –

når, nu vil jeg gerne se din økonomistyring på projektet her til røde mus eller fremmede ik'.

Hvordan har du gjort det? Så kigger han jo mærkeligt, eller hun kigger mærkeligt på dig og siger

puhhh [slår ud med armene] økonomistyring siger hun – jamen det… Det er jo en del af vores

sædvanlige procedure ikke også. Så der tror jeg, du skal skelne mellem, om det er på de store

projekter, eller om det er på de små projekter. Og hvis det er på de små projekter, så ja… der må

man jo næsten sige, at der kommer de jo så, på en eller anden måde, til at indgå i den normale

drift, i den pågældende virksomhed. Og så må man så håbe, man kender den og kan sige, at det

kører fornuftigt ik'. Jeg kan også sige, at økonomistyringen her, det er også at sikre sig, at hvis

man har fået 500.000, at man så ikke… at det ikke løber over, men bruger 700.000. Ja så kommer

man jo til selv at betale det, formentlig ik', men altså… og der kan man så have en god økonomi-

styring ved for eksempel at sige – hver gang der er noget "over run" på nogle projekter, så kom-

mer der en rød lampe hver måned, eller hver 14. dag og siger, nu har du brugt mere… eller endnu

bedre, hvis du har et disponibelt regnskab, så i det øjeblik du trykker på Enter, så blinker en rød

lampe, for de siger, nu har du brugt mere end det, du har fået bevilget. Det er selvfølgelig den ul-

timative økonomistyring. Men ellers så er det jo… så er økonomistyring blevet det 4. ben i for-

valtningsrevision. Og det er også det, som Rigsrevisionen ligger meget vægt på.
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MB: Som vi snakkede om, var det noget, der har været diskuteret mellem Rigsrevisionen og de private

revisorer i rigtig lang tid.

LS: Yes.

MB: Hvorfor tror du, at denne her diskussion bliver ved med at vare ved.

LS: Jamen, det gør den af den simple grund, at Rigsrevisionen de… de kigger næsten udelukkende på

store beretninger. De er blevet bedt om at undersøge… alle de der beretninger – der kan du se,

hvad de har udgivet ikke også. Og det er store beretninger. Der bruger Rigsrevisionen nok fra 3

måneder, et halvt år, op til 2 år på at lave en forvaltningsrevisionsmæssig undersøgelse af et gi-

vent område. Og der… De har jo… De er suverænt de bedste til det i landet – altså med mindre

man sammenligner med nogen af vores konsulentafdelinger. Men de er rigtig gode til det. Og de

laver ikke andet. Og det er hele det, de er sat i verden for, og de har koncepter til det, og de er rig-

tig gode til det. Det kan vi også se, når vi kommer rundt, de laver… så er de ude og undersøge på

Metroen for eksempel, om den økonomistyring nu kører derude, for at være sikre på, at den nye

metroring, den ikke får for stort forbrug. Det gør de rigtig, rigtig godt. Det de jo glemmer, det

er… og det er også derfor, de har lavet den der lidt kritiske rapport, hvor de siger, at forvaltnings-

revisionen ikke er god nok på projekterne. Jamen det er, når du så kommer ned på de små projek-

ter fra 100.000 og op til måske en mio. eller halvanden mio. Der… der siger de også… hvor

svært kan det være ik'. Men der er det jo bare rigtig svært at begynde at måle på de der små pro-

jekter, og hvis det så oven i købet har været sat et… hvad skal man sige – beskedent revisionsho-

norar af. Så skal man først have styr på at alt det finansielle, så man er sikker på, det hænger

sammen ik'. Og så skal man så til at kigge på forvaltningsrevisionen bagefter. Det kan man jo så

gøre på mange måder… men det er… som revisor er vi altid mest interesseret i at sige, at det fi-

nansielle regnskab er rigtig – afspejler de omkostninger, der er i indtægter og sådan nogen ting,

og så kommer den der forvaltningsrevision eller "performance audit" bagefter og siger, jamen har

vi så fået, det vi skal? Og hvis det så igen vender tilbage til at sige, tilskudsgiver har ikke skrevet

noget – er der noget på markedet, eller på branchen ik', så bruger vi det. Og hvis der ikke er det,

så tager vi simpelthen et forbehold, hvor vi skriver – det har ikke været muligt at gøre det. Så det

er simpelthen… Det skyldes simpelthen, at de kun har store undersøgelser i hovedet, og det de

private de arbejder med – for 90 % vedkommende – det er små projektregnskaber. Og det kigger

vi også på i øjeblikket sammen med Rigsrevisionen – nede i FSR – der er vi også ved at prøve på

at lave en… Ja, en fælles… få en fælles forståelse for hvorfor… dels hvorfor jeg tror, de kritise-

rer os så meget i den der undersøgelse ik'. Og så prøve at sige til dem - Jamen prøv nu lige at høre

her kære venner, hvad er det vi gør forkert, når vi… når det fra tilskuds… det I skulle gøre – I

skulle tage rundt til jeres ministerier inden for staten. Og det var dem I skulle slå oven i hoved,

for det er dem, der skal skrive – hvad skal der komme ud af det her, og hvordan revisor skal følge

op på det. Det ville være den rigtige vej, i stedet for at begynde at… at så skyde budbringeren.

Det er sådan set det, man gør her. Selvfølgelig er der nogle revisionsfirmaer, som slipper meget,
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meget, meget let omkring ved det her, også… altså hos de private. Det må man sige. På et tids-

punkt, der var det sådan – nede i undervisningsministeriet – at der blev der ikke lavet forvalt-

ningsrevision på nogen af skolerne. Men så kom de pågældende firmaer, der ikke lavede det – de

kom på en black… de blev simpelthen black listet nede i ministeriet ik'. Og så fik af vide, sådan

under hånden, at hvis de ikke snart tog sig sammen, så kunne ministeriet bede skolerne om at

skifte revisor. Så nu tror jeg sådan set at… 98 eller 95 [%] af alle skolerne, de får nu lavet… så-

dan en rimelig forvaltningsrevision. Men det har været et meget større problem tidligere.

MB: Så hvis denne her diskussion skulle nærme sig en slutning, eller man skulle nærme sig hinanden

– så er det tilskudsgiverne og ministerierne selv, der skal til at inddrages også. Det er ikke kun

private revisorer…

LS: Det er tilskudsgiveren. Man kan så sige, FSRs rolle kunne så også være her at lave noget om

forvaltningsrevision på projekter, og det mener jeg også, vi har. Vi underviser også i det, vi har

kurser i det ik', fra FSR side. Men der er selvfølgelig også… og FSRs opgave og så skrive og ud

og gøre opmærksom på – at det skal laves det her – og så igen den her tre deling ik'. I hvilken

rækkefølge kom… Således at de ved der ude at… sige det er… og også det bedste argument, det

er simpelthen at skrive, at der ikke ligger noget fra tilskudsgiver, og at der heller ikke ligger no-

get fra tilskudsmodtager. Hvis man skriver det i sin påtegningen, så flytter man aben direkte over

på den side af bordet ik'. Og så kan de sidde der ovre og skændes om, hvem er det så… For hvis

du ikke skriver noget, så vil de faktisk sige, jamen hvorfor har du ikke gjort det revisor – så er det

os, der har… så det er også en form for kommunikations problem – eller ikke problem men…

MB: Og ville du tænke det var… igen - rimeligt, at det var tilskudsmodtager… eller tilskudsgiver,

undskyld, der skulle til at stille krav?

LS: Ja, helt klart.

MB: Og det er dem, der skal ind i løsningen?

LS: Det er jo dem, der skal… og det gør de store jo også. Det er helt klart. Det er dig, der deler penge

ud, så må du også ligesom redegøre for, hvad du vil have for dine penge. Så det er helt klart.

MB: Så har vi også været lidt inde på rapporteringen… har du snakket om. Og der er der jo kommet

ny beretning, hvor man ikke… Eller i selve erklæringen, skriver man ikke længere direkte, at

man udfører forvaltningsrevision – som man gjorde for nogen år siden. Der havde man jo en to

delt erklæring. Er det noget du tror, kunderne eller tilskudsmodtager og giverne forstår, at… hvad

det betyder, at der ikke længere står specifikt forvaltningsrevision i påtegningen. Og hvad betyder

det for dig? Hvornår skriver du noget om forvaltningsrevision i din påtegning?
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LS: Jamen i dagen… Årsagen til, at vi fik en to-delt forvaltning… to delt påtegning i sin tid, det var

Rigsrevisionen. Og Rigsrevisionen de kom og sagde, alle offentlige midler, de er underlagt for-

valtningsrevision – derfor så skal vi også i påtegningen skrive, hvad vi laver. Og det var vi vist

nok ikke sådan… så begejstrerede for, fordi vi syntes jo sådan set, når vi… vi i vores beretninger

skrev om vores udførte forvaltningsrevision. Det syntes, vi var en meget bedre måde. Problemet

med forvaltningsrevision… ikke problemet… det er jo også, at det er ikke med høj grad af sik-

kerhed – det er med moderat grad – eller hvad det hedder ik'. Og der kunne vi jo godt have en lil-

le… Dengang havde jeg lidt svært ved at se – kan kunderne forstå det her? Med hvilken grad af

sikkerhed vi har med at gøre. Men det vil Rigsrevisionen have – og det fik de så. Så lavede vi en

to-delt – Efter meget møje og besvær. Så gik der to år, så kom Rigsrevisionen og sagde – "arhh vi

vil af med den igen". Og det ville de jo fordi, at når Rigsrevisor han havde fået indført, at han

skulle skrive på samtlige Styrelsesregnskaber i Staten – og der skulle de så også have en to delt

påtegning. Og der ville han så skulle skrive – vi har udført forvaltningsrevision om dit og dat –

problemet det var bare, at de jo udførte ikke forvaltningsrevision i samtlige styrelser hvert år. De

udførte måske på sådan noget rotationsbasis, ting og sager. Så ville de jo nogle år komme til at

skrive, at de havde lavet forvaltningsrevision, hvor de jo ikke havde gjort det. Så da de kom til-

bage og sagde "Arhh nu har vi haft lidt tid til at tænke over det. Vi vil godt gå tilbage til den gam-

le". Så frem og tilbage er lige langt, så sagde vi så – "nå men det gør vi så". Så gik vi tilbage til

den gamle, og der står så noget med, at den er udført i overensstemmelse med "God offentlig re-

visionsskik". Og hvis du går ind og kigger på FSRs hjemmeside, så mener jeg, der ligger nogle

notater, hvor der står, at kun i det omfang, at forvaltningsrevisionen har givet anledning til forbe-

hold, så skal vi tage det med i den… i den revisionspåtegning, vi har på… både på projekter og

på kommuner og regioner, skoler og sådan noget. Så hvis man har en skole, hvor det hele er kørt i

hegnet – rent forvaltningsmæssigt – så skal vi simpelthen tage forbehold for forvaltningen. Og

det har vi også set… vi har også… der blev lavet nogle fine notater hvor der er eksempler på,

hvad et forbehold det kunne være, og hvordan man kunne formulerer det.

