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Executive summary 

The thesis is a part of the MSc in Business Administration and Auditing study at Copenhagen 

Business School. It deals with reducing the risk of fraud by auditing internal controls and focusing 

on implementation of the new ISSAI standards regarding audit and the public sector in Denmark. 

 

Generally is every company in the world suffering from fraud. It is an international epidemic, which 

is affecting all kinds of companies in all sectors. The thesis reflects on, how the danish public sector 

is affected by fraud. The research is looking into how the internal controls work, and get an insight 

in how to raise the efficiency and optimize the controls. The main goal is to attain information 

regarding frauds affection on the public sector, which is covered by verdicts attained from courts in 

Denmark. 

 

Frauds can overall be split into two general types, fraudulent financial statements to deceive 

financial statement users and misappropriation of assets, which involves theft of an entities asset. 

 

Association of Certified Fraud Examiners’ study of more than 1300 companies worldwide 

constitutes that misappropriation of assets represents 81 % of all fraud-cases, while fraudulent 

statements represents the biggest loses for companies with an average loss of $ 250.000. 

Misappropriation of assets general loss is $ 120.000. The thesis’ mainly aim is to investigate 

misappropriation of assets, since it is more common1.  

 

The thesis looks into complications and areas the audit will be affected by the new ISSAI-standards. 

It is widely known that auditors doesn’t have standards to follow, when auditing public sectors. 

INTOSAI is a worldwide organization consisting of court of audit from several countries globally, 

which is now focusing on the missing link. 

 

To prevent error and fraud regarding internal controls the new ISSAI-standard will not only help 

auditors, but also public sectors to point out where to focus. Since the standard is new and under 

development, many improvements regarding internal controls hopefully will occur in the future. 

The thesis states that internal audit is a manner to minimize fraud and raise efficiency in the public 

sector.   

                                                 
1 ACFE’s publikation fra 2012 om besvigelser 
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Kapitel 1 - Introduktion 

Kapitel 1 vil belyse de grundlæggende elementer, som ligger bag udarbejdelsen 

af kandidatafhandlingen. Problematikkerne, der ligger til grund vil fremgå i 

nedenstående afsnit samt hvilket grundlag det vil udarbejdes på.  
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1.1. Indledning 

Besvigelser rammer og påvirker alle typer virksomheder, og alle samfundslag, både på national og 

international plan. Det er et verdensomspændende problem, som er uundgåelig at eliminere, da der 

har været store, exceptionelle og karakteristiske skandaler, som har skabt overskrifter verden over. 

Nogle af de mest famøse skandaler er bl.a. Enron, Lehman-Brothers, WorldCom og Parmalat. På 

national plan har der også været rystende sager, som Gate Gourmet, Nordisk Fjer og nok den mest 

famøse gennem tiderne, IT-Factory-skandalen, med den berygtede Stein Bagger.  

En af de senere tids kendte besvigelsessager fra den offentlige sektor omhandler den tidligere 

Farum borgmester, Peter Brixtofte, som har misbrugt op til adskillige millioner kroner af de 

offentlige midler. Nogle af områderne, hvor misbruget af aktiverne fandt sted, var ved, at Brixtofte 

aftalte mér-priser med leverandører, hvorefter leverandører skulle sponsorere mer-priserne til byens 

sportsklubber. En af disse leverandører var bl.a. Skanska, som fik en mér-pris på 9 millioner kroner, 

der skulle tilbagebetales til Farum Håndboldklub2. 

Alle sagernes omfang, tidshorisont og besvigelsesområder har været vidt forskellige, med den 

eneste fællesnævner; at de har rystet samfundet, påvirket arbejdspladser, skabt økonomiske tab for 

investorer, ansatte og statskasserne, og sidst men ikke mindst, at de har plettet revisorbranchens 

image. De nævnte skandaler er toppen af isbjerget, da besvigelser rammer alle typer virksomheder, 

herunder større, mellemstore og mindre virksomheder. Problemstillingen har derfor stor fokus, 

hvorfor organisationer og virksomheder, som er imod besvigelser, er gået i fælles front for at skabe 

klarhed og fokus på problemet, samt skabe overblik over omfanget og skabe præventive tiltag til 

virksomheder. Herunder tilstræber den internationale organisation, Association of Fraud Examiners 

(ACFE), at skabe klarhed og fokus på problemet ved at udsende en publikation vedrørende 

besvigelser hvert andet år. Den seneste publikation er fra 2012, hvor denne studerer 1.388 

internationale besvigelsessager fra over 100 lande. Publikationens nøgletal konkluderer, at en 

gennemsnitlig virksomhed taber 5 % af dets indtægter på besvigelser. 87 % af sagerne omhandler 

misbrug af aktiver, hvor det samtidigt er den mest udbredte besvigelsesmetode, mens de største tab 

sker på baggrund af regnskabsmanipulation. Tab på misbrug af aktiver er i gennemsnit $ 120.000, 

hvor tab på regnskabsmanipulation er over det dobbelte, dvs. $ 250.0003. Undersøgelsen viser, at jo 

højere stilling en besviger besidder, desto større omfang vil de økonomiske konsekvenser have for 

virksomheden. 

                                                 
2 Politikken, (2012, april), Brixtofte-sagen – det der skete, 12. april 2012 

http://politiken.dk/indland/politik/politikfakta/ECE1593718/brixtofte-sagen---det-skete-der/ 
3  
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Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, November 2014 

Cand.merc.aud  Side | 3  

I ca. 81 % af sagerne viser besviger faresignaler, som kan vække mistanke fra virksomhedens side, 

hvor de typiske faresignaler er medarbejdere, som lever over evne. Andelen af besvigeres 

faresignaler ud af de 1.388 behandlede sager i publikationen viser, at 36 % bruger typisk flere penge 

end de har, 27 % har økonomiske vanskeligheder og kan ikke få økonomien til at hænge sammen, 

hvor 19 % har ualmindelig nær tilknytning til leverandører eller kunder  og 18 %  har 

uforholdsmæssigt store problemer med kontrol og autoriteter. Disse faresignaler viser, ud fra 

publikationen, at der er indikationer på besvigelser, hvorfor virksomheder bør fokusere på 

problemstillingen. 

 

KPMG, som er en af de fire store revisionshuse, opererer på global plan, hvor de bl.a. også har 

udgivet en publikation om besvigelser, Who is the typical fraudster. Denne publikation behandler 

de typiske besvigeres aldre, stillinger og køn på verdensplan. Publikationen bygger på 348 

besvigelsessager i 69 lande og fastslår, at den typiske besviger har følgende karakteristika: 

 Mand 

 36-45 år 

 Foretager besvigelse mod egen arbejdsgiver 

 Arbejder i finansafdelingen 

 Har en stilling i den øverste ledelse 

 Har været ansat i mere end 10 år 

 Samarbejder med en anden besviger4 

 

Desuden viser undersøgelsen, at ca. 49 % af besvigerne besidder en stilling i den øverste ledelse, 

hvoraf 36 % har været ansat typisk mellem 3-5 år. 

 

De ovennævnte fakta og den senere tids fokus på besvigelsessager, som dækker mange 

avisoverskrifter, gør emnet interessant at undersøge dybere, hvorfor der i opgaven er taget 

udgangspunkt i besvigelser og interne kontroller. Herunder er det også interessant at undersøge, 

hvordan og i hvilken grad de offentlige instanser påvirkes af besvigelser i det danske samfund. De 

danske skatteydere bidrager nemlig med en stor sum af deres hårdt tjente løn for at opretholde og 

udvikle den høje, sociale velfærd vi har i dagens samfund. Danmark er på verdensplan et af de 

                                                 
4 KPMG, (2011), Who is the typical fraudster, s. 4 
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lande, hvor man betaler en af de højeste skatter, hvor skattetrykket samtidigt er det højeste5. Der er 

ikke blot en forventning om en høj standard i samfundet, men også at de offentlige midler anvendes 

optimalt og samtidig, at forvaltningen heraf tilgodeser samfundets interesser på bedst vis. 

Forvaltningen foretages af de offentlige instanser, herunder kommuner, styrelser, institutioner og 

ministerier. Budgetterne er store, men hvordan håndteres besvigelser og hvordan påvirker det de 

offentlige instanser? Vi anser dette som interessante spørgsmål, da besvigelser desværre er 

uundgåeligt – også i det offentlige. Der vil altid være en risikofaktor for besvigelser så længe 

forvaltningen foretages af personer/mennesker, da misbrug af aktiver er den mest udbredte 

besvigelsesform på verdensplan. Især er misbrug af aktiver et område, som har fået intensiveret 

interessen, da misbrugene udgør en skade for samfundet og påvirker integriteten af de offentlige 

instanser. 

  

                                                 
5FSR, (2009), Årsregnskabsloven, rapportering om interne kontroller, 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Andre%20forretningsomraader/Forretningsgange%20og%

20intern%20kontrol/Aarsregnskabsloven%20to.ashx 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Andre%20forretningsomraader/Forretningsgange%20og%20intern%20kontrol/Aarsregnskabsloven%20to.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Andre%20forretningsomraader/Forretningsgange%20og%20intern%20kontrol/Aarsregnskabsloven%20to.ashx
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1.2. Problemfelt 

De interne kontroller i offentlige instanser udarbejdes og opretholdes af mennesker. Forvaltningen 

af de offentlige midler er underlagt ledere, mellemledere og ansvarshavende medarbejdere i de 

forskellige instanser, hvor en stor del arbejder under enorme pres. Derfor kan det være vanskeligt at 

opretholde perfekte interne kontroller, da mennesket i sig selv kan være den svageste faktor ved 

kontrollerne. I afhandlingen er der valgt en tilgang, hvor der undersøgelses dybere interne kontroller 

i offentlige instanser, samt hvordan disse påvirker graden af besvigelsesrisici. På baggrund af dette 

er det interessant, at belyse området ved at analysere, hvordan de interne kontroller anvendes, i 

hvilket omfang, samt hvilke tiltag der udgør minimeringen af besvigelsesrisici. 

Problemstillingen tager udgangspunkt i, at besvigelser, som tidligere nævnt, er med til at 

virksomheder på international plan mister ca. 5 % af alle indtægter i forbindelse med besvigelser. 

De hyppigste sager omhandler misbrug af aktiver, mens de mest omkostningsrige sager vedrører 

regnskabsmanipulation. Det er derfor interessant, at undersøge, hvordan besvigelser påvirker de 

offentlige instanser i Danmark, samt hvilket omfang problemstillingen udgør.  

Endvidere er det interessant, at belyse, hvordan revisorer reviderer de offentlige instanser, da de 

offentlige instanser ikke reguleres på samme måde som private virksomheder. Dermed er det også 

interessant at belyse revisors ansvarsområder i forhold til de offentlige instanser, da målet ikke er at 

skabe overskud, men at overholde budgetter. Ydermere lægges der vægt på, hvordan og hvilke 

standarder revisor følger. Det er ikke kun revisors vinkel der er interessant i dette sammenhæng, 

men også hvordan de offentlige instanser behandler problemstillingen vedrørende de interne 

kontroller og besvigelsesrisici. En undersøgelse af regulativer, samt hvordan disse udarbejdes og 

hvilken betydning det har for instanserne, udgør en essentiel del af afhandlingens problemstilling. 
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1.2.1. Problemformulering 

Kandidatafhandlingens overordnede problemfelt er: 

Interne kontroller og besvigelser i den offentlige sektor 

 

Ud fra ovenstående er følgende problemformulering udformet: 

 

 

 

 

1.2.2. Arbejdsspørgsmål 

For at belyse afhandlingens overordnede spørgsmål, er følgende underspørgsmål medtaget i 

afhandlingen. Disse har til formål at støtte, skabe klarhed og dybde i relation til det overordnede 

spørgsmål. Spørgsmålene er flg.: 

- Hvad er interne kontroller og hvilken betydning har det for de offentlige instanser? 

- Hvad er besvigelser? Og hvordan påvirker det de offentlige instanser? 

- Hvilke standarder underligges revisor i forbindelse med interne kontroller og besvigelser i 

forhold til offentlige instanser? 

- Hvordan administreres de offentlige midler ved de offentlige instanser?  

- Hvordan kan de offentlige instanser minimere risikoen for besvigelser? Hvilke tiltag kan der 

indføres og hvad bør der sættes fokus på ved effektive kontroller? 

 

1.3. Definition af termer 

Interne kontroller 

De interne kontroller beskriver, hvordan instanser i praksis implementerer, opretholder, opdaterer 

og håndhæver procedurerne i forretningsgangene på tværs af afdelinger. Dette er systemer, som er 

indført i forbindelse med virksomhedens risikostyring. De interne kontroller indføres for at 

imødegå, opdage og korrigere, at der ikke opstår væsentlige fejl ved regnskabsaflæggelsen. Det er 

et krav jf. Årsregnskabsloven § 107 b, stk. 1, nr. 6, at instanser og almene virksomheder skal 

Hvordan revideres de offentlige instansers interne kontroller, samt hvilken effekt har 

de interne kontroller for besvigelsesrisici? 
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omfatte interne kontroller6. COSO-rammen er et værktøj til interne kontroller. Det blev udgivet 

første gang i 1992. Rammen er retningslinjer for, hvordan instanser skal implementere en række 

processer i form af intern kontrol og risikostyringssystemer7. 

 

Offentlig sektor & offentlige instanser 

Offentlig sektor og offentligee instanser er defineret som, institutioner og instanser, som er 

underlagt de offentlige myndigheder. Der er altså tale om kommuner, skoler, styrelser, ministerier 

og des lige.  

 

Besvigelser 

Besvigelser kan opdeles i to dele. Den ene er misbrug af aktiver, medens den anden del er 

regnskabsmanipulation. ”En bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den daglige 

ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, der benytter vildledning til at opnå en 

uberettiget eller lovlig fordel.” – RS 240, punkt 11. 

Det der bedst beskriver besvigelser er definitionen nævnt i RS 240. Denne forklarer, at handlingen 

bag en besvigelse er udført med overlæg af ansatte. Formålet med dette er at opnå en personlig 

gevinst, enten økonomisk eller skabe en fordel for sig selv eller andre. 

 

1.4. Afgrænsning 

Problemstillingen og problemformuleringen udgør kernen af afhandlingen. Der er derfor anvendt 

bestemte kriterier og rammer ved udvælgelse, samt anvendelse af både primær og sekundære data, 

teoretiske indgangsvinkler og synspunkter ved besvarelsen af problemstillingerne. En konkret 

fremgangsmåde skabes ved at konkretisere områder og selektivt udvælge, samt fravælge, hvad og 

hvordan områder behandles. Dette er en essentiel del for, at opretholde validiteten og reliabiliteten, 

både i form af det endelige produkt, som munder ud i en besvarelse af problemstillingerne, samt i 

form af processen ved behandling af data. I afgrænsningsdelen vil der derfor blive beskrevet de 

valgte og begrundelsen heraf. 

 

I afhandlingen anvendes begrebet offentlige instanser. Begrebet omfatter kommuner, hvorfor 

afhandlingen udelukkende tager udgangspunkt i behandling af disse. Ved anvendelse af den 

                                                 
6 FSR, (2009), Årsregnskabsloven, rapportering om interne kontroller, 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Andre%20forretningsomraader/Forretningsgange%20og%

20intern%20kontrol/Aarsregnskabsloven%20to.ashx 
7 Davidsen, C. (2007, nr. 11), Intern kontrol i revisionsprocessen, Inspi 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Andre%20forretningsomraader/Forretningsgange%20og%20intern%20kontrol/Aarsregnskabsloven%20to.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Andre%20forretningsomraader/Forretningsgange%20og%20intern%20kontrol/Aarsregnskabsloven%20to.ashx
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teoretiske begrebsramme i forhold til besvigelser i afhandlingen, er der udelukkende blevet 

fokuseret på misbrug af aktiver inden for kommunerne. Dette begrundes i, at misbrug af aktiver er 

den mest forekomne besvigelsestype på verdensplan. Når begrebet besvigelse behandles i 

afhandlingen, fokuseres der på, at der ikke er tale om almindelige fejl, men at det er overlagte 

handlinger med økonomisk interesse for øje. De interne kontroller dækker over kontroller, som 

fokuserer på besvigelser, hvorfor det særligt er kontroller som bearbejder besvigelsesricisi. 

Der tages udgangspunkt i de nyeste regelsæt og retningslinjer som danske revisorer er underlagt. 

Disse regelsæt udgøres af ISA, som er International Standards of Auditing.  

Ved regelsæt omkring revision af kommunerne, er der i 2013 udsendt et nyt regelsæt. ISSAI står for 

International Standards of Supreme Audit Institutions. ISSAI fokuserer udelukkende på offentlige 

institutioner og er et aldeles nyt område inden for revision. Dette regelsæt er inddraget i 

afhandlingen for at belyse fremtiden for revision af offentlige institutioner bedre, herunder særligt 

kommuner, som er omdrejningspunktet for afhandlingen. 
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1.5. Struktur i afhandlingen 
Figur 1 - Struktur i afhandling 
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•Domskendelser fra besvigelsessager

•Revisionsberetning for Københavns kommune

Analyse

•Karakteristika ved besvigelsessager jf. domskendelser

•Optimering af interne kontroller i kommuner

•Kasse- og regnskabsregulativ

•ISSAI ved revision af kommuner

Diskussion

•Nytteoptimering af interne kontroller

•Implementering af ISSAI

•Sanktioner

•Kultur

Konklusion og 
perspektivering
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1.6. Disposition af afhandlingen 

Strukturen i afhandlingen er visuelt repræsenteret i den ovenstående side, hvor læser har mulighed 

for at danne et overblik over, hvordan afhandlingens udformning er fra start til slut. 

 

Indledning 

Indledningen har til formål, at danne et overblik over afhandlingens problemstilling, hvor formålet 

er at sætte dette i perspektiv. Ydermere er formålet, at klarlægge og fastlægge fundamentet for 

afhandlingens videre gang. I indledningsdelen afklares problemet, hvorved problemformulering er 

kernen, samt det overordnede problemstilling, som er med til at skabe den røde tråd i afhandlingen. 

 

Metode 

Metodeafsnittet undersøger og fastlægger fremgangsmåden for afhandlingen. Det er essentielt for 

afhandlingen, at fremgangsmåden klargøres, da afhandlingens undersøgelsesdesign og den 

videnskabelige metode er grundpillen for en afhandling med primær fokus på problemstillingen. 

Dataindsamling og kildekritik er medtages i dette afsnit, hvor behandlingen af disse områder 

samtidigt vil give læser mulighed for at referere i forhold til undersøgelsesdesign og den 

videnskabelige metode. De nævnte områder er sammenhængende og har en synergi i mellem 

hinanden, hvorfor dette bliver behandlet i samme afsnit. 

 

Teori 

Den konkrete beskrivelse af den anvendte teori behandles i dette afsnit. Afsnittet vægter, at teorien 

er beskrevet ud fra troværdige kilder, samt hvordan teorierne opfattes. Der kan være flere mulige 

anskuelser af teorier og flere forskellige forfattere kan have forskellige opfattelser af, hvordan en 

bestemt teori kan eller bør anvendes. Derfor vil der i dette afsnit beskrives, hvordan teorien tager sin 

udformning og i hvilken kontekst denne bliver anvendt. 

 

Empiri 

Det empiriske aspekt fylder en stor del i denne afhandling, da det er en empirisk afhandling. 