MB: Skal der først stå noget i erklæringen, når der er forbehold for forvaltningsrevision?

LS: Ja.

MB: Ja. Tror du, at det er noget tilskudsmodtager og giver forstår, at det kun er ved forbehold, der

kommer til at stå noget om det?

LS: Nej. Det ved de ikke.

MB: Kunne man tænke sig, at man har lyst til at lave en supplerende oplysning – men så ikke skriver

den i erklæringen, men kun i protokollen – skriver der er nogle problemer med forvaltningen?
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LS: Ja, så længe det ikke er et forbehold. Man kan jo aldrig flytte et forbehold over i protokollen – det

er der folk, der er dømt for ovre i Revisornævnet ik'. Så du kan… så længe at det ikke er et forbe-

hold, så er det også det, vi mener sådan set, så er beretningen jo et fantastisk redskab til at beskri-

ve den her forvaltningsrevision, både på godt og ondt ik'. Og det er jo et rigtig, rigtig godt red-

skab, men derfra… når du begynder at sige forbehold for, at de ikke har haft økonomistyring hele

året, hvis de ikke har overholdt lovgivningen hele året, det hele det sejler rundt. Så er der kun en

vej at gøre – det er over i påtegningen. Og så skrive det der ovre. Og det om kunderne de… Det

tror jeg ikke, de gør. Den sondring forstår de ikke – altså de forstår, når der kommer et forbehold.

Og derfor at få en supplerende oplysning på forvaltningsrevisionen, det tror jeg heller ikke vi

opererer med, så vidt jeg husker. Det tror jeg ikke… det bliver jo så svært ik'. Så det… det er en-

ten i orden, ellers er det ikke i orden. Der er ikke den der mellem…

MB: Men kan man… man kan godt forestille sig, at der har været lidt kritik af forvaltningen…

LS: Ork, ja.

MB: Men ikke nok til at det står i påtegningen.

LS: Ja enig, men det står så ovre i beretningen. Der må revisor bare gøre op med sig selv, hvornår er

det et forbehold – og når det er det, så er det over i påtegningen. Og hvis det ikke er et forbehold

– jamen, så tager du simpelthen din beretning, og så skriver du derovre, at vi syntes, det er kriti-

sabelt, og det er… svind af velfærd og alt muligt andet ik', men vi finder dog alligevel ikke, at det

er af sådan en grov karakter, at det giver anledning til forbehold – men vi skal jo stadig anbefale,

at de ser at få bragt orden i det der.

MB: Så skifter jeg lige lidt emne… eller hvad kan man sige. Også flere steder i diskussionen og littera-

turen om alt det her, der bliver revisor sammenlignet med konsulenter, når de skal lave forvalt-

ningsrevision. Og så går diskussionen på – hvad er forskellen på en konsulent og en revisor – og

en revisor skal så formentlig være lidt mere uafhængig, end en konsulent skal være. Er det en fair

sammenligning at sige, at revisor er en konsulent, når man udfører forvaltningsrevision?

LS: Nej, fordi så længe der er tale om lovpligtig forvaltningsrevision, så er man jo ikke konsulent.

Det der… jeg ved ikke rigtig, hvor meget man bruger det mere… men der er jo den lovpligtige

forvaltningsrevision, og så er det den der hedder udvidet forvaltningsrevision. Og udvidet for-

valtningsrevision, det kan man… det kan kommunerne og regionerne og staten, hvis de har et el-

ler andet, hvor de syntes at de ikke kan finde ud af det, og gerne vil have det undersøgt nærmere,

så kan de jo sende det – sådan set – i udbud eller spørge tre, eller sige "vi vil gerne have lavet en

opgave med… eller en analyse af dette eller hint med de og de og de kriterier, som var det igen
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tilskudsbetingelser ik'. Sige hvad… hvad skal vi have lavet?" – og så kan vi byde ind på den ik'.

Og det kan man jo gøre… hvis det er udvidet… så behøver man sådan set ikke at bruge sin revi-

sor. Men hvis altså det er lovpligtig forvaltningsrevision, så er det den lovpligtige valgte revisor,

der skal udføre det.

MB: Og så er det ikke en konsulent?

LS: Nej. Men det er selvfølgelig rigtigt at… vi har jo også her i Deloitte – det ved du jo også – at når

vi laver noget forvaltningsrevision rundt omkring, så har vi jo også nogen gange brugt vores kon-

sulenter. Men det har vi ligesom… det er så bare revisor, der har… det er jo stadig den under-

skrivende revisor, der står til ansvar for det her. Hvem han så bruger, eller hun så bruger, af sine

kollegaer eller sine medarbejdere til at lave det, det er sådan set en anden sag ik'. Det er stadig-

væk dens hånd, der står… skriver indenfor, at det der står her, det er rigtig. Og så må man så bare

håbe, at det er nogle fornuftige mennesker, han har haft til at lave det ik'.

MB: Så står der også mange steder, at en forvaltningsrevision bør ende ud i, at man finder nogle for-

bedringsforslag til forvaltningen. Er du enig i, at det er målet med en forvaltningsrevision?

LS: Det er et af målene.

MB: Det er et af målene.

LS: Ja, altså målet igen, det er at påse, at tilskudsgivers betingelser, de er opfyldt. Og har du fået det,

som du gerne vil have, da du gav denne her pose penge? Og det er måske mere sådan projektag-

tig. Hvis du går over… og det er jo også derfor vi… når vi laver forvaltningsrevisionen i kom-

munerne og… også andre enheder, der hvor man er omfattet af forvaltningsrevision. Så søger vi

jo efter, og komme med forslag til forbedringer. Det gør vi selvfølgelig også på den finansielle

revision. Så på den måde, så er der måske ikke så stor forskel på… selvfølgelig, altså hvis det er

et projektregnskab, du reviderer, så er det måske lige lidt svært at se, hvor… hvad du har af gode

forslag til forbedringer… det ved jeg ikke… men hvis du er inde på en kommune eller Metroen

eller alle mulige andre, hvor vi laver forvaltningsrevision, der er det selvfølgelig en god… altså

en god ide og… jeg ved ikke, om du spurgte, om man skulle eller, om det var en god ide… selv-

følgelig altid, der hvor vi kan komme… det er også det, vi kalder – så er det værdiskabende re-

vision. Og det er uanset om det er finansiel revision eller forvaltningsrevision, så er det noget

kunderne kan bruge, og sige "hov, det var da et godt råd revisor – tak skal du have". Så det er

da… det, syntes jeg er et helt naturligt led i vores revision og komme med gode råd. Uanset

hvilken form for revision det er.
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MB: Er det noget du – i gåseøjne – jagte, eller er det noget, det er et heldigt udfald af de handlinger, du

alligevel udfører i forbindelse med din forvaltningsrevision?

LS: Jagter og jagter…

MB: Altså, nu har du udført din forvaltningsrevision – så tager vi store projekter for eksempel – og du

har ikke umiddelbart set noget. Ville du så udføre yderligere handlinger, for at finde forbedrings-

forslag til deres forvaltning, eller ville du så lukke den der og sige "der var ikke noget, jeg umid-

delbart lige ville lave om".

LS: Næ, altså… så vil jeg jo så sige, at i den planlægning vi laver – den skulle jo så gerne tage højde

for begge dele. Altså således, vi siger… vi skal dels finde ud af "Compliance" – der er i orden,

det der skal være i orden. Eller tilskudsgivers betingelser de er opfyldt – og det er i orden ik'. Ja-

men så ville jeg da hele tiden have sådan lidt – kigge lidt ud af øjenkrogen og sige – er der nogen

steder her, hvor vi kan se, at det her, det kører bare helt old nordisk ik'. Så tag nu lige og gør så-

dan og sådan ik'. Så det vil sige, det skal være en del – det der med forslag og forbedringer, og

identifikation af potentiale og sådan nogen ting – det vil jeg sige, det bør være en naturlig del

af vores revision – at det så ikke altid er det, det kan jeg godt være lidt i tvivl om, men det bør

være.

MB: Man kan også komme et sted hen, hvor tingene kører, så der ikke er noget…

LS: Ja, det er sket nogen gange, det her [griner].

MB: Og så ville du ikke lave ekstra handlinger der?

LS: Nej, det ville jeg ikke. Så ville jeg… nej, det ville jeg ikke.

MB: Hvis nu det var en konsulent, der lavede forvaltningsrevisionen, så kunne man forestille sig, at

der ville være noget opfølgning efterfølgende, hvor de ville se – har de så brugt de forbedrings-

forslag vi gav dem, og er de blevet implementeret…

LS: Hvem er de?

MB: Konsulenterne. Hvis firmaet hyrer en konsulent, ville man formentlig også købe konsulenten til

at se, om tingene er implementeret – kunne man forestille sig…

LS: Ja.
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MB: Hvis nu du laver en forvaltningsrevision af et større projekt og finder forbedringsmuligheder –

ville du så, når du reviderer det næste projekt – og forvaltningen af det – kigge på, om de havde

brugt de forslag, du gav dem ved den sidste revision, eller ville du være færdig med det projekt –

og videre, ligeglad, eller…

LS: Jamen, hvis det er et projekt... hvis jeg er blevet hyret til at revidere et givent projekt – og jeg har

afleveret min påtegning og eventuelt en lille beretning eller notat om det her. Så er jeg nemlig

færdig - og der har jeg anført 5 anbefalinger ik'. Så kommer kunden – den samme kunde – et år

efter og siger "nu har jeg fået et andet projekt, jeg gerne vil have". Og som udgangspunkt vil jeg

sige, så vil jeg revidere det der ud fra den metode, jeg nu skal bruge der. Hvis jeg så kan se, at det

er samme boldgade – at det her begynder at… jamen det er jo det sammen, som jeg påtalte for to

år siden. Ja, altså… hvis man har sådan et opstartsmøde, man siger "vi havde jo det her projekt

for to år siden – der havde vi tre anbefalinger. Hvad har I gjort ved dem?". Det kunne man da

muligvis spørge til, men man skal huske på, at det er jo ikke som sådan en del af det nye projekt.