Afhandlingen bygger på domskendelser, besvigelsessager og interviews, hvorfor området inden for 

empirien har en stor betydning. Afsnittet vil behandle den primære viden, som indhentes eksternt. 
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Analyse 

Analyseafsnittet har til formål at besvare problemstillingens og problemformuleringens spørgsmål, 

hvor dette bygger på data og viden fra teori- og empiridelen. Analysens formål er, at klargøre og 

skabe besvarelsen af problemstillingerne i afhandlingen. 

 

Diskussion 

Afsnittet er en forlængelse af analysedelen, hvor forfatterne stiller spørgsmål og sagligt 

argumenterer for og imod omkring de problemstillinger, der er i forbindelse ved revision af interne 

kontroller og besvigelser i den offentlige sektor. Omdrejningspunktet for diskussionen er, at skabe 

et bredere perspektiv og behandle afhandlingens problemstillinger i en nuanceret form. 

 

Konklusion & perspektivering 

I afhandlingen vil der anvendes delkonklusioner for, at give læser et bedre overblik over de 

behandlede områder. Dette er med til, at kondensere, og på en mere koncentreret måde give læser 

en indsigt. Konklusionen har til formål, at besvare afhandlingens problemstillinger. Formålet er, at 

give konkrete svar på, hvad der kan gøres, hvad der bør gøres, samt hvordan situationer burde 

tackles i forbindelse med revision af interne kontroller og besvigelser i den offentlige sektor. 

Perspektiveringen behandler områder, som kunne have været behandlet i forlængelse af 

afhandlingen. De områder, som i kort forstand ikke er behandlet, men som kunne behandles i 

tilfælde af, der havde været mere tid eller lignende. Samtidigt giver den læser mulighed for senere 

at undersøge, hvordan udfaldet af ISSAI bl.a. har været. Altså er det en måde, hvor fremtidige 

læsere af afhandlingen kan se tilbage og vurdere om der har været en ønsket effekt. Det er et 

område, hvor man behandler fortiden, nutiden og fremtiden i et område. 
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Kapitel 2 - Metode & Videnskabsteori 

I dette kapitel vil afhandlingens videnskabsteoretiske tilgang samt overvejelserne bag 

præsenteres, idet forksningsmetoden er afgørende for, hvordan der indhentes og produceres 

viden. Afhandlingens metodologi vil ligeledes inddrages, da denne sætter rammerne for 

opgavens opbygning og samtidig er fremgangsmåden for, hvordan der anvendes og indhentes 

viden.  
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2.1. Videnskabelig metode 

Et videnskabsteoretisk paradigme er som et objektiv på et kamera. Der kan vælges mellem flere 

objektiver, hvor et valg eller fravalg af en bestemt teorimodel, justerer og skarpstiller objektivet 

inden et billede tages. Opfattelsen er således, at ikke hele billedet kan observeres på én gang, men 

blot det fokuserede område, hvorfor hele verden ikke kan ses ud fra ét syn
8
.  

I denne afhandling er der taget udgangspunkt i hermeneutikken, som videnskabelig metode. 

Hermeneutikken betyder i sin enkelthed ”fortolkning”, som er en gammel fortolkningstradition med 

rødder i det antikke Grækenland. Begrebet har sit navn af den græske gud Hermes, som var 

købmændenes og tyvenes Gud. Hermes stod for formidlingen mellem gudernes kryptiske budskaber 

og menneskers forsøg på at tyde disse
9
. 

En hermeneutisk analyse er en synsvinkel, hvorfra man kan anskue den sociale virkelighed. 

Opgaven bygger op omkring dette faktum. Den sociale virkelighed er, hvordan de interne kontroller 

i de offentlige instanser er og fungerer, og hvordan dette har sit indspil i besvigelsesrisiciene for 

medarbejderne. I hermeneutikken fortolkes der, udover tekster, også menneskers adfærd, sociale 

roller, institutioners måde at fungere på og historiens gang. Alle de nævnte elementer er vigtige i 

denne afhandling og passer overens med formålet i opgaven, samt besvarelsen af 

problemformulering. Undersøgelsen af, hvordan de offentlige instanser fungerer og hvordan 

medarbejdernes (menneskers) adfærd er
10

. 

Den traditionelle hermeneutik betegnes som tekstfortolkning. Formålet her er, at man kommer frem 

til en forståelse af en tekst eller et andet menneske. Det bygger på fordomme og 

forståelseshorisonten i elementet. Særligt dialog og tekst spiller en væsentlig rolle, hvorfor det er 

ideelt i denne opgave at anvende denne videnskabelige tilgang. 

  

                                                 
8 Slides Metode opsamling, jf. Bilag 11 
9 Fuglsang, L. og Olsen, P. B., (2007), Videnskabsteori på tværs af fagkulturer og paradigmer i 

samfundsvidenskaberne, Roskilde Universitetsforlag, s. 311 
10 Hermeneutikken doc. Jf. Bilag 10 
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2.2. Undersøgelsesdesign 

I afhandlingen anvendes der det komparative undersøgelsesdesign, da det beskriver de sociale 

fænomener ved at sammenligne to eller flere modsætningsfyldte sager. Det komparative 

undersøgelsesdesigns logik bunder i, at ved at sammenligne modsætningsfyldte sager, kan man 

bedre forstå de sociale fænomener
11

.  

Undersøgelsesdesignet anvendes primært, når forskellige organisationer, kulturer, strategier, samt 

implementering af processer, skal undersøges. Målet er, at finde årsager for ligheder eller 

forskelligheder, eller for at få en bedre bevidsthed og dybere forståelse for de sociale fænomener. 

Ved at anvende dette undersøgelsesdesign, sammenlignes domme, som indeholder de to essentielle 

punkter i afhandlingen, som er offentlige instanser og besvigelser. Ved en sammenligning vil der 

skabes et bedre overblik og forståelse for de sociale fænomener. Derved kan der drages 

konklusioner ved, om der er ligheder mellem domme, f.eks. alder, køn, stilling, sagernes natur og 

lign. Afhandlingen vil indeholde interviews fra eksperter inden for området, herunder revisorer, 

kommuner og ministerier. Interviews fra revisorer vil benyttes til sammenligning af de interne 

kontroller hos deres klientel fra den offentlige sektor, samt bemærkelsesværdige besvigelsessager 

opdaget gennem revideringen. Interviews fra kommunerne benyttes til sammenligning af de interne 

kontroller i instanserne, hvor området vil behandles ud fra spørgsmålet om, hvordan disse kan 

optimeres. Interviewene benyttes desuden til at skabe en overordnet forståelse af de interne 

kontroller i det offentlige. Ved at sammenligne interviews og domme vil afhandlingen tage 

udgangspunkt i det komparative design (jf. undersøgelsesdesign) således, at baggrunden for det 

primære data er, at sammenligne for at finde årsager til ligheder eller forskelligheder. Det vil munde 

ud i en analyse og vurdering af om områderne kan optimeres, samt hvad fokus bør være, jf. interne 

kontroller og besvigelsesrisici. 

 

2.3. Dataindsamling 

I afhandlingen anvendes der hhv. kvalitative og kvantitative dataformer, idet afhandlingen bygger 

på et komparativt undersøgelsesdesign, som påvirker indsamlingen af data. Ved at benytte begge 

dataformer i afhandlingen, skabes der ikke kun et bredere perspektiv ved anskuelsen af 

problemstillingerne, men også en mere konkret besvarelse ud fra opdateret og særlig viden inden 

for fagområdet. De kvantitative data anvendes primært til belysning af afgørelser af domme 

omhandlende besvigelser, bedrageri og svindel inden for de offentlige instanser. De kvantitative 

                                                 
11 Bryman, A. og Bell, E. (2007), Business research methods, (2 udg.), Oxford university press, s.66 
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data består primært af sekundære data, som er data, der allerede er bearbejdet af andre parter, hvor 

der forventes at troværdighedsgraden være på allerhøjeste niveau, da disse data er domme afsagt fra 

domhuse. Ved at benytte domskendelser, vil dette skabe et mere retvisende billede af, hvordan en 

kendelse ved lignende tilstande vil være. Domskendelser vil udelukkende bestå af selve sagen samt 

domsafsigelsen. Kendelserne vil blive indhentet fra troværdige doms-databaser og fra byretter. En 

stor del af sagerne er straffesager, som anvendes i afhandlingen, hvorfor disse ikke er frit 

tilgængelige for offentligheden. Det kræver en skriftlig forespørgsel fra diverse byretter, hvorfor der 

yderligere forventes en optimal troværdighed. 

De kvalitative data anvendes primært til at belyse, hvordan de interne kontroller fungerer i de 

offentlige instanser. De kvalitative data består af primær data, som udgøres af interviews samt 

sekundære data for at underbygge validiteten fra fagbøger og relevante, troværdige publikationer. 

De primære data er interviews fra relevante specialister og fagfolk inden for området. Interviewene 

er foretaget hos BDO, Rigsrevisionen, Roskilde Kommune og Slagelse Kommune. Interviewene er 

semistrukturerede, hvor information indhentes ved at stille et vist antal generelle spørgsmål inden 

for forskellige områder. Spørgsmålene er rammen for en tjekliste, som sikrer, at der indhentes 

information om de samme emner fra forskellige informanter. Interviewene er blevet optaget og 

transskriberet. Disse vedlægges som bilag, samt spørgeskema til interviews. Der er udarbejdet 

referat af transskriberinger for, at få en mere konkret og koncentreret oversigt over interviewene. 

De sekundære data anvendes ved beskrivelse og indsigt i de overordnede standarder, som revisorer 

er underlagt. Dette danner rammen omkring bearbejdelse af videreudviklingen af teorier. 

Revisionsberetninger, kasse og regnskabsregulativer fra de relevante kommuner, anvendes for at 

skabe indblik i revisors overvejelser vedrørende de interne kontroller. 

 

2.4. Kildekritik 

Afhandlingen analyseres ud fra begreberne validitet (gyldighed) og reliabilitet (pålidelighed), som 

er to begreber, der sikrer at empirien er brugbar for at tilstræbe en så præcis besvarelse på 

problemformuleringen som mulig.  

 

2.4.1. Reliabilitet 

Reliabiliteten af data vedrører, hvorvidt det vurderes at de fremkomne data i undersøgelsen er 

pålidelige (troværdigheden af forskningsresultaterne), samt hvorvidt undersøgelsen kan være 

konsistent over tid, således at der ved gentagelser af undersøgelsen vil fremkomme samme 
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resultater, at dataene kan reproduceres på andre tidspunkter og af andre forskere. Vurderingen går 

derfor på selve dataindsamlingen og dels på analyse heraf. 

I nærvende afhandling vil der benyttes både primære og sekundære data, hvilket vil påvirke 

reliabiliteten i både positiv og negativ retning. Ved at benytte sekundære data fra internettet, vil det 

hæve reliabiliteten, da dette er data som er tilgængeligt for alle. Dog er der forhold der bevirker, at 

graden af disse data ikke altid kan opfylde graden af den ønskede reliabilitetet. Dette skyldes, at 

samtidigt med at internettet er tilgængeligt for alle, så er det også alle der kan tilføje informationer, 

som kan være relevante, irrelevante, korrekte og ukorrekte, hvorfor en højere grad af reliabilitet 

opnås ved at sammenligne data på kryds og fra flere kilder for, at hæve niveauet for reliabilitet. 

Reliabiliteten kan påvirkes, da en vigtig del af data er, hvordan disse bearbejdes og i hvilken 

kontekst.  

Dét, der kan påvirke reliabiliteten i opgaven, er måden dataene bruges på, dvs. hvordan disse bliver 

fortolket. Selvom dataene er tilgængelige for alle, kan de fortolkes forskelligt. I analysen som i 

diskussionen, vil det være udarbejdet på grundlag af dataene, dog er der ingen garanti for at andre, 

ville nå frem til samme diskussion. Samtidig vil det være svært, at undgå at der vil være en vis grad 

af subjektivitet i opgaven, da der skal belyses de interne kontroller i det offentlige og besvigelser, 

hvorfor der vil være mulighed for, at bære præg af egne holdninger, så længe disse kan 

sammenholdes med gældende teori og praksis. 

Ved at benytte primære data ved interview, påvirker det reliabiliteten. Dette er grundet, ved at bruge 

interviews i opgaven, kan disse fortolkes forskelligt ud fra, hvad man synes interviewet giver af 

betydning. Interviews er for det første den interviewedes holdninger og meninger der kommer frem. 

Dennes holdninger er for det meste ikke bundet af teori, men mere hvad de praksis oplever. Dette 

kan derfor benyttes i en opgave på forskellige måder, afhængig af, hvad intervieweren mener man 

får ud af interviewet. Derfor ville andre, som eksempelvis udførte samme interview, få andet output 

af interviewet. Ved at benytte primære data, mindsker det graden af reliabilitet.  

I nærværende afhandling vil der dog være fokus på faktorer, som er med til at højne validiteten samt 

reliabiliteten. Validiteten i den kvalitative forskningsmetode udtrykkes ved, at 

undersøgelsesmetoden understøtter forskningsspørgsmålene, der ønskes besvaret gennem 

interviewene. Ydermere er interviewguiden semistruktureret, hvilket bevirker en fleksibilitet, som 

bidrager til, at forskningsspørgsmålene belyses nuanceret, således at de undersøgte fænomener 

afdækkes tilstrækkeligt. 
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2.4.2. Validitet 

Validitet refererer til den korrekte dataindsamlingsmetode, som er brugt i forhold til 

problemformuleringen, det teoretiske grundlag i afhandlingen, anvendte modeller samt valget af 

dataindsamlingsmetoden. Undersøgelsens validitet (gyldighed) dækker over forholdet mellem det 

undersøgte og det tilsigtede, dvs. hvorvidt der er en overensstemmelse mellem den teoretiske og det 

empiriske begrebsplan, samt hvor relevant det empiriske er for problemformuleringen. Validitet kan 

derfor anses som sammenhængen i afhandlingen i forhold til om argumenternes gyldighed er 

fornuftige, velbegrundede og overbevisende, samt hvorvidt metoden er velegnet i forhold til dét den 

har til formål at undersøge. 

Ved benyttelse af de sekundære kvantitative data i afhandlingen, må det formodes at have en høj 

validitetsgrad. Dette er grundet, at det er domskendelser, hvorved det er dommere, der har vurderet 

kendelsen ud af de beviser der er frembragt til dem. Ved at benytte primære kvalitative data, vil det 

mindske validitetsgraden, da det er holdninger og meninger fra de interviewede der bliver brugt. 

Interview fra Rigsrevisionen og BDO kan hæve graden, da de ikke behøver at ”pynte” på de interne 

kontroller de møder, hos de forskellige kommuner, eller besvigelsessager de kan have mødt. 

Interview fra Slagelse og Roskilde kommune, kan mindske graden da de muligvis vil fremstå 

positivt. 

De publikationer og artikler der bliver brugt i opgaven, skal ligeledes læses med forbehold, da disse 

kan og typisk vil være påvirket af forfatterens egen subjektive holdning. Revisionsberetningerne fra 

kommunernes årsrapport vil ligeledes have en påvirkning af revisorens holdninger, dog er 

holdninger påvirket af standarder og lovgivning. 
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Kapitel 3 - Teori 

Nærværende kapitel tager udgangspunkt i specialets teoretiske fundament, som vil danne 

grundlag for analysen i samspil med empirien. Kapitlet vil give indblik i teorierne for at give 

læseren en forståelse for deres anvendelse i analysen, hvor metoden er fremgangsmåden for, 

hvordan der anvendes og indhentes viden.  
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3. Revisions baggrund og udvikling i Danmark 

Revisionens baggrund og udvikling gennem tiderne beskrives i det følgende afsnit. Det er en vigtig 

del af afhandlingen, at perspektivere udviklingen af revisionsfaget samt hvilke faktorer der har haft 

en indvirkning. I det følgende er baggrunden for revisionen i Danmark nærmere beskrevet, hvor 

formålet er, at afklare og definere, hvordan og hvilke elementer der påvirker faget. En kronologisk 

opfølgning af udviklingen i revisionsfaget skaber en større indsigt og forståelse, når dette senere 

behandles i afhandlingen. 

∞ 

De ældste krav til regnskabsvæsenet i Danmark, har officielt eksisteret siden 1732, hvor der er 

eksempler på indgåede bestemmelser omkring forvaltningsrevision i conventionen for Det Asiatiske 

Compagni, medens rødderne til nutidens revisorret findes i insolvensretten. Konkursloven af 1872 

(nr. 51 af 25. marts) indeholdt i § 479, en bestemmelse om, at handelskyndige revisorer skulle træde 

til under komplicerede sager for, at skabe klarhed omkring, hvad de vigtigste årsager til fallit 

(konkurs) var og indberette dette til Skifteretten. Undersøgelsen og revisors indtræden havde et 

formål. Det var at belyse forhold, så fallenter ikke undgik strafansvar, hvilket de ofte gjorde, 

eftersom kreditorer ikke rejste en straffesag og fordi de almindelige undersøgelsesdommere ikke 

magtede dette. Derfor er der i konkursloven givet udtryk for, at kurator og kreditorudvalget ved 

almindelige sager kunne gennemføre de nødvendige undersøgelser, medens der i de komplicerede 

forhold skulle være særligt handelskyndige personer, altså revisorer
12

.  

Siden 1732 er revision og holdningen til denne ændret sig, og ændrer sig stadigt løbende. 

Revisionsfaget danner sit fundament på erfaringer, krav til revisor og holdningen til revisors rolle 

og ansvar gennem tiden. 

I 1930 var revisors formål primært, at opdage besvigelser, men dette ændrede sig, hvor der fra 1950 

og frem var en forventning om, at revisor ikke udelukkende skulle opdage besvigelser. Revisor 

skulle undersøge mistænkelige forhold, hvis denne opdagede nogle. Målet var ikke primært at 

opdage besvigelsen, men at undersøge forhold der kunne være mistænksomme. 

                                                 
12 Langsted, L., Kiertzner, L. og Andersen, P.K. (2012) Revisoransvar, (7.udg), 161 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, November 2014 

Cand.merc.aud  Side | 20  

I 1995 blev opfattelsen af revisor og holdningen til dennes rolle ændret endnu engang, hvor revisors 

mål var at opdage væsentlige besvigelser. Revisors rolle og opfattelsen af denne ændrer sig løbende 

ud fra samfundets, offentlige instanserne og myndighedernes forventninger
13

. 

Revision og revisors rolle er områder, som konstant er under udvikling, hvor disse tilpasses gennem 

samfundets, offentlige instansers og myndigheders krav, forventninger og opfattelsen herunder. 

Indvirkningen og udviklingen har ændret revisors fremgangsmåde ved udførelse af revision. Denne 

ændring kan opdeles i generationer, som vil blive beskrevet i det følgende. 

 

1. generation – Fuldstændig og stikprøvevis revision 

I den tidlige fase af revision, som vi kender i dag, blev der anvendt fuldstændig og stikprøvevis 

revision. Den fuldstændige revision var, at revisor undersøgte alle bilag, hvilket betød at revisor 

fandt frem til (næsten) alle besvigelser, hvilket i den første generation var revisors primære opgave. 

Man gik væk fra denne praksis, da revisors rolle og opgaver ændrede sig. Fordelen ved den 

fuldstændige revision var, at revisor fandt frem til besvigelser, mens ulempen var at det både var 

tidskrævende og dyrt. 

Stikprøvevis revision er, når revisor ikke undersøger alle bilag, men at revisor udfører tilfældige 

stikprøver. Et eksempel kan være ved lageroptælling, hvor revisor alene kigger på bestemte eller 

tilfældigt udvalgte varegrupper. Det var mere effektivt for revisor og samtidigt billigere for 

klienten
14

.  

 

2. generation – Systemanalytisk revision 

Den systemanalytiske revision var baseret på, at revisor skulle fokusere på de interne kontroller. 