Men hvis det er noget, der falder naturligt inden for… man har et opstartsmøde, det er de samme

mennesker og ting – og sagde "jamen, vi havde de her problemer sidste gang – har I gjort noget

ved dem"? Så ville man gøre det. Men det kan også være, at… det kan jo være, at de har skiftet

revisor i mellemtiden ik'. Så ved jeg måske ikke… hvis det er mig der er den nye revisor – så ved

jeg så ikke, hvad den gamle har lavet. Så kan jeg ikke spørge om det, så det sådan…

MB: Inden du så tager til et opstartsmøde, vil du så kigge på de tidligere projekter, eller ville du tænke

– nu er det et nyt projekt, en verden der starter her.

LS: Det afhænger lidt af, hvad det er for noget. Altså hvis det er sådan noget… hvis du har en kunde,

hvor du har et projekt hver andet eller hvert tredje år, så vil jeg sige - nå nu ringer han igen. Så

tager jeg ud til ham, så får vi kigget på det her ikke også.

MB: Og starter på en ny?

LS: Ja, på en frisk. Hvis det er sådan en som Københavns Kommune eller en anden stor kunde – Da-

nida, hvor du har… eller Røde Kors eller nogen af de her NGO'er, hvor du har en lind strøm af

projekter. Der vil jeg sige, der har kunden jo så – dybest set – en – alt andet lige – en forretnings-

gang for… eller procedure for… hvad vi nu vil kalde det der ude ik' – hvordan de her projekter

skal kører ik'. Og hvis vi i et af de her projekter har konstateret, at der har været mange store hul-

ler i osten, så har vi selvfølgelig påtalt det her, og så tror… så vil jeg selvfølgelig næste gang jeg

kommer der ud, sige til ham "ved du hvad, sidste gange, der lige før sommerferien, der konstate-

rede vi jo, at der var de og de problemer med kreditoroprettelsen eller betalinger eller godken-

delser eller hvad det var. Nu sidder vi så og skal i gang med en ny håndfuld projekter her. Hvad

har vi gjort ved det her, der ude?". Så hvis det er en kunde, hvor der er rigtig mange projekter, så

er det helt naturligt at følge op på det. Hvis det er enkeltstående projekter, så ville jeg ikke gøre
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det. Fordi så… man kan sige – chancen for at dem der har med det projekt at gøre for to år siden,

der har det nu, den er så lille, formentlig, at de ikke har nogen sammenhæng med dem. Men hvis

du har en, hvor du har en lind strøm af projekter og… der vil jeg helt klart gøre det.

MB: Og en professionel projektstyringsgruppe – eller hvad de har.

LS: Ja, ja.

MB: Så har jeg faktisk været det hele igennem. Har du nogle anbefalinger til, hvordan man bringer det

her videre, ud over at inddrage tilskudsgiver noget mere i diskussionen og få dem til at lave kon-

krete mål.

LS: Jamen det vi gør her i FSR i 2. halvår af 14. Det er sådan… der sætter vi og så også ned sammen

Rigsrevisionen og prøver at lave en ny… instruks, og lille og store modelinstruks og sådan nogen

ting. Og vi kan jo se – desværre at… ja, jeg ved ikke, om det er desværre – men det er i hvert fald

sådan, at hver gang Rigsrevisionen de skriver et eller andet – hvor man siger, I skal gøre sådan og

sådan og sådan, så virker det. Fordi det offentlige – staten… det viser sig, at staten, de har meget,

meget stor respekt for Rigsrevisor. Så en af måderne at komme, lige som rundt om det her… eller

komme ind af bagdøren, og få det her gjort bedre – det er simpelthen, at få gjort Rigsrevisionen

til, og udarbejder nogle vejledninger eller dokumenter, eller hvad det nu kan være, og få dem ud

til ministerierne, ved… jeg tror, og de er ved og… hvad var det de kalder det… kaldte de det…

det har vi også sagt til dem. Vi syntes også, de skulle prøve sammen med os at lave en erklæ-

ringsvejledning. Det vi ser mange gange – det er så et sidespring – det er, at når man sidder nede i

et ministerium og siger "Vi deler nogen penge ud her. Vi skal have en revisorerklæring hjem, så

vi har vores ryg fri". Så nogen gange, så googler de erklæringer, og så får de nogle erklæringer

op – "den ser fin ud den her, så tager vi den". Men vi har jo ret mange forskellige erklæringer ik'.

Og derfor så er det ret tilfældigt, hvad for nogle erklæringer, der er inde nogen gange, på de her

regnskaber. Og der har vi sagt "kan vi ikke lave, sammen, en fælles erklæringsvejledning, til mini-

sterierne, som kunne ligge på jeres hjemmeside?". Og så kan vi jo så prøve at lave sådan en flow-

chart eller et eller andet pædagogisk skriv, der siger – hvis det er denne her type erklæring, eller

projekter, så skal I bruge denne her erklæring ik'. Lave sådan nogle pile så man kan se, hvad for

nogen man skal bruge. Og tilsvarende kan man jo også sige, at god skik, eller et eller andet, for

projekt… projektskrivelse eller tildelingsskrivelse eller… til modtager ik'. Og sige, "når i deler

penge ud, så har vi en skabelon, hvor der er 10 bokse i, og dem skal I gerne kunne krydse af –

mere eller mindre alle sammen. Så får man opdraget dem til… og det kan man gøre… og så kan

vi også i dybest set jo, når vi sidder og reviderer de her ik'… så kan vi jo dybest set skrive, at vi

har revideret det her og sådan og sådan og sådan ik', og vi kan se, at i henhold til Rigsrevisio-

nens et eller andet så har I ikke gjort sådan og sådan." Så virker det rundt omkring. Desværre det

er sådan lidt, ikke trusselagtig, men altså… det har de respekt for. Det er også derfor de… respek-
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ten man kan se på en anden måde, det er, at når vi afgiver erklæringer – for eksempelvis til mini-

sterierne – så går de ind og tjekker, inde på Rigsrevisionens hjemmeside, hvad er det for noget

erklæring, der ligger der. "Nå, den ligger der, ok – hvordan ser den ud, den som Skovgaard han

har afgivet? De er ikke ens – ergo så er det Skovgaards erklæring, der er forkert", og det er det

mange gange ikke. Men det er bare fordi, Rigsrevisionen ikke har fået opdateret deres hjemme-

side – det er så FSR… skulle jeg sige, vi skal hjælpe dem med det ikke. Der har de så mere re-

spekt for Rigsrevisionen, end de har for ham, der skriver under. Så det vi gør nogen gange – de

ved også – så sender vi jo to afsted – den rigtige og så den forkerte. Så kan vi sige, så har jeg så-

dan gjort hvad vi kunne ik'. Ellers så står der revisor 10.000 nede i nævnet ik'. Så det er jo… det

kunne være en måde – i hvert fald at få Rigsrevisionen med på banen og så lavet nogle fælles vej-

ledninger eller produkter, der siger, hvordan skal vi håndtere det her. Så har revisor også et langt

bedre redskab og argument over for tilskudsmodtageren til at sige, "nu har du fået det her… 1

mio. Husk nu lige, at i denne her vejledning der står sådan, sådan, sådan, sådan. Og det omfatter

også dig." Det er selvfølgelig tilskudsgiver i første omgang, men det er selvfølgelig også til-

skudsmodtager, at der har en forpligtigelse. Så det ikke er os, der kommer til at stå som… Hvad

skal vi sige – skurk.

MB: Og det er FSR og Rigsrevisionen i…

LS: Ja, de er… vi er ved at prøve på at få noget i gang her i efteråret, og så må vi se, hvornår det bli-

ver færdigt.

MB: 1.000 tak for hjælpen.

LS: Velbekomme.
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Interview af medarbejder (MA) hos Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Sociale forhold, den 2. juli 2014.

Medarbejderen har ikke bemyndigelse til at udtale sig på ministeriets vegne, hvorfor udtalelserne skal ses

som medarbejderens egne opfattelser og meninger.

Sidst i interviewet hentes en anden medarbejder (her betegnet som K), der heller ikke udtaler sig på mini-

steriets vegne. Det skal bemærkes, at jeg er bekendt med begge medarbejderes identitet.

Det er markeret herunder i transskriberingen, hvem der udtaler sig hvornår.

MB: Jeg ved ikke, om du fik den mail jeg sendte til…

MA: Jo, Henrik sendte den videre til mig.

MB: Det jeg først rigtig godt kunne tænke mig at vide, det er, hvordan I laver de der tilskudsbetingel-

ser, der hører til projekttilskud.

MA: Kunne du fortælle lidt mere, om hvad dit projekt er sådan til at starte med.

MB: Ja. Jamen jeg skiver om forvaltningsrevision af projektilskud. Fordi Rigsrevisionen har udgivet

en rapport, for et års tid siden er det nu – halvandet år siden – om at private revisorer ikke udfører

tilstrækkelig forvaltningsrevision – eller ikke beskriver ordentlig hvad de laver. Og det var lige-

som det, der fik mig ind på emnet. Og så har jeg selvfølgelig lavet nogle litteraturstudier inden.

Der har været en diskussion om det her i rigtig mange år, hvor private revisorer siger – de laver

rigeligt, og Rigsrevisionen siger, vi ikke laver rigeligt. Så det er lidt den debat, jeg har været inde

i. Og så ville jeg slutte af med også at have nogle interviews, hvor jeg så har interviewet en privat

revisor, der er formand for FSRs… altså brancheforeningens offentlig udvalg. Og så har jeg in-

terviewet en… han hedder Jan Christensen, han har både været i Rigsrevisionen og i Københavns

Kommunes interne revision og privat revisor, så han har sådan været på alle sider af det der…

MA: Ja, ja, ja

MB: … revisions ting. Og så ville jeg også gerne snakke med jer om det. Og ind til nu tyder de inter-

views jeg har lavet på… men det jo også… jeg har jo kun snakket med revisorer, jeg har ikke

snakket med Rigsrevisionen endnu. Og de peger alle sammen fingre af tilskudsgiver, som så er

jer.

MA: Hvad mere konkret i forhold til…
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MB: De peger på, at det er den samme… eller meget den samme tilskudsbetingelse I sender til næsten

ligegyldigt hvilken type projekt, det er…

MA: Nårr… Ja.

MB: … og at mange af de krav der så er – måske nogen gange er for skrappe til den type projekt, de

sidder og reviderer.

MA: OK.

MB: Meget sådan noget med produktivitet og effektivitet. Hvor man skal lave statusrapport, og så skal

revisor udtale sig om den der statusrapport. Hvor de siger, tit er der slet ikke opstillet mål inden –

og så er det lidt svært hvordan man skal gøre det.

MA: Nej, så ved de ikke, hvordan de skal gøre det.

MB: Reviewe og revidere de der mål som måske aldrig rigtig er udformet eller også, er de udformet så

vagt, at det egentlig… siger de, er umuligt at sige, om det er opfyldt eller ikke er opfyldt.

MA: Ja.

MB: Hvor de så siger, tit skriver de, at de slet ikke har kunnet sige noget om de der mål alligevel. Og

så er det lidt dumt, at det har stået i betingelserne.

MA: Ja.

MB: Eller også, så skriver de et eller andet vagt om, at de har testet en enkelt ting, og den så fin ud.

MA: Ja, og nu er jeg jo ikke helt sikker på, hvordan de gør det andre steder, fordi vi har jo separat…

altså vi har ligesom regnskabet, de reviderer, og forvaltningsrevision og det er så statusrapporten

ved siden af. Så det er jo sådan lidt… alting indgår ikke ligesom i regnskabsdelen, som er den re-

visionen siger… de ser jo ikke statusrapportdelen. Godt – bare lige for at give dig lidt intro til den

måde, vi ligesom skiller tingene på… på at gøre det.

MB: Så det var derfor, det også var vigtig for mig, at få fat i jer.

MA: Selvfølgelig.

MB: Fordi lige nu, så peger man bare fingre af tilskudsgiver. Så det var meget rart også at høre…
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MA: Ja, men det er simpelthen revisor, der også syntes, at det er for skrappe krav, der bliver stillet i

forhold til forvaltningsrevision.

MB: Ja. i forhold til hvad, de mener de kan. Og at der ikke rigtig bliver differentieret mellem projek-

terne ik'.

MA: Jo.

MB: Så det kan godt være de krav der bliver stillet, er fine til et projekt på 2 mio., men et projekt på

500.000 er det måske lidt "over-killed" nogen gange.

MA: Ja, OK.

MB: Om det så er rigtig eller forkert – det ved jeg jo ikke endnu.

MA: Ved du, om det er nogen, der har fået tilskud… eller som har behandlet tilskud fra vores ministe-

rier også?

MB: Jeg tror, de behandler fra lidt af hver.

MA: De kender fra alle.

MB: Ja. Det er dem, der sidder inden for… de har siddet i offentlige afdelinger, hos private revisorer.

MA: Ja, og vi giver rimelig mange tilskud, så der er stor sandsynlighed for de har set nogen af vores

ik'.

MB: Hvis de har et par kommuner eller sådan noget, så har de helt sikkert også fået tilskud fra jer også

ik'. Eller revideret tilskud fra jer.

MA: Ja, helt sikkert. Godt, men det var meget rart at få sådan lidt intro. Og så skal jeg have dit

spørgsmål igen.

MB: Ja. Det er egentlig mest, hvordan I laver tilskudsbetingelser. Om det er noget I sidder og laver

hver gang… nu opretter I en ny projektpulje, eller hvordan I nu gør. Laver I så en helt ny til-

skudsskrivelse til det?

MA: Nej, nej, nej. Vi har… altså de får jo et tilskudsbrev, som bliver justeret på… men ikke så meget i

forhold til revisionen – meget i forhold til netop rapporteringskravene. Altså, det er derfor, det er
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lidt vigtig at sige, at det er to forskellige ting. Altså der har… fordi i rapporteringskravet, der nu-

ancerer vi det efter, hvor stort et projekt og hvor klarer mål og sådan noget, der er. Men på revisi-

onsdelen, der er det faste regler. Altså, der har vi en bekendtgørelse, vi kører efter… revisionsin-

struks. Og så er det sådan set ens for alle, alt efter hvad for nogle kasser de falder i. Og der er vo-

res… man kan sige, det skal være over en halv mio., de får, før at vi ryger over i, at der er for-

valtningsrevision ik'. Men ellers ud fra… så er det kun de der beløb, og hvem er tilskudsmod-

tager, der ligesom differentierer. Så vi sidder ikke konkret og vurderer, hver eneste gang vi

sætter… sender… eller sætter en ny pulje op, og sender et nyt tilskud ud, det gør vi ikke.

MB: Nej. Har I så flere forskellige, i ligesom vælger imellem, eller er det den samme standardinstruks

I bruger?

MA: Ej, det er den samme standardinstruks for alle sammen.

MB: Ok. Rigsrevisionen har lavet sådan en modelinstruks til projekttilskud. Er det den, I har taget

udgangspunkt i?

MA: Altså, vi tager jo udgangspunkt i deres retningslinjer generelt. Og nu bliver jeg lidt fanget af, at

det ikke er mig, der har siddet og lavet [griner]… Så kan jeg ikke svare på konkret der. Men vi

tager jo altid udgangspunkt i Rigsrevisionens materiale. Så det er jo det, der er vores ud-

gangspunkt, for det vi laver ik'. Men du kan jo finde den, vores… altså vi har en samlet bekendt-

gørelse, som i virkeligheden samler det. Og netop, det er den der… vi differentierer det ud fra, så

når du ser den, så ser du i virkeligheden det hele ik'. Og den ligger inde på vores hjemmeside,

som alle puljerne kører fra. Den der hedder tilskudsportal.sm.dk. Jeg kan lige skrive det ned til

dig, inden du går.

MB: OK.

MA: Og der kan du i hvert fald finde vores materiale inde. Det er der, det er offentliggjort ik'.

MB: Så sender I tilsagnet afsted, og med en revisionsinstruks til tilskuddet… tilskudsmodtager. Og de

kører et projekt. Så på et eller andet tidspunkt skal de have lavet revision. Og der sender revisor

eller tilskudsmodtager så en erklæring ind til jer.

MA: Ja.

MB: Og hvad gør I så med den?
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MA: Altså, vi sidder jo med… med regnskabet ik', og revisorerklæringen. Og så ud fra det, så har vi så

en tjekliste, som også… administrative medarbejdere gennemgår i forhold til det, vi tjekker. Om

forbruget er, som det skal og så forholder os selvfølgelig til revisors bemærkninger ik'.

MB: Hvis der har været nogen.

MA: Ja, præcis [griner]. Men man kan sige – vi kan jo ikke se… vi kan jo ikke se særlig langt ind i

det. Det er hele humlen med revisionen, er jo ligesom, at vi har lagt del af ansvaret – så at sige –

ud til revisor. Så vi kan jo ikke se særlig dybt ind i det. Hvis… altså, hvis der er angivet, at løn-

nen… at det forbrugte lønbeløb er det samme som det budgetterede, så kan vi jo ikke se, om

de har brugt det, på det rigtige antal timer og sådan nogen ting – for sådan noget, går vi jo

ikke ind i timeregistrering. Så vi sidder ligesom og sammenholder udgiftsposterne. Og de skal

indsende på… altså det er jo ikke bare et samlet beløb, så det bliver jo på det niveau. Men vi kan

jo ikke gå ind bagved og se.

MB: Så det er kun, hvis revisor har skrevet et forbehold eller supplerende oplysning…

MA: Lige præcis. For vi har jo ikke materialet til at lave yderligere vurderinger. Det er hele tanken

med revisionen, kan man sige – for ellers ville det jo være dobbelt arbejde, hvis vi sad og gjorde

det for fra ik'.

MB: Så I sidder og kigger på regnskabet – og du siger, I sammenholder med budget og sådan noget.

Hvis så der er noget, der ikke giver mening, og der ikke står noget i de ting, I har fået fra revisor.

Efterspørger I så mere? Eller hvordan gør I det?

MA: Ja. Ja, ja vi følger altid op på, hvis der er noget. Altså… det er mere og mere – så meget stoler vi

så heller ikke på revisoren. Så hvis vi selv opdager noget, der ikke stemmer. Det der er mere med

det, det er, at der kan gemme sig noget inde bag ved, som vi ikke kan se, som heller ikke stem-

mer. Men hvis der er noget, der ikke stemmer, på det vi ser, så beder vi dem jo om at indsende

yderligere materiale ik'. Forklarer det eller lignende.

MB: OK. Og hvordan er det så? De får pengene løbende, eller får de først pengene, når I har godkendt

revisionen af deres projekter?

MA: Nej, altså de får dem jo udbetalt løbende ik'. Altså, så de får et tilsagn, og så alt efter beløbets

størrelse, så får de udbetalt månedligt eller kvartalsvist eller halvårligt, årligt ik'. Altså ved større

beløb jo oftere. Så vi kan nå og stoppe det i tide ik'. Så på den måde får de… så har de jo fået

pengene. Og når vi så får regnskabet, så kan man sige… så hvis der er noget galt, så kan vi så
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stoppe der. Så får de ingen yderligere udbetalinger. Men vi kan jo ikke… altså vi skal jo have en

tilbagebetaling, hvis der er noget problem bagudrettet.

MB: Ja, OK.

MA: Det er jo små projekter, vi støtter. Meget af det vi gør… de kan ikke lige låne 3 mio. i banken til

at lave deres projekt. Så derfor så er det på den måde forskud.

MB: Så, som vi allerede har snakket lidt om, så vil I jo gerne have, at man laver forvaltningsrevision,

når projektet er over en halv mio. Og hvad er forvaltningsrevision for dig? Hvis du bare skal tæn-

ke højt. Hvad indbefatter det så?