Revisor skulle forstå virksomheden og kunne sætte sig ind i forretningsgangene i de forskellige 

virksomheder og afdelinger. For at kunne gøre dette, var der fokus på flowcharts. Det vil sige, at 

revisor skulle se på, hvordan virksomheder opererede og hvordan flowet var. Eksempelvis skulle 

revisor undersøge hvordan et bilag gik fra cradle to grave, altså hvordan bilagets flow var gennem 

virksomhederne, herunder hvilke afdelinger og hvilket personale der kom i kontakt med bilaget. 

Fordelen ved denne type revision er, at det skaber et bredt overblik for revisor, medens ulempen er, 

at det i praksis er meget svært
15

. 

                                                 
13 Holm, D., (1995), Revisionens formål vedrørende besvigelser i fortiden, nutiden og fremtiden  
14 Kim K. Jeppesen. ”Revisorer og besvigelser”, plancher fra undervisning (2013), jf. bilag 13 
15 Kim K. Jeppesen. ”Revisorer og besvigelser”, plancher fra undervisning (2013), jf. bilag 13 
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3. generation – Revisionsrisikomodellen 

Revisionsrisikomodellen er en metode, hvor risiko og væsentlighed er bygget ind i revisionen. 

Væsentlige fejl og besvigelser er ikke små-fejl, men store beløb. Det er ikke interessant for revisor, 

at se på små fejl, fordi det er tidskrævende og mere eller mindre ubetydelige set i forhold til, hvis 

der er tale om store virksomheder. 

Revisionsrisikomodellen anvender en formel, hvor der er en iboende risiko. Dette er risikoen for at 

væsentlige fejl opstår. Den iboende risiko skal ganges med kontrol risiko. Kontrol risiko er risikoen 

for at væsentlige fejl ikke forhindres eller rettes af den interne kontrol. Disse områder ganges til 

sidst med opdagelsesrisikoen, som er risikoen for at væsentlige fejl ikke opdages under revisionen. 

Formlen udgør revisionsrisikoen, som er risikoen for at der forekommer væsentlige fejl i regnskabet 

som revisor ikke har fundet
16

. 

 

4. generation – Procesrevision 

Procesrevision er 4. generation samt det nyeste revisionskoncept. Konceptet blev udviklet i starten 

af 1990’erne, hvor de store revisionsvirksomheder ville imødegå de stigende antal sagsanlæg, som 

følge af forventningskløften til revisors roller og ansvarsområder i forbindelse med varetagelse af 

offentlighedens og/eller virksomheders forventninger. Forventningerne medførte bl.a. store krav til 

revisors kendskab inden for revisionsstandarder ved fastlæggelse af god revisionsskik.  

Ved procesrevision foretager revisor en dybere og bredere revision. Formålet er, at identificere og 

forstå den samlede forretningsrisiko for at kunne afdække risici for væsentlig fejlinformation. Er der 

en sammenhæng mellem strategi og processer i de offentlige instanser? Dette spørgsmål besvares 

ved at sammenholde præstation, strategi og proces via succesfaktorer. Den iboende risiko har 

hermed en større rolle
17

. Procesrevision bygger på revisionsrisikomodellen, men skal anvendes ud 

fra et bredere perspektiv og igennem hele revisionsprocessen. 

  

                                                 
16 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 153 
17 Duss, P. E., (1993, årg. 54, nr. 3) Revisionsplanlægning, Revisorbladet 
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3.1. Revisionsproces 

Revisionsprocessen er inddraget i afhandlingen, hvor den generelle fremgangsmåde beskrives i 

teoriafsnittet. ISSAI og implementeringen af denne vil i fremtiden have en indvirkning 

hovedsageligt ved planlægningsdelen og udførelsesdelen i revisionsprocessen, hvorfor dette vil 

blive nærmere behandlet i analyseafsnittet.  

∞ 

Fra det øjeblik revisor skal beslutte sig om accept af klient og frem til den endelige underskrift på 

regnskabet, går revisor gennem en proces. Processen er summen af de handlinger revisor skal 

gennemgå fra tildeling af erhvervet for en bestemt kunde til den endelige konklusion i 

revisionspåtegningen. 18 

 

Figur 2 - Revisionsprocessen 

 

Accept af kunde 

Inden revisor begynder en opgave for en kunde, ny eller eksisterende, skal der foreligge en 

kundeaccept. Ved en kundeaccept skal revisor gennemføre visse opgaver og vurderinger, før revisor 

kan acceptere kunden. Følgende punkter skal revisor igennem ved accept af kunde19: 

a) Forståelse af organisationen og dens omgivelser – forståelse af ejerskab, ledelse, regnskabsår 

og branche. 

b) Indledende regnskabsanalyse – udarbejdes en regnskabsanalyse til identificere potentielle 

faresignaler, ud fra de seneste årsrapporter. 

c) Vurdering af integriteten hos den øverste ledelse – integriteten hos ledelsen er bl.a. 

forretningsmæssige omdømme og forretningsmetode. 

d) Overordnet vurdering af risici i regnskabet – Risikovurdering med fokus på væsentlige 

regnskabsposter, med særlig komplekse poster, hvor skøn indgår. 20 

                                                 
18 Duss, P. E., (1993, årg. 54, nr. 3) Revisionsplanlægning, Revisorbladet, s. 29 
19 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 57 
20 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 60 
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e) Vurdering af uafhængighed og etiske regler – Revisor skal være uafhængig af organisationen, 

samtidig med overholdelse af de etiske regler fra IFAC. 

f) Kontakt til tidligere revisor – Kontakte tidligere revisor med henblik på at forespørge årsagerne 

til fratrædelsen.  

g) Vurdering af reglerne i Hvidvaskningsloven – Omfattet af lovgivning af hvidvaskning, og 

dermed har underretningspligt. 

 

Planlægning 

Når revisor har accepteret kunden, kan planlægningen af revision påbegynde. Ved planlægningen 

skal revisor udarbejde en overordnet revisionsstrategi og en detaljeret revisionsplan. I 

planlægningen identificerer revisor de relevante risici der er i den offentlige instans, og dermed 

planlægge, hvilke revisionshandlinger der skal udføres for at imødegå de identificerede risici.21 

Revisionsstrategien og revisionsplanen som revisor udarbejder, kan ændre sig under hele 

revisionsprocessen, da planlægningen er en iterativ proces. 

Den overordnet revisionsstrategi sætter rammen for revisionen og skal derfor udarbejdes i 

planlægningsfasen. Dog kan strategien ændre sig løbende i processen. Revisionsstrategien er med til 

at rette opmærksomheden på de vigtige revisionsområder og derfor løse revisionsmæssige 

problemer rettidigt. Strategien hjælper til at planlægge revisionen ordentlige, så det er effektivt og 

økonomisk, samt koordinere arbejdet så det udføres af kompetente revisorer og eksperter, når det er 

relevant.22 

I forbindelse med revisionsstrategien skal revisor fastlægge væsentlighed ved planlægning og 

udførelse af revisionen af regnskabet. Væsentlighed er information hvis udeladelse heraf eller fejl 

heri kan have indflydelse på regnskabsbrugeres økonomiske beslutninger truffet på grundlag af 

årsregnskabet.23 Revisor skal derfor definere væsentlighedsniveauet ved revision af organisationen. 

Væsentlighedsniveau bliver lagt ud fra en benchmark, hvor niveauet bliver beregnet ud fra en given 

procentdel af det valgte benchmark. De mest brugte er omsætning, resultat før skat, egenkapital og 

aktivmasse. 

En anden vigtig del af planlægningen er et planlægningsmøde, hvor formålet er at dele viden på 

opgaveteamet, drøfte risici og fastlægge strategien. Ved drøftelse af risici skal der vurderes risikoen 

                                                 
21 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 92 
22 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 96 
23 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 105 
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for væsentlig fejlinformation, herunder risikoen for besvigelser.24 Risikoen for væsentlig 

fejlinformation bliver beskrevet under revisionsrisikomodellen i afsnit 3.2. 

 

Udførelse 

Når revisor har planlagt revisionen, kan revisionen dermed iværksættes. Udførelse af revision er 

omfattet af løbende revision og statusrevision. Løbende revision er revision der sker i løbet af 

regnskabsåret og før balancedagen, mens statusrevision er revision efter balancedagen. 

 

Løbende revision - Formålet med løbende revision er at reducerer substanshandlinger og revision 

efter balancedagen. Løbende revision består bl.a. test af interne kontroller. Ved at teste de interne 

kontroller løbende, er det mere effektivt i forhold til opdagelse af risici, dog skal det huskes at det 

skal gøres på forskellige tidspunkter, for at gøre det mest effektivt. Beskrivelse af interne kontroller 

sker jf. afsnit 0., samt beskrivelse af test af kontroller sker jf. afsnit 3.4.2.  

 

Statusrevision - Statusrevision er en del af den endelige revisionen af årsregnskabet for en 

virksomhed. Statusrevision er den revision der foretages efter virksomhedens balancedag og er 

derfor en del af den samlede afsluttende revision. I forhold til den løbende revision, bliver der 

foretaget substanshandlinger for den resterende periode, fra den sidste løbende revision der er blevet 

udført. Substansrevision består af substansanalytisk revision og detailrevision. Substansanalytisk 

revision består af opstilling af den forventede udviklingen til den faktiske udviklingen, gennem 

diverse nøgletal mv. Detailrevision består af test af underliggende dokumentation i form af bilag, 

afstemning mv. Ved revision af offentlige instanser bliver der foretaget forvaltningsrevision, hvilket 

er særpræget til det offentlige. Forvaltningsrevision bliver beskrevet i afsnit 3.5.2. 

 

Afslutning 

Som afsluttende arbejde, efter statusrevision, skal revisor opnå revisionsbevis for at der ikke er 

indtruffet begivenheder og transaktioner, mellem balancedatoen og revisors erklæring. 