MA: Jamen det er jo, at gå et spadestik dybere, kan man sige ik'. Altså det… fordi når vi sidder og

kigger på regnskabet, så kan vi jo godt se, at de har brugt alle pengene. Men vi er jo sådan set in-

teresseret i effekterne for borgerne. Hvad har borgerne fået ud af det? Hvad for nogen aktiviteter

har der været? Ja, hvad har der været for dem? Og det er jo det, vi har delvist vores rapporter til,

og der skal projekterne beskrive det der mere grundlæggende ik'. Men nogen gange, så fremgår

det jo ikke helt tydeligt… altså det er meget… forvaltningsrevision skal jo også kigge på og se –

jamen er der en sammenhæng. Altså, står indsatsen mål med den økonomiske byrde. Altså…

har der kun været… har vi brugt en mio. på noget, der har været 5 borgere. Kunne man lave en

bemærkninger… altså så, gå ind og lige kigger – ikke ned og fine-tune detaljerne, men have det

store overblik på, er der noget her, der - som er skævt – i ressourceforbrug, eller… ja, altså i hele

den måde man har sat budget… økonoMBn op på, i forhold til, hvad man egentlig får ud af det

ik'.

MB: Er det, det du også tror, revisor sidder og gør – altså sammenligner budget med faktisk forbrug?

Og så på den måde laver forvaltningsrevisionen eller hvad… Hvis nu der ringede en revisor ind –

der er helt ny – og sagde "der står, jeg skal lave forvaltningsrevision. Hvad skal jeg gøre?" Hvad

ville du så tænke, at han eller hun skulle gøre?

MA: Altså, jeg ville tænke, at det var… at de skulle have kontakten med deres… med projektet ik'. Og

høre... Altså vide lidt om, hvad er der blevet lavet. Og forholder sig til, hvad er der af aktivitet på

et relativt overordnet niveau.

MB: Og hvornår har forvaltningsrev…. Eller forvaltningen været god af projektet? Det er, når budget-

tet er overholdt eller hvad er…

MA: Ja, når budgettet er overholdt, og der er lige som også, er foretaget nogle aktiviteter, fordi… altså

de skriver jo under på, de også kender projektbeskrivelsen og lignende ik'. Og man kan sige, hvis
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der har stået i projektbeskrivelsen, at man vil lave en sommerlejr for 100 mennesker, og man så

har lavet for 15. Ja, så kan man sige, at det er ret åbenlyst, at der er et eller andet her, der ikke er

godt. Og man skal være opmærksom på, at selvom de har brugt pengene, lige på de budgetposter

de havde lovet ik'… så det er lige som det ik'. Altså god forvaltning er, hvis det så også… altså

god forvaltningsrevision er, at man forholder sig til det. Og så kan man sige… så er det jo ikke

fordi, at vi forventer, at alle projekter når 100 % deres mål, og ellers skal de lukkes – altså det er

jo ikke sådan, men… men at man ligesom har en vurdering af, om det her er helt skævt i forhold

til, hvad man egentlig har fået pengene til. Så det er ikke kun forbrug, men også formål ik', det li-

gesom holdes op imod.

MB: Når man læser teorierne bag forvaltningsrevision, så er der en diskussion om, hvorvidt en revisor

skal komme med forbedringsforslag til forvaltningen. Det bygger meget på, hvis du laver en hel

organisationsforvaltningsrevision, men i og med man også på projekterne bare kalder det forvalt-

ningsrevision, ligger det også lidt der i. Er det noget I forventer, som tilskudsgiver, at revisor

kommer med forbedringsforslag til tilskudsmodtager om, hvad han eller hun skal gøre bedre, næ-

ste gang de får et tilskud? – Hvis de får et tilskud igen en anden gang [griner].

MA: Åhh [sukker]. Ja, altså inden for deres… inden for deres kompetenceområde ik'. Jeg forventer

ikke, at revisor kan forklare dem, hvordan du kan blive bedre til at rekruttere nogen fra målgrup-

pen til dit projekt. Men jeg forventer, at revisor gør dem opmærksom på at det her, det er meget

skævt, i forhold til, hvad de har søgt om, altså… og at der bør gøres en indsats for ligesom at op-

nå det her. Så på det niveau, ik'.

MB: Så opdage, at der måske var noget, der skulle ændres… men så kunne de måske spørge jer om

hjælp.

MA: Ja, altså ikke nødvendigvis skulle komme med alle løsningerne. For vi forventer jo ikke, at

de er socialt faglige eksperter, de revisorer der sidder ude – på ingen måde. Men at de lige…

at de er en fornuftig sparringspartner for projekterne. Så de ikke… altså, så de siger til, når der er

noget, der er… som projekterne selv burde opdage, at det her, det er ved at glide – men hvis de

ikke er opmærksomme på det. At det så… at der ligesom bliver taget hånd om det ik'. Der bliver

lige stoppet op i tide, inden at tingene er kørt helt af sporet for dem ik'.

MB: Så ikke decideret i protokollen… eller hvad man kan kalde det – skrive "I kan gøre det og det

bedre". Mere som en dialog med dem, eller er det noget I vil have på skrift her ind?

MA: Ja, mere dialog. Altså det ville…

MB: Det er ikke noget I får nu, eller hvordan?
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MA: Nej. Altså, jeg ved ikke… de kan vel godt noterer det. Altså så mange regnskaber ser jeg heller

ikke. Så derfor så ser jeg heller ikke så mange revisionsprotokoller. Men altså, det er selvfølge-

lig… det er også lidt med, hvor tunge projekterne er. Altså, vi har nogen vi giver varig støtte…

altså du ved, der er nogen, hvor det sådan… jamen, der er vi mere interesserede i at få af vide,

hvis det er… også selvom det sådan er mindre ting der kan justeres. Mens det… på mindre pro-

jekter, altså der er sådan lidt forskel på hvilken type… hvis det ikke er varig støtte eller sådan no-

get, så kan man sige – så er det måske mest til gavn for projekterne. Altså, vi laver vores videns

opsamling af andre veje, på den måde – så, det er ikke sådan, at det skal være en kæmpe… altså

den måde vi får alt vores viden om det. Det er egentlig mere at skulle støtte projekterne. Det er

fordi, at… på den måde er revisionen jo vores forlængede arm ik'. Så at man ligesom får støttet

projektet. Det er mere projekternes behov end det er vores behov på den måde ik'. Altså at få fan-

get dem inden de kører ud over grænsen, hvor vi lige pludselig er ude i dårlige sager og tilbage-

betaling og alt muligt, som ikke er til glæde for nogen jo. Så det er mere den del.

MB: Så vil jeg gerne hoppe lidt – stadigvæk samme emne, men alligevel. Rapporteringen – når I får en

revisionserklæring og protokol ind, og der står bare den der standardtekst, som revisor altid skri-

ver – er ikke noget forbehold og ikke nogen supplerende oplysninger. Hvad tror I så, det betyder?

Betyder det, at alt i projektet har bare kørt snorlige…

MA: Altså i forhold til forvaltningsrevisionen?

MB: Ja. Eller kan der have været noget i vejen, som bare ikke har været stort nok, til at stå der – eller

hvordan tolker I sådan en blank erklæring.

MA: Nej, ved du hvad, der vil jeg faktisk være dig svar skyldig. Fordi det er ikke mig, der sidder og

laver de der vurderinger. Der tror jeg, jeg skal have fat i en kollega.

MB: OK.

MA: Nej, det ville være mig, der sad og gættede ellers. Det ville være dumt.

MB: Som vi allerede snakkede lidt om i starten – motivationen for min opgave – det er så den rapport

fra Rigsrevisionen, om at revisor ikke skriver nok eller laver nok, eller hvad det nu betyder. I for-

hold til forvaltningsrevision. Er det noget I også har tænkt – at revisor ikke var grundig nok, el-

ler...

MA: Jeg tror, vores oplevelse er, at det er sådan meget varierende. Altså, så det er ikke alle, der ikke er

grundige nok, slet ikke. Men der er meget stor variation i, hvor meget man går ind i det her for-

valtningsrevision. Så på den måde kan man sige, der er et forbedringspotentiale, for der er nogen,
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der gør det rigtig fint – og så er der nogen, der ikke gør det. Altså hvor den netop er blank, når

man får den ind ik'. Ja, så det er jo noget, vi er opmærksomme på. Og man kan sige, det er jo og-

så noget, vi følger op på, af anden vej – også. Problemet er… eller hvad kan man sige – ulempen

er jo netop, at det bliver for sent. Inden vi kan nå og følge op på det, er vi jo meget længere henne

i processen, end man er, hvis det er revisor selv, der kan fange det med det samme ik'.

MB: Hvad skulle der til, for at Rigsrevisionen og tilskudsgiver ville være tilfreds med de erklæringer,

der kom ind – tror du? Skulle der generelt bare stå mere om forvaltningsrevision eller en ny stan-

dard erklæring, eller hvordan…

MA: Altså, jeg tror det ville være rigtig fint, hvis alle forholdt sig til det, kan man sige. Altså, min

oplevelse er, at der er… der er nogen, som bare ikke gør det. Og derfor så netop… som svar på

dit tidligere spørgsmål, på den måde kan man sige – jamen vi tolker det ikke nødvendigvis som

om, at alt er godt, det kan også være et udtryk for, at de ikke har foretaget den her forvaltningsre-

vision, ik.

MB: Ja.

MA: Så hvis de alle sammen forholdt sig til det, og hvis de så rent faktisk tog kontakt til deres… det

projekt de reviderer i forhold til det og fik ligesom formidlet de her ting. Altså vi… jeg tror vores

oplevelse er lidt, at der er nogen… nogen firmaer kører lidt for meget på sådan en massepro-

duktion – hvor de er så langt væk fra ting, og forholder sig så lidt til det, så de slet ikke er…

går ind i det. Altså… vi får et regnskab ind, [pifter] og så bliver det behandlet, uden overhove-

det… overhovedet at forholde sig til, hvad det egentlig er man sidder med, ik'. Og så er der også

nogen, som kommer alt, alt, alt for tæt på, og som ikke kan gøre det, måske fordi… altså de er for

afhængige af deres kunde eller sådan. Altså så der er sådan flere sider af det der. Men vi vil me-

get gerne have, at ja, at de faktisk forholder sig til det.

MB: Så man måske kan se, at revisor har forholdt sig til det.

MA: Lige præcis, ja.

MB: I forvaltningsrevisionsbegrebet, der er også produktivitet og effektivitet, som to ting, der skal

testes. Og vi snakkede lidt om den der modelinstruks, som Rigsrevisionen har lavet. Som for-

mentlig er grundlag for jeres… den der betingelse. Og i den, der står – nu læser jeg lige lidt højt,

fra § 7 "Rapporteringen om forvaltningsrevision tager udgangspunkt i tilskudsmodtagers rappor-

tering om mål og opnåede resultater, samt om sparsommelighed og eventuelt produktivitet og ef-

fektivitet." Så de skriver eventuelt produktivitet og effektivitet. Betyder det, at man nogen gange
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kan nøjes med at kigge på, om projektet har været sparsommeligt og så undlade at kigge på pro-

duktivitet og effektivitet. Og i så fald, hvornår kan man det?

MA: Det kommer lidt an på, hvad der ligger i de ord. Tænker jeg, altså fordi… som jeg sagde tidligere.

Man bliver nødt til at følge op på, hvad har der været lavet for pengene. Så på den måde… så

hvis sparsommelighed er, hvad har man lavet og hvad har man fået ud af pengene? Men hvis

sparsommelighed bare er – du har handlet i Netto – så ikke – så nej, så er det ikke nok. Man bli-

ver nødt til at forholde… hvis det skal give noget ekstra, ud over bare at få regnskabet, så skal de

ligesom forholde sig til – i en eller anden grad – hvad er der lavet af aktiviteter?

MB: Så – eventuelt – er ligesom slettet i Socialministeriets forstand. Der vil I altid gene have, at man

kigger, både på sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

MA: Ja, men det lyder sådan meget hårdt, når man siger det sådan. Så lyder det som om, at man skal

regne ud præcis, her kan du lige spare… de kunne godt lige gøre denne her arbejdsproces… kun-

ne godt lige gøres lidt mere effektivt. Det er ikke på det niveau vel. Men hvis man ikke har måle-

ne med, så giver det jo ikke så meget… altså sparsommelighed skal det jo… Det er nok fordi jeg

forudsætter, at sparsommelighed – det forholder de sig til. Så jeg syntes, det der er ekstra i for-

valtningsrevision, det er det andet, ik'.

MB: Jamen så kan man jo godt have sådan nogle projekter, der er meget bløde – kan man kalde det.

Hjemløsestrategi eller et eller andet, andet, som I sikkert også sidder med, hvor der måske ikke er

konkrete mål. Man kan ikke sige… altså de hjemløse var glade, og de fik tørt tøj. Hvordan måler

man produktivitet og effektivitet af det?

MA: Altså de fleste… jeg vil næsten våge at sige alle – men langt, langt, langt de fleste projekter skal

jo selvfølgelig have en ide om målgruppens størrelse, og en ide om, hvor mange man forventer at

have kontakt med. Hvor mange, man forventer, får den her behandling, altså jeg forventer ikke,

at revisionen kan gå langt ind og sige, hvad effekter har det… de her borgere, har de fået efter

tre år et bedre liv? Altså, det er en anden vej man går der. Der kører vi evalueringer, altså der

skal vidensopsamles på et noget tungere niveau, end man kan forvente af revisoren. Men i

forhold til, om… hvis man havde netop lovet at lave sommerlejr for så og så mange. Man havde

lovet, at man ville lave en udgående indsats, hvor man ville få fat i 200 borgere, og man så får fat

i tre. Jamen, så er der noget. Man kan sige, det er noget, man kan gå ind og måle på uden, der er

nogen mål som sådan, men der er… vil altid være en forventning om, hvor mange borgere, man

får fat i. Altså, man får meget sjældent penge til bare at lave noget, og så må vi se, hvor mange

der kommer. Altså, der er en eller anden form for fornemmelse af omfanget af aktivitet – både i

forhold til målgruppen og… Så vel som altid. Altså, det kan godt være, vi kan finde en enkelt ca-

se, der ikke gør, men det er… det er en fast del af deres projekt beskrivelse. Det er klart noget vi
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forholder os til, for vi skal jo netop også… vi skal jo også sikre os, at midlerne bliver anvendt

sparsommeligt og effektivt, så det er… så vi kan jo ikke vælge, hvem der skal have midlerne,

uden at vide – hvad, hvor mange påvirker det? Hvor mange bliver inkluderet i det her tilbud ik'.

MB: Fordi det er et af de kritikpunkter, som de tidligere interviews, jeg har lavet med private revisorer

og offentlige revisorer, siger, at nogen gange kunne I godt – det er en anbefaling, jeg har fået fra

dem af – at når I giver et tilskud, så kunne de godt tænke sig, at der blev set lidt mere på, hvad er

det for nogle mål, der er opstillet, inden de får pengene. De har den opfattelse, at man nogen gan-

ge giver penge, og så er det først bagefter, at tilskudsmodtager begynder at sidde og tænke "uhh,

hvad for nogen mål skal vi nu opstille?" Og så bliver de tit lidt vage, og lidt svære at måle på.

Altså, det er ikke altid, der står – 100 elever på en sommercamp. Så står der måske bare "sommer

camp med børn fra Nørrebro" eller et eller andet. Og så – ja, der var børn med – og ja, de var fra

Nørrebro – og ja, de blev glade, men…

MA: Ja, jeg kan godt se at den er svær at revidere ud over det. Altså, jeg har svært ved at se det – fordi

vi har haft en stor bevægelse internt i ministeriet. På en meget højere grad af opfølgning og

kvantificering og… nu er der også lige kommet en puljeanalyse ud, som også rykker ind i denne

her retning ik'. Så jeg vil sige nu – altså NU, der skal du forholde dig til størrelsen af målgruppen.

Du skal simpelthen… du skal forholde… det kan godt være, der så ikke står antal borgere, men

der står, hvor mange bosteder du skal ud på, eller… altså så har man et billede af, at et bosted,

jamen det er typisk 20 brugere. Så altså… jeg ville sige, at det ville være sjældent, man kunne

finde noget inde hos os nu. Men jeg skal ikke kunne sige… Jamen altså, folk har jo deres erfarin-

ger over mange år. Og der er sket et skifte i, hvad vi forventer – og der findes også stadigvæk

meget, meget udviklingsorienterede projekter. Kan godt være… typisk i kommunal regi, hvor du

vil… hvor du skal udarbejde et eller andet, sådan helt fra bunden af. Der kan det måske være

svært at gætte på, hvor mange vi kan… man kan få med. Så der kan godt være tilfælde – men jeg

vil mene at langt størstedelen – altså langt, langt størstedelen af de private, der vil vi have… altså

vi vil have et krav… altså vi vil have et skøn over, hvor meget de forventer. Og det forholder vi

os til, og vi giver dem tilskud – og derfor vil vi også gerne have, at revisor forholder sig ligesom

til – er der lavet de her aktiviteter.

MB: Ja, men hvis det er noget I har ændret her, inden for de sidste par år, så kan det også… fordi, så

kan projektet have været i gang i to år, og så ser revisor det jo først.

MA: Præcis.

MB: Så det de sidder nu og måske mugger lidt over – det er måske ting, der slet ikke findes mere.
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MA: Det er i hvert fald noget, som vi selv er opmærksomme på, ik', altså fordi – det er jo også for

vores egen vurdering af dem. Altså når vi skal sidde og forholde os til nogen ansøgninger, så skal

vi jo…

MB: Hvis nu der kom en ansøgning ind, uden nogen målbare mål i. Der kun var – jamen, børnene skal

være glade, og de skal have is. Ikke hvor mange, ikke hvornår og ikke hvorfor. Ville de så få til-

skud, eller ville i kunne sige – jamen det er nok ok. Det kan godt gå.

MA: Altså sådan noget, er jo altid et skøn. Altså, det er jo ligesom det, der er kernen af det her arbejde

– det er skøn.

MB: Men er målbare mål, en del af jeres betingelser, for at give et tilskud?

MA: Det er helt klar noget af det, vi ser på. Og når du… fordi det der med mål… det kan man jo snak-

ke om på mange niveauer ik', og for os… altså, vi vil altid forholde os til – aktiviteter og mål-

gruppe – altså størrelsen af målgruppen, aktiviteter – omfanget af aktiviteter. Men her når vi

snakker målbare mål, i forhold til effekter – der er stor forskel. Altså fordi der er det jo… der kan

være mindre projekter, mindre omfang – hvor vi ikke forventer, vi kan se en effekt på borgerne

efter tre år, på det – fordi indsatsen er for lille til, man reelt vil kunne måle en effekt ik'. Så på den

måde… der vil altid være… altså vi vil altid have en ide om, at der skal være målbare mål for ak-

tiviteter og målgruppe, kan man sige – på det niveau ik'. Og derfor vil jeg sige, hvis vi fik sådan

en ansøgning ind. Det ville være et vurderingskriterie, så den ville stå dårligere, når de ikke hav-

de det med. Hvis man syntes, at ideen – tanken i projektet var så god, så kan man… så ville man

nogen gange måske give dem en vis reservation, og så bede dem om at opstille… altså ligesom

havde det som krav, at de skal komme med en tilbagemelding og så lave man en vurdering med

det. Det ville typisk være sådan vi ville gøre det.

MB: Så de ville ikke blive afskrevet med det samme? De ville måske…

MA: Sådan er det lidt med alting. Altså alt er jo et skøn her. Man skal angive det hele, så man står altid

dårligere, hvis der er noget man ikke har leveret på. Men hvis man står så fantastisk på de andre

parametre, så kan vi jo godt indhente – ligesom yderligere oplysninger.

MB: Så har vi snakket lidt om, de tilskudsbetingelser i sender ud, og der var også en af anbefalingerne

– eller ideerne, jeg fik fra de andre, jeg har interviewet – de private revisorer – at der skulle ske

større differentiering i de tilskudsinstrukser der bliver lavet.

MA: Ja.
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MB: Så det er ikke kun brevet, der lige bliver tilpasset lidt, men også instrukserne, der hører til. Er det

noget I har overvejet?

MA: Men hvordan tænker de? Det er bare fordi… nej, tydeligvis ikke noget vi har overvejet. Men

derfor er vi jo ikke afvisende. Det er egentlig mest bare, hvad de mener – altså hvor skulle de dif-

ferentieres?

MB: For eksempelvis i forbindelse med måling af produktivitet og effektivitet. Om det er noget alle

projekter skal udsættes for - den vurdering. Eller om man kunne sige… ja, en sommerlejr, har

den været effektiv? Det er måske ikke noget revisor skal svare på.