Revisionsbevis skal vise, at revisor har overvejet om der er transaktioner og begivenheder, der har 

indvirkningen på årsregnskabet. 

Hvis revisor får kendskab til forhold, efter datoen på erklæringen, men før offentliggørelsen, der 

kunne have fået revisor til at ændre erklæringen, skal revisor drøfte forholdet med ledelsen og 

                                                 
24 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 100 
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fastslå om regnskabet bør ændres.
25

 Hvis ledelsen ændre regnskabet, skal revisor opnå 

revisionsbevis ved udførelse af yderligere handlinger, samt forny regnskabet med en ny 

revisionspåtegning. Hvis ledelsen ikke vil ændre regnskabet, hvor revisor mener at det skal ændres, 

skal revisor informere ledelsen og bestyrelsen om ikke at offentliggøre regnskabet. Hvis regnskabet 

bliver offentliggjort, uden de nødvendige ændringer, skal revisor forhindre at revisors erklæring 

tillægges betydning, f.eks. i form af en pressemeddelelse, hvor revisor tilbagekalder sin erklæring.
26

 

Når regnskabet er offentliggjort og revisor får kendskab til forhold, der kunne få revisor til at ændre 

revisors erklæring, skal revisor drøfte forholdet med ledelsen og fastslå om regnskabet bør ændres. 

Hvis ledelsen ændrer regnskabet, skal revisor forsyne det ændrede regnskab med ny 

revisorerklæring. Den nye erklæring skal indeholde supplerende oplysninger, for der redegøres for 

årsagen til ændringen.
27

 Hvis ledelsen ikke vil ændre regnskabet, skal revisor forhindre at revisors 

erklæring tillægges betydning, f.eks. i form af en pressemeddelelse, hvor revisor tilbagekalder sin 

erklæring.
28

 

Revisor skal samtidigt opnå tilstrækkeligt bevis for, at der kan være fortsat drift ved udarbejdelsen 

af årsregnskabet samt konkludere organisationens evne til at forsætte driften.  

Som helt afsluttende opgaver skal revisor have indhentet en regnskabserklæring fra ledelsen, som er 

stillet til revisor og trykt på organisationens brevpapir. Samtidig skal revisor vurdere om 

identificerede ikke-korrigerede fejlinformationer enkeltvis eller samlet er væsentlige. 

 

Rapportering 

Konklusionen på regnskabet for revisor kan ske gennem rapportering. Rapportering kan indeholde 

generalforsamlingsreferat, revisionsprotokollen, management letter eller anden skriftlig 

rapportering. Revisor rapportering kan være både mundtlig og skriftlig, hvor skriftlig er den mest 

sikre for revisor, der dermed har mulighed for at kunne dokumenterer rapporteringen. 

Revisionsprotokol skal føres i de offentlige instanser. Der er følgende revisionsprotokollater; 

tiltrædelsesprotokol, revisionsprotokol vedrørende revision i årets løb, revisionsprotokol vedrørende 

revision af årsregnskabet og revisionsprotokol ved revisors fratræden. Revisionsprotokol 

vedrørende revision af årsregnskabet er et krav, mens revisionsprotokol vedrørende revision i årets 

løb kun er et krav, hvis der er forhold der skal rapporterer om, f.eks. besvigelser, ineffektive 

                                                 
25 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 281 
26 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 282 
27 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 283 
28 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 282 
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kontroller eller svagheder.29 Revisionsprotokollen afgives til den offentlige instans øverste ledelse, 

f.eks. byrådet i en kommune. 

Det særlige ved offentlige instanser er, at der bliver udarbejdet en revisionsberetning. Denne 

revisionsberetning beskriver bl.a. hvordan de interne kontroller fungerer i den offentlige instans, og 

om der skal arbejdes mere med. Revisionsberetningen minder meget om protokol, dog er der 

forskelle. Dette er bl.a. revisionsberetning er offentlig, mens en protokol er kun til bestyrelsen.30 

Ved udarbejdelse af management letter, sker dette hvis den daglige ledelse skal underrettes om bl.a. 

betydelige mangler i intern kontrol eller andre mangler. Hvis det er betydelige mangler, bliver det 

rapporteret i et management letter til den daglige ledelse og i revisionsprotokollen til den øverste 

ledelse. Ved andre mangler sker rapporteringen typisk alene i et management letter til den daglige 

ledelse. 31 

Sammen med revisionsprotokollen skal der ved revision af årsregnskabet indgå en 

revisionspåtegning i årsrapporten. Hvis der er i årsrapporten ikke medtages forbehold eller 

supplerende oplysninger skal der kort skitseres, ledelsens ansvar for årsregnskabet og identifikation 

af det reviderede årsregnskab og den regnskabsmæssige begrebsramme.32 

Der findes fire typer konklusioner vedrørende den udførte revision: 

 Konklusion uden forbehold: Hvis det er en konklusion uden forbehold, er det et udtryk for, at 

revisor har konkluderet, at årsregnskabet giver et retvisende billede.33 

 Konklusion med forbehold: en konklusion med forbehold, bliver betragtet som et årsregnskab, 

bortset fra konklusion og kan være aktuel ved uenighed med ledelsen eller manglende 

revisionsbevis. 

o Uenighed med ledelsen: Hvis revisor er uenig med ledelsen, og det er uvæsentligt, sker der 

ingen modifikation. Hvis det er væsentlig, men ikke gennemgribende er det en konklusion 

med forbehold. Hvis det er væsentlig og gennemgribende er det en afkræftende konklusion. 

o Manglende revisionsbevis: for manglende revisionsbevis er det samme forhold som ved 

uenighed med ledelsen. 

                                                 
29 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 317 
30 Dagensdagsorden, (2012, juni), Revisionsberetning i kommuner, 10. juni 2012 

http://www.dagensdagsorden.dk/revisionsberetninger-i-kommuner-og-faelleskommunale-ss-60-virksomheder 
31 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 339 
32 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 345 
33 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 352 

http://www.dagensdagsorden.dk/revisionsberetninger-i-kommuner-og-faelleskommunale-ss-60-virksomheder


Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, November 2014 

Cand.merc.aud  Side | 27  

 Afkræftende konklusion: Hvis revisor er uenig med ledelsen og revisor er nået til den 

overbevisning, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede, bliver der aflagt en afkræftende 

konklusion. 

 Konklusion udtrykkes ikke (manglende konklusion): Hvis det manglende revisionsbevis 

vurderes så væsentligt og gennemgribende for revisors muligheder for at konkluderer på 

årsregnskabet, at revisor ikke kan afgive en egentlig konklusion.34 

Supplerende oplysninger vedrører andre forhold, end konklusion med forbehold. Ved afgivelse af 

supplerende oplysninger, skal det vedrøre at bogføringsloven ikke er overholdt, forhold der kan 

give ledelsen erstatnings- eller strafansvar eller opbevaring af regnskabsmateriale. 

 

3.2. Revisionsrisikomodellen 

Revisionsrisikomodellen anvendes til at beskrive interne kontroller og besvigelser i en simpel 

model. Denne giver et hurtigt, men godt overblik over hvilke punkter revisor og virksomhed 

kan/bør være opmærksom på, i tilfælde af svage interne kontroller og/eller besvigelser. Modellen 

opsummerer interne kontroller og besvigelsesrisici. 

∞ 

Revisionsrisikomodellen anvendes i afhandlingen til at belyse, hvordan revisor fastsætter 

væsentlighedsniveau for virksomheder. Denne anvendes også til kommuner, når revisor skal 

revidere en kommune.  

En vigtig del af planlægningen er risikovurdering af organisationen, da revisor skal sikre sig 

regnskabet giver et retvisende billede af selskabet jf. ÅRL § 11: 

 

”Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af organisationen 

og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal 

indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.” 

  

                                                 
34 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 358 
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Udover at det er et krav at regnskabet skal give et retvisende billede af selskabet, skal revisor 

samtidig opnå sikkerhed for ikke væsentlige fejlinformationer i regnskabet jf. ISA 200 - 4: 

 

”ISA’er kræver som grundlag for revisors konklusion, at revisor opnår høj sikkerhed for, at 

regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlige fejlinformationer, uanset om fejlinformationer 

skyldes besvigelser eller fejl. Høj grad af sikkerhed opnås, når revisor har opnået tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis til at reducere revisionsrisikoen.” 

 

Som det er beskrevet i ISA 200, opnår revisor høj grad af sikkerhed ved at reducere 

revisionsrisikoen. Revisionsrisikoen er risikoen for at regnskabet indeholder væsentlige 

fejlinformationer og revisor derfor får udtrykt en upassende revisionskonklusion.35 

Revisionsrisikoen består af risiciene for væsentlige fejlinformation og opdagelsesrisikoen. Risiciene 

for væsentlig fejlinformation er gennem den iboende risiko og kontrol risiko, eksisterer uafhængigt 

af revisionen af regnskabet, da det er organisations risici.36 

 

Figur 3 – Revisionsrisikomodellen 

 

 

Opdagelsesrisiko 

Opdagelsesrisikoen er den risiko, for de handlinger som der bliver udført for at kunne reducere 

revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau, ikke fører til opdagelse af en fejlinformation.37 Det 

acceptable niveau for opdagelsesrisikoen er omvendt med vurderingen af risiciene for væsentlige 

fejlinformation.38 Jo større revisor mener risiciene for væsentlig fejlinformation er, jo mindre er det 

acceptable niveau for opdagelsesrisiko og omvendt. Risikoen kan ikke elimineres, kun mindskes 

grundet revisionens iboende begrænsninger.39 De iboende begrænsninger revisor er overfor, 

                                                 
35 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 200, 13(c) 
36 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 200, A37 
37 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 200, 12(e) 
38 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 200, A42 
39 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 200, A44 
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medfører at revisor ikke kan forventes at reducerer revisionsrisikoen på nul, da de revisionsbeviser 

revisor drager konklusioner ud fra, er overbevisende og ikke definitivt.40 

Som det tidligere er beskrevet består de væsentlige fejlinformationer af både den iboende risiko og 

kontrolrisikoen. 