MA: Ja.

MB: Eller ville det være for… altså da de sagde det til mig, var min første tanke, at det nok ville være

for omkostningstungt herinde og skulle sidde og lave så dyb en vurdering af hvert enkelt projekt.

MA: Ja, altså det kommer jo an på, hvad man lægger i ordene. Fordi der står effektivitet og produktivi-

tet – men hvad mener man med det, altså… Det kan være… det kan være en brøk i forhold til, og

det kan være meget overordnet. Og der har vi jo nok mere den tanke, at man selv justerer… altså

at revisor selv justerer efter hvor tungt et projekt, altså… Hvis det er en sommerlejr, jamen så…

det sætter også rammerne for hvordan du kan vurderer produktivitet, altså… Det er på en anden

måde, end hvis det er et stort projekt ik'.

MB: Men på revisoruddannelsen, der bliver man… der bliver man undervist, også i forvaltningsrevisi-

on. Og der er produktivitet og effektivitet altså begreber, der ikke kan gradbøjes, der er et netop –

beregn en faktor, sammenlign med tilsvarende projekter eller sammenlign med projektet tidligere

år, se hvordan det har udviklet sig.

MA: Det ville nærmest være… det ville være utrolig svært for det meste af vores område. For det

sjældent du kan finde noget, der laver præcis det sammen.

MB: Ja, det er også det, de siger. At det er meget svært at lave de der sammenligninger. Men hvis pro-

duktivitet og effektivitet ikke betyder det, nødvendigvis for jer, som det gør for en revisor – så er

det måske også der, der er en brist ik'. Så er det derfor, de sidder og føler lidt, I laver urimelige

krav.

MA: Ja, jamen det ville jo være helt logisk, hvis det er. Men i virkeligheden følger vi jo Rigsrevisio-

nen, så hvis Rigsrevisionen har tænkt, at det er det, de skulle sidde og lege med… Så forstår jeg

godt de er frustrerede, fordi at det kan vi andre jo heller ikke lave. Altså det… der er vi jo dybt
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inde i, hvad vi sidder og laver i vores evalueringer, som vi giver en del mio. for at få lavet. Så

det vil sige, at det forventer vi ikke, at man vil kunne gå ind og sige… fordi de jo ikke… det er jo

ikke småkager vel. Altså, det er noget andet, vi producerer.

MB: Selvfølgelig er der nogle projekter, hvor man godt kan det, men lige netop – nej nu har I fået nyt

navn, nu hedder I ikke Socialministeriet, nu hedder i…

MA: Nej, nej bare kald os Socialministeriet – det fungerer bedst [griner].

MB: I har nogle lidt anden type projekter, end tipsmidler også… altså, det er lidt mere blødt meget af

det ik'. Hvor man ikke lige kan beregne en faktor og sige…

MA: Nej, men altså… jeg ville syntes, det var en udfordring. Jeg vil ikke sige, det ikke kunne gøres –

fordi det får vi jo også gjort på nogen ting. Men det man får ud af det, er meget svært kvanti-

ficerbart. Altså en sommerlejr er ikke det samme… altså to sommerlejre er ikke det sammen.

MB: Nej, børnene blev glade ja – hvordan måler du det, sådan i tal?

MA: Ja, uden at vi har et stort evalueringsdesign. Det kan vi godt gøre, men det skal styres på en anden

måde, end hvad en revisor umiddelbart ville kunne. Så forstår jeg godt, at der kunne være noget

misforståelse eller sådan noget af det. Men som sagt, så er vi jo et eller andet sted bundet af, hvad

Rigsrevisionen melder ud, at der skal ske. Så det kan godt være i forhold til vores behov… men i

forhold til, hvis Rigsrevisionen fortsat mener at… hvis de mener det i den forstand, som reviso-

rerne lærer på uddannelsen, jamen så er det jo også i den forstand, det skal sendes ind, kan man

sige. Og så er det jo den… det jo ikke fordi vi ville have noget imod at få den – men jeg kan godt

se, at det ville være ret… jeg kan godt forstå, at de tænker puh [puster tungt] det ved jeg ikke,

hvad jeg skal gøre ved.

MB: Men det er måske også derfor den – eventuelt – er kommer ind i instruksen fra Rigsrevisionen. At

det er ikke altid, at man kan måle effektivitet og produktivitet i den – revisor teoretiske forstand.

Men som du også forklarer, så kan man jo godt se effektivitet og produktivitet på, om man har

gjort det, man sagde man ville. Og kom der…

MA: Ja, og om ressourcerne står mål, også selvom vi nu… også selvom vi faktisk har givet tilskud til

det. Altså står ressourcerne mål på det, der rent faktisk er foretaget ik'. – Men det… ligger det så i

sparsommelighedsbegrebet på uddannelsen?

MB: Jamen sparsommelighed, det er, om man har fundet den mest økonomiske metode at gøre det på

ik'.
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MA: Så det kan… så det er i virkeligheden at handle i Netto, frem for at handle i Føtex?

MB: Ja, og ikke…

MA: Og ikke om man helt skulle lade være med at lave den her aktivitet, eller om man skulle lave

noget helt…

MB: Ja, og om den timelønnede har fået den rigtige timeløn og ikke ekstravagant mange timer på…

MA: Ja, ja – for så syntes jeg i hvert fald, der er et stort spænd… Eller der er et meget stort spænd,

mellem at lave produktivitetsbrøk og så sige sparsommelighed. Altså, og det er nok det der sted

midt i mellem, som vi er interesserede i. Eller som er realistisk. Vi vil da enormt gerne have det

andet men det er bare… det er et langt skridt, og det er noget, vi rykker på i forhold til vores eva-

lueringer… så rykker vi i den retning, men det er ikke noget, vi forventer, at revisor kan løfte.

MB: Nej, nej.

MA: Det er mere på det der niveau – er det her skruet fornuftigt sammen, altså virker det, som om at

det er et stort beløb, man bruger i forhold til, hvad man får for pengene, altså er det… Det er me-

re på det niveau. Og der vil jo selvfølgelig… på den måde sammenligner man jo med tilsvaren-

de… der er forskel på hvad det er for nogle målgrupper, man har med at gøre, og hvor mange

ressourcer der skal bruges til at lave en indsats for dem. Så på den måde vil man jo sammenligne

– men mere på sådan et "common sense" niveau end på sådan et beregningsbrøks niveau.

MB: I den skriftlige diskussion, der har været mellem Rigsrevisionen og de private revisorer i mange

år. Det er et af argumenterne også, at private revisorer bliver mere og mere til konsulenter ved, at

de skal sidde og lave de der effektivitets og produktivitets analyser. Uden at lægge ordene i din

mund, men er det ikke også lidt det du siger med – at I kan godt købe en effektivitets- og produk-

tivitetsanalyse.

MA: Ja, jeg tænker mest bare, at det vil være enormt svært for revisor at sammenligne på tværs,

for de kender… De reviderer jo ikke alle de andre projekter under… altså vi udbyder jo oftest

en – nogen af dem er meget brede, men vi udbyder også mange puljer, der er meget snævre, un-

der en hat, og der er det hele ideen med, at vi gør det, at vi netop kan vidensopsamle på tværs og

få et fælles billede af, om det her er en god metode, vi skal udbrede og som… og det ville jo være

svært for den enkelte revisor at gøre.

MB: Så skal man sidde med flere projekter, i samme pulje.
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MA: Ja, og vi arbejder jo enormt meget med at få det designet rigtig… altså at have tung evidens inden

vi sætter noget i gang og så… Så man lige som bruger den viden, der er. Socialområdet har tid-

ligere været præget af sådan en meget "lad de 1.000 blomster blomstre" og det får men ikke

nødvendigvis så meget viden hentet ind af. Og vores oplevelse er i hvert fald, at der er brug for

sådan en struktureret vidensindhentning altså. En lille bemærkning her og der fra en revisor er

svær for os at samle sammen, til en konklusion, der kan… altså man kan stille noget på ik'. Fordi

det er altid – jamen så er det en anden der har skrevet det her – er det så det samme, de lægger i

de ord og sådan. Så vi ville jo lave en anden… i forhold til sådan en helt overordnet – altså skal

vi bruge denne her metode – er det noget, vi skal anbefale kommunerne, er det… altså. Så det er

tættere på regnskabet, det vi har behov for, end at man har fokus på… Men vi oplever jo også

projekter, hvor der sker utrolig lidt, eller hvor der ikke rigtig kommer nogen, og hvor der ikke alt-

så… Og det syntes vi måske nogen gange, vi opdager lidt sent. Så inden vi kan nå at handle på

det, er det allerede kørt ret meget af sporet.

MB: Så hvis man har et projekt med… ja, vi forventer 100 et eller andet, og så kommer der 5. Det er

sådan noget I ville forvente, at revisor skrev?

MA: Ja. Bemærkede og meget… altså også rigtig gerne skrev til os, men også bemærkede til projektet,

at ligesom… at det her, det skal der tages hånd om. Det er ikke… altså man lever ikke op til til-

skudsbetingelserne, hvis man afviger så meget fra sin projektbeskrivelse. Med mindre, at de selv-

følgelig har skrevet ind til os og sagt "øh vi kan desværre kun få 5. Er det i orden med jer?" og vi

har sagt "Det er fint". Så er det selvfølgelig OK, men hvis det bare er noget, der sker… kan man

sige – uden vi er underrettet om det og uden at have godkendt det. Jamen så lever man jo ikke op

til det projekt, som man har fået penge til. Og det er egentlig… Men det er lige at komme lidt

længere ned, end bare om man har brugt det rigtige beløb på løn og det rigtige beløb på lokaler,

altså det er lige at komme tanden længere ned end det – vi har brug for.

MB: Så sat lidt på spidsen, så revisor skriver "der var kun 5, der var ikke de 100, som de forventede",

men revisor skriver ikke – hvis nu de har skrevet, de skal have forøget livskvalitet – det går revi-

sor ikke ind i og siger "der var forøget livskvalitet hos de 5".

MA: Altså, det må jeg indrømme, det forventer jeg ikke. – Jeg sidder og tænker, om der kunne være

andre her inde, der forventede, at det var det, man fik ud af det. Hmmm altså det er ikke sådan, vi

opfatter regnskaberne.