 

Iboende risiko 

Den iboende risiko varierer fra virksomhed til virksomhed, da den påvirker forskelligt, grundet at 

risikoen er påvirket af transaktioner, balanceposter og oplysninger. Disse er forskellige fra 

virksomhed til virksomhed, og derfor er risikoen varierende. Den iboende risiko kan være større for 

konti der er påvirket af skøn eller komplekse beregninger, da der er en usikkerhed.41 

Ikke kun den interne risiko er omfattet af den iboende risiko, da eksterne forhold også påvirker 

risikoen. Eksterne forhold der har forretningsmæssige risici, kan også have en påvirkning på den 

iboende risiko. Hvis et produkt bliver overvurderet af de eksterne forhold, sker der en iboende 

risiko. Den iboende risiko er derfor en risiko der ikke kan påvirkes af revisor. 

 

Kontrol risiko 

Kontrolrisikoen er risikoen for fejlinformation der ikke er blevet forebygget eller opdaget og rettet i 

tide af de organisationens interne kontroller42. Fejlinformationen kan enten være enkeltvis eller 

sammenlagt med anden fejlinformation der vedrører en transaktion, balancepost eller en oplysning 

som er betydelig for et revisionsmål. Kontrolrisikoen er effektiviteten af den daglige ledelses 

implementering, og opretholdelse af intern kontrol, der er relevante for udarbejdelse af 

organisationens regnskab.43 De interne kontroller skal være med til at håndtere de konstaterede 

risici, der truer virksomhedens mål. De interne kontroller kan kun reducere og/eller eliminere 

risiciene for væsentlig fejlinformation, da der er iboende begrænsninger for de interne kontroller44. 

De iboende begrænsninger kan bl.a. bestå af menneskelige fejl, eller kontroller der tilsidesættes af 

den daglige ledelse. Der vil derfor altid være en vis kontrolrisiko. 

  

                                                 
40 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 200, A45 
41 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 200, A38 
42 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 200, (n) ii) 
43 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 200, A39 
44 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 200, A39 
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3.3. Besvigelser 

Besvigelsesafsnittet har til formål at skabe en konkret definition af, hvad en besvigelse er. Dette 

skyldes, at der forefindes adskillige definitioner af begrebet, herunder jf. Straffeloven og, 

Revisionsstandarder. Afsnittet har endvidere til formål, at skabe klarhed over hvem der udfører 

besvigelser, samt hvordan og hvorfor. Emnet behandles i analyseafsnittet, hvorfor en definition og 

beskrivelse medtages i teoriafsnittet. 

∞ 

Definition af besvigelser 

Selvom besvigelser, i første omgang, er én af hovedårsagerne til indførelsen af revisionsstandarder i 

Danmark, er der ingen konkret definition af, hvad besvigelser egentlig er. Der findes hverken en 

national eller international betegnelse eller uddybning af, hvad en besvigelse er, men én ting er 

fælles for alle typer besvigelser. Den fælles og primære faktor er, at en eller flere personer bevidst 

bedrager andre, herunder kolleger, offentlige instanser og/eller samfundet, for at fremskaffe 

økonomiske gevinst til sig selv. 

 

Strafferetlig definition 

Selvom besvigelser ikke konkret er defineret, så er de en del af Straffeloven, hvor disse uddybes 

under betegnelserne ’svig’ og ’bedrageri’. Besvigelser anses altså som berigelsesforbrydelser efter 

bestemmelserne for besvigelser i Straffeloven, hvor disse findes i kapitel 28, som omhandler 

formueforbrydelser. Herunder er de relevante, beskrivende begreber for besvigelser følgende: 

 

 § 276, Tyveri: At tilegne sig et aktiv uden besidderens samtykke. 

 § 278, Underslæb: At fremskaffe sig selv eller anden uberettiget tilegnelse af aktiver, som er i 

forbryderens varetægt. 

 § 279, Bedrageri: At skaffe sig selv eller andre en uberettiget vinding, ved retsstridigt at 

fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til handling eller 

undladelse, og derved påføre formuetab til modpart. Det vil sige, at påføre formuetab til en 

anden ved at udnytte vedkommendes vildfarelse. 

 § 280, Mandatsvig: At skaffe sig selv eller andre en uberettiget vinding, ved misbrug af adgang 

til at handle med retsvirkning for andre eller ved et formueanliggende, som det påhviler ham at 

varetage for den anden, at handle mod dennes tarv. 
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Revisionsmæssig definition jf. Revisionsstandarderne 

I forbindelse med revisors rolle og dennes udvikling, er opfattelsen, tilgangen og holdningen, som 

nævnt tidligere, blevet ændret løbende. I forbindelse med den øgede fokus på besvigelser, er der 

indført en revisionsstandard, som udelukkende behandler revisors tilgang og opgaver i forbindelse 

med besvigelser. Danske revisionsstandarder (RS) udgives af Foreningen af Statsautoriserede 

Revisorer (FSR), medens disse bygger på de internationale standarder (ISA), som udgives af 

International Foundation of Accountants (IFAC). De internationale standarder danner således 

fundament for de danske standarder, hvorefter disse implementeres ved at blive tilpasset til den 

danske lovgivning. Hele bevæggrunden for standarderne udarbejdes af EU-kommissionen. 

 

RS 240 omhandler revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber. Definitionen 

af besvigelser, jf. RS 240: 

”En bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den øverste 

ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, der benytter vildledning til at opnå en uberettiget eller 

lovlig fordel. ” – RS 240, punkt 11. 

- 

”Fejlinformation i regnskabet kan enten skyldes besvigelser eller fejl. Den afgrænsende faktor 

mellem besvigelser og fejl er, om den underliggende handling, der resulterer i fejlinformation i 

regnskabet, er bevidst eller ubevidst. ” – RS 240, punkt 2. 

 

RS 240 definerer ikke konkret, hvad en besvigelse er, men konstaterer, at der er tale om personer i 

virksomheder, som benytter vildledning til at opnå en uberettiget eller lovlig fordel. Standarden 

skelner i mellem, om fejlinformationer i regnskabet bygger på en bevidst eller ubevidst handling. 

Yderligere pointerer standarden, at ansvaret for forebyggelse og opdagelse af besvigelser påhviler 

organisationens øverste - og daglige ledelse, hvor det særligt er vigtigt at forebygge besvigelser, 

fremfor at opdage. Forebyggelsen indbefatter at virksomheder skaber og opretholder en kultur af 

ærlighed og etisk adfærd, for at reducere mulighederne for besvigelser og afskrække, så personer 

undgår at begå besvigelser i kraft af sandsynligheden for at blive opdaget og straffet45. 

 

                                                 
45 Jf. RS 240, (ajourført) 
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RS 240 skelner mellem to typer af besvigelser, hvor disse er regnskabsmanipulation og misbrug af 

aktiver. Disse vil kort blive beskrevet i det kommende, hvor en uddybning af begreberne og hvad 

disse indebærer vil blive defineret. 

 

Regnskabsmanipulation 

Regnskabsmanipulation har til formål at fremstille virksomheden bedre end den reelt er. Dette 

foretages ved at fremstille indtjeningen og præstationen bedre end den er, hvor besvigelsen 

indebærer at der indgår tilsigtet fejlinformation i regnskabet, for at vildlede regnskabsbrugerne ved 

at udelade beløb eller oplysninger. I daglig tale er besvigelsen kendt og florerer i diverse medier 

under begrebet, som pytning, sminkning eller fusk med regnskabet. 

Regnskabsmanipulation begås oftest af den daglige ledelse, hvor denne bestræber sig på at styre 

resultater for bevidst, at vildlede regnskabsbrugerne for at påvirke deres opfattelse af virksomheders 

indtjening og præstation. Incitamentet for at begå dette kan starte i det mindre, hvor små tiltag eller 

upassende justeringer af forudsætninger eller ændringer af vurderinger. Pres og incitament for at 

leve op til markedets vilkår eller et ønske om at maksimere en præstationsbaseret lønning kan være 

årsager til at begå regnskabsmanipulation. I nogle tilfælde kan det være omvendt, hvor den daglige 

ledelse ønsker at minimere indtjeningen, for at reducere skattegrundlaget eller overdrive 

indtjeningen for at opnå en finansiering. Midlerne til at begå dette kan være at manipulere, forfalske 

eller ændre bogføringen eller underliggende dokumentation for regnskabet. Anvende forkerte 

præsentationer eller udeladelse af begivenheder, transaktioner eller anden betydelig information. 

Det kan være ved en bevidst, forkert anvendelse af regnskabspraksis vedrørende beløb, 

klassifikation, præsentation eller oplysning. 

 

Figur 4 - Eksempler på regnskabsmanipulation med tilvirkning fra RS 240 

Bogføre fiktive registreringer for at manipulere driftsresultatet. 

Upassende tilpasninger af regnskabsmæssige skøn. 

Udskyde indregninger i regnskabet af begivenheder og transaktioner. 

Skjule data der er registreret i regnskabet. 

Udføre vanskelige finansielle transaktioner for at fejlangive finansiel stilling 

eller resultat. 

Ændre registreringer i forbindelse med betydelige og usædvanlige 

transaktioner. 
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Misbrug af aktiver 

Den anden form for besvigelse, som direkte er beskrevet og behandlet i RS 240, er misbrug af 

aktiver. Denne form for besvigelse behandler tyveri eller misbrug af virksomheders aktiver. 

Formålet med denne form for besvigelse er oftest en personlig økonomisk berigelse, hvor 

besvigelsen under daglig tale går under betegnelsen rapseri fra arbejdspladsen. 

Misbrug af aktiver kan være tyveri af fysiske aktiver eller immaterielle rettigheder, hvor der kan 

være tale om tyveri fra den offentlige instans, til privat forbrug eller med hensigt om videresalg. 