MB: Så det er ikke hele…

MA: Nej, vi forventer ikke, at de laver en evaluering. Fordi evalueringer ved vi også godt, hvad koster,

så det er ikke det vi forventer, bliver lavet – af revisionen.



B i l a g C - S i d e | 53

MB: Revisor skimmer status rapporten igennem og lige kigger – passer de tal, der er med med de tal,

vi også har set i bogføringen og… ja, deltager lister måske og sådan noget. Men ikke på, de der…

kalder det bløde ting, der står.

MA: Nej.

MB: Fint.

MA: Altså, det er på den måde – hvis de ved, at de alle sammen syntes det er et rigtig dårlig tilbud –

med høj sandsynlighed så dukker de ikke op, vel. Hvis de…

MB: Evalueringer fra brugerne, hvor alle siger "buhh" og pil ned af.

MA: Ja, altså hvis der har været, i lokalavisen kæmpeopslag om, at ingen vil komme, og at det er rigtig

dumt og… børnene bliver slået på det her… jamen så vil vi da selvfølgelig gerne vide det, men

det er ligesom på den måde. Det er ikke noget, vi forventer, der systematisk bliver fulgt op på.

MB: Nej, ok.

MA: Vi har lidt brug for, at revisor er vores øjne i marken ik'. Og det er mere på den måde.

MB: Ja, fint. Men så har jeg faktisk været alle mine spørgsmål igennem.

MA: Det var godt.

MB: Ja, så var det kun…

MA: Du havde en…

MB: Ja, som du ville spørge en anden om.

MA: Jeg henter lige min kollega K, så kan han… Han sidder og kigger på regnskaber, så han kan

hjælpe dig med et svar på det her – tror jeg nok.

---

K: Hej, jeg hedder K.
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MB: Hej, jeg hedder Mie. Tusind tak fordi du gider at svare på et enkelte spørgsmål. Lad mig lige

sige, at jeg optager det, vi siger, så jeg kan skrive det ned bagefter. Men det er ikke noget, der

bliver sendt ud i offentligheden, så… det er kun til min opgave.

K: Ja, OK.

MB: Jeg skriver om forvaltningsrevision af projekttilskud. Og så havde jeg et enkelt spørgsmål om de

revisionserklæringer og protokoller I får ind, når projektet enten er afsluttet, eller der er en fase-

afslutning, eller hvad det nu hedder. Når I får en ind, og der står ikke nogen forbehold, og der står

ikke nogen supplerende oplysninger, den er bare helt blank, som man kalder det. Hvad betyder

det så?

K: Hvordan mener du med blank?

MB: Der står kun standardteksten. Altså, vi har revideret efter danske standarder og overholder So-

cialministeriets krav og tilskudsbrev af den og den dato.

K: Hvis de skriver, at vi har overholdt tilskudsbetingelserne i tilskudsbrevet og hvis de refererer til

de to revisionsbekendtgørelser i vores… det er 97 eller 98…

MA: Ja, det har vi snakket om.

K: Så godkender vi det som forvaltningsrevision.

MB: Ja, og hvad ligger du så i det? At der ikke står noget om forvaltningsrevision? Betyder det, at

revisor har kigget på det, og der har ikke været noget i vejen, eller betyder det, at revisor ikke…

K: Altså i og med, der står i de der… at der skal udføres forvaltningsrevision af tilskud over

500.000, så tolker… eller så godkender vi det på den baggrund, at de siger de – refererer til de to

retsstykker, hvor der står, at de skal lave forvaltningsrevision.

MB: Kunne man forestille sig, at revisor havde fundet noget, der måske ikke var helt i orden med for-

valtningen. Men som ikke har været slemt nok, til at de skriver det i erklæringen? Er det noget I

har overvejet?

K: Kan du komme med et eksempel?

MB: Jeg har foretaget to interviews før dette her med nogle private revisorer, der sidder og laver revi-

sion af tilskudsprojekter. Og de er… jeg ved ikke om man skal sige i tvivl om… men de mener
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godt, at de kan finde nogle småting, der ikke helt er ok ved forvaltningen, men som ikke er græl-

de nok, slemme nok, til at de skal medtages i den afrapportering, de laver. At de kun fortæller det

til projektet og ikke til tilskudsgiver. Er det noget I er opmærksomme på? – Altså at der i princip-

pet kan være noget i vejen der ude – det er ikke noget I har tænkt over før?

K: Altså, vi tager det meget for pålydende, det som de skriver. Og de er jo i virkeligheden… altså vi

læner os meget op af det som de… altså når de skriver, de har gjort de der ting. Jamen, så stoler

vi på det simpelthen.

MB: Ja, fordi erklæringer som revisorer afgiver, de blev ændret her for 2-3 år siden. Så før det der

havde man et særligt afsnit om forvaltningsrevision. Under den almindelige revisorerklæring så

kom der et lille afsnit nedenunder, om at man havde lavet forvaltningsrevision. Men det er fjernet

nu, efter aftale mellem Rigsrevisionen og brancheforeningen. Så nu er den bare inkorporeret i den

almindelige erklæring, og derfor mener de revisorer, at de ikke skal skrive noget om forvaltnings-

revisionen, med mindre at det er så slemt, at det ville give et forbehold. Så derfor kan der godt

være noget i vejen, som man bare ikke fortæller jer.

K: Det er ikke noget, jeg har været involveret i.

MA: Nej, for vi ser det jo lige præcis ikke, hvis de ikke fortæller os det [griner]. Så det er derfor, det er

lidt svært for os at forholde os til, fordi vi ved jo ikke, hvad det så er… hvad deres bagatel… Der

er jo bagatelgrænser på alting – men hvad deres bagatel grænser er, ved vi jo ikke. Fordi vi ser

det jo lige præcis ikke, når det falder under deres.

MB: Men har I været opmærksomme på den ændring? At før i tiden ville I få mere at vide om det, end

I gør nu?

K: Uh ha ja. Det har været nogen betydelig mere… altså der har simpelthen stået mere konkret, at de

har udført forvaltningsrevision med hensyn til sparsommelighed, effektivitet og produktivitet og

så videre ik'. Og…

MB: Er det noget I savner? Eller er det fint nok med jer, at nu står det der bare ikke.

MA: Det er jo et problem, hvis det er sådan, at de skriver under på noget de ikke… Hvis de skriver

under på, at de har fulgt revisionsinstruksen – men faktisk ikke har det… hvis de ikke har foreta-

get forvaltningsrevisionen. Så er det jo et problem. Altså så bliver jeg sådan… det kommer jo an

på, hvordan de håndterer det. Hvis det passer, når de skriver under og siger, at de har lavet revisi-

onen… det fulde som de skal. Jamen så er det jo ikke et problem.
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MB: Så hvis nu vi antager, at de har lavet det, som de skal. Og at de bare ikke skriver noget om det.

MA: Hvis der ikke er bemærkninger.

MB: Hvis der ikke er bemærkninger. Så er det fint?

K: Så er det ok.

MA: Så er det som sådan ikke et problem. Men hvis man har en fornemmelse af… og det må Rigsrevi-

sionen så have, om at de ikke gør det i helt tilstrækkelig grad. Så ville det være rart, at de var ret

eksplicitte om, at de havde gjort det ik'.

K: Det er sådan noget, der kunne være spændende for dig at gribe ned i, det der tror jeg. Fordi…

altså der er nogen af revisorerne, der har… på et tidspunkt har ment at, at de gør ulovligheder,

hvis de skriver de ting, som vi har bedt dem om at skrive i tilskudsbrevet. Med sparsommelighed

og til formålet og så videre. Og det er derfor hele den, der ting er opstået. Men jeg tror ikke, at

der er nogen, der har været så meget nede i det her, så de… så de har haft tid til at gøre sig over-

vejelser om… jeg ved ikke om YY eventuelt har. Det tror jeg ikke.

MA: Nej, altså vi… det er jo… sådan er det jo med det hele fra revisoren. Vi bliver nødt til at stole på,

at når de skriver under på det, så står det for pålydende. Altså, det er derfor vi har Rigsrevisionen

til at tjekke op på dem ik'.

K: Det er vores sikkerhed, at de referer til de ting, hvor der står, at de skal lave det. Når tilskuddet er

over en vis størrelse.

MB: Modtager I også de protokoller af de projekter, der bliver lavet over 500.000? Eller får i kun sel-

ve erklæringen? Protokollen er der, hvor de skriver "Vi har udført de her 5 punkter, eller hvor

meget de nu skriver om effektivitet og produktivitet". Det er sådan et tillæg til erklæringen.

K: Ja, ja men jeg har set masser af dem. Altså vi… i mange tilfælde sender de dem selv. Fordi, at

førhen var det nemmere for dem og selv sende dem, fordi at der stod de rigtige ting i. De der ting

vi sidder og leder efter… eller tre ting. Men nu skal vi faktisk have det med. Og den praksis er

jeg ret overbevist om, at de ikke helt har indarbejdet hos tilskudsmodtager, med at de skal sende

dem med. Så det må vi lige som…

MA: Rykke for.

K: Der er vi faktisk lidt inde i en overgangsfase, hvor vi skal sikre os, at det kommer med.
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MB: Bruger I det så til noget, når revisor… det må så være i protokollen, har skrevet, vi har testet pro-

duktivitet på denne her måde, og vi har testet sparsommelighed på denne her måde, eller – er det

mere et tjek af – Ja, det ligner, de har foretaget det, og der var ikke nogen bemærkninger, så alt er

godt.

K: Altså, jeg tror, hvis der ellers har været øvrige problemer med regnskabet. Altså så læser jeg den i

mange tilfælde lidt grundigere. Så går jeg lige et skridt længere ned i det og siger – hvordan har

de egentlig målt, og hvad med sparsommelighed og effektivitet og produktivitet og hænger det

sammen med det, jeg i øvrigt syntes så lidt mærkeligt ud. Og hvis der har været et forbehold eller

noget. Men hvis ellers tingene er i orden, så… så er det ikke altid, at jeg, altså så konstaterer jeg

bare, der står de der ting.

MB: Ja, og at det ligner, de har lavet noget.

K: Ja.

MB: OK.

MA: Ja, hvis der ikke er nogen bemærkninger til produktivitet og effektivitet, altså så går vi måske

ikke mere ned i det vel.

MB: 1.000 tak.

K: Det var så lidt.
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