Besvigelsen er svær at opdage, fordi der ikke decideret er tale om en regnskabsfejl, men derimod at 

det er tilsigtet at misbruge aktivet eller den immaterielle rettighed. Den daglige ledelse er i stand til 

at tilsløre eller skjule misbruget ved at anvende metoder, som for virksomheden og revisor er 

næsten umulig at spore46. 

Der er flere metoder til at begå misbrug af aktiver, herunder skimming, som er tyveri af kontanter 

før disse er bogført i regnskabssystemet. Skimming er vanskelig at opdage, fordi besvigeren sælger 

en vare eller en ydelse, modtager betaling, men registrerer ikke transaktionen. Ergo kommer 

betalingen i besvigerens egen lomme og eftersom der ikke er nogen registreringer af transaktionen, 

vil der for revisor ikke være nogen revisionsspor at gå efter.  

 

Figur 5 - Eksempler på misbrug af aktiver med tilvirkning fra RS 240: 

Underslæb: Misbrug af debitors indbetalinger fra afskrevne konti til privat 

konti. 

Tyveri af fysisk aktiver eller immaterielle rettigheder. 

Foranledige en offentlige instanser for at betale for varer og tjenester der ikke 

er modtaget. 

Privat benyttelse af offentlige instanserens aktiver. 

 

Besvigelsestrekanten 

Hvorfor begås der besvigelser og økonomisk kriminalitet? Det er svært at besvare, da det er et etisk 

dilemma og der findes adskillige årsager, men overordnet er det vigtigt at sætte sig ind i, som 

organisation, da det kan være med til at undgå besvigelser. Der er flere elementer, der skal gå op i 

en højere enhed for at en besvigelse kan begås. Besvigelsestrekanten er en model, som beskriver 

                                                 
46 Jf. RS 240 (ajourført) 
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elementerne. Denne er udarbejdet med henblik på at forstå mentaliteten og baggrunden for 

besvigelser. 

 

Figur 6 – Besvigelsestrekanten 

 

Incitament 

 Det første element i besvigelsestrekanten er incitament/pres. For at en besviger skal udføre en 

besvigelse, er det nødvendigt at der er et incitament/pres. Der kan være adskillige årsager for, 

hvorfor en medarbejder vælger at begå en besvigelse. Herunder kunne der være årsager som, at 

medarbejderen lever over evne. Altså bruger medarbejderen flere penge, end vedkommende 

tjener. Dette er ikke et uset fænomen. For at tilgodese levestilen er det derfor nødvendigt for 

besvigeren, at kompensere. Kompensationen kommer i form af at besvige den offentlige instans. 

 Et andet incitament/pres kan være, at besvigeren føler sig uretfærdigt behandlet af den offentlige 

instans. Hvis en besviger, ikke føler sig værdsat eller er blevet behandlet dårligt, så kan det være 

en hævnaktion mod den offentlige instans. 

Forventninger og pres fra ledelsen, eller et ønske om at opnå en bonus kan give et 

incitament/pres på medarbejderen om, at den offentlige instans skal performe og opnå et 

bestemt salgstal, hvor det kan skabe et incitament til at der besviges. For at opnå et bestemt 

salgstal kan medarbejderen manipulere med enten regnskabet, tallene, fakturaer og lignende. 
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Mulighed 

For at besvigeren kan udføre en besvigelse, er det også vigtigt, at personen har en mulighed for ikke 

at blive opdaget. Når incitament/pres er opfyldt, er det næste led i besvigelsestrekanten, muligheden 

for at udføre besvigelsen. Svage eller ingen interne kontroller muliggør det for besvigeren at 

udnytte denne viden, hvor besvigeren her kan gå uden om kontrollerne og prøve at undgå at blive 

opdaget. Oftest er det uopmærksomhed, tillid, en svag daglig ledelse og/eller en skrøbelig 

organisationsstruktur nok for at en besviger, går videre med en besvigelseshandling og dermed 

nærmer sig økonomisk fordel. 

  

Retfærdiggørelse 

Det tredje og sidste element i besvigelsestrekanten er retfærdiggørelse. Når besvigeren har et 

incitament/pres, samt en mulighed for et udfører besvigelsen, er det sidste led at retfærdiggøre 

denne handling. Dette element giver besvigeren en moralsk eller etisk accept, hvorfor personen ikke 

føler sig som en kriminel. De typiske argumenter herunder er, at besvigeren en dag vil betale 

pengene tilbage eller at besvigeren i bund og grund fortjener det, fordi den offentlige instans ikke 

kan undvære vedkommende. En anden retfærdiggørelse er, at personen kan mene, at ’alle’ gør det, 

og derved ikke have kvaler over at besvige.  
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Figur 7 - Typer af besvigelser 

 

 

Der findes adskillige typer af besvigelser, hvor disse kan inddeles i forskellige kategorier.  

 

3.4. Interne kontroller 

Der findes ikke en konkret teori til de interne kontroller i de offentlige instanser. Dog kan teorien 

der er tilkoblet private virksomheder bruges til en vis grad. Derfor er der i dette afsnit beskrevet, 

noget af teorien der er tilpasset de private virksomheder, som dog kan benyttes i forhold til de 

offentlige instanser. I forbindelse med definition af interne kontroller vil der i det følgende afsnit 

bliver fokuseret på COSO-rapporten fra 1992 og ikke den nyeste udgave, som er COSO ERM fra 

2004. Dette begrundes i, at objektiverne for offentlige instanser er anderledes i forhold til private 

virksomheder. COSO ERM fokuserer hovedsageligt på, at virksomheden skal optimere for at øge 

interessenters indtjening. Dette opnås ved at optimere virksomhedens drift, hvorfor dette ikke er 

relevant for offentlig instanser, da formålet ikke er at øge aktionærers værdi. Den oprindelige 

Report to The Natioan on Occupational Fraud and Abuse 2012. Oversigt over besvigelsestyper og kategorier 
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COSO fokuserer på en overordnet effektivisering i forhold til interne kontroller, hvorfor denne 

anvendes i det kommende afsnit. 

∞ 

3.4.1. Definition af interne kontroller 

Tilgangen til interne kontroller har ændret sig gennem årene, hvorfor revisionsprocessen derfor 

også har haft en påvirkning af dette. Det blev beskrevet af Poul Hansen i 1956 som et værktøj der 

skal forhindre at der sker fejl eller besvigelser47. Hvor den i dagens revisionsproces bliver brugt som 

egentlige processor, der hjælper organisationer med at nå deres målsætning, gennem at imødegå 

risiciene der kan opstå omkring målsætningen. Kontrollerne kan bestå af afstemninger af fx bank, 

løn, moms og finansielle sammenligning af fx budgettet, konkurrenter og funktionsadskillelse48. 

Figur 8 - Udvikling af definition for intern kontrol, illustrerer hvorledes de interne kontroller har 

ændret sig gennem tiden: 

 

Figur 8 - Udvikling af definition for intern kontrol 

 

Forståelsen af intern kontrol, på tværs af disciplin og professioner, er i dag først og fremmest 

baseret på COSO-begrebsramme for interne kontrol.49 COSO-rapporten blev oprindeligt udviklet 

                                                 
47 Davidsen, C. (2007, nr. 11), Intern kontrol i revisionsprocessen, Inspi, s. 24 
48 Davidsen, C. (2007, nr. 11), Intern kontrol i revisionsprocessen, Inspi, s. 24 
49 Davidsen, C. (2007, nr. 11), Intern kontrol i revisionsprocessen, Inspi, s. 26 
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som et frivilligt ledelsesværktøj, med udsigt til større amerikanske virksomheder. Grunden til 

udviklingen af begrebsrammen var bl.a. for at oprette en fælles forståelse af interne kontroller, der 

kan assisterer ledelsen i at imødegå organisations risici der kunne true målopfyldelsen. Udviklingen 

af COSO var i kølvandet af flere større erhvervsskandaler, der havde påvirket tab for investorer for 

flere millioner samt arbejdsløshed i forbindelse med virksomheders kollaps. Erhvervsskandalerne 

var især tilskrevet besvigelser på ledelsesniveau, ved bl.a. personligt øget velstand eller for at give 

succes til organisationer.  

COSO rapporten fra 1992 definerer intern kontrol således50: 

 

”Internal control is broadly defines as a process, effected by an entity’s board of director, 

management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the 

achievement of objectives in the following categories: 

 Effectiveness and efficiency of operations 

 Reliability of financial reporting 

 Compliance with applicable laws and regulations” 

 

På grund af de store erhvervsskandaler der var i perioden, hvor den oprindelige COSO-

begrebsramme blev grundlagt, påvirkede det også revisionsprocessen. Skandalerne gjorde at 

samfundet fokuserer på andre kontrolmekanismer end den som revisor repræsenterer. Dette har 

gjort at der er sket en opstramning i lovgivningen og standarderne, hvilket har resulteret i mere 

revision end tidligere. Standarderne har indarbejdet en række principper og metodikker, der ikke har 

været nyheder indenfor revision, men nu er medtaget i revisionsstandarderne. De standarder der er 

grundstammen for intern kontrol er ISA 300, 315 og 330. Begrebsramme for interne kontroller 

illustreres ofte ved hjælp af kuberne jf.  

 

  

                                                 
50 COSO, (1992), COSO integrated framework  

http://www.coso.org/documents/Internal%20Control-Integrated%20Framework.pdf 

http://www.coso.org/documents/Internal%20Control-Integrated%20Framework.pdf


Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, November 2014 

Cand.merc.aud  Side | 39  

Figur 9 – COSO 

 

Kilde: Executive’s guide to COSO internal controls, Robert R. Møller 

 

Kontrolelementer 

De tre sider i kuberne repræsenterer henholdsvis organisationers 

kontrolsystem/risikostyringssystem, målsætninger og de enkelte forretningsenheder/-aktiviteter.51 

En organisations interne kontrolsystem består ifølge COSO-begrebsrammen af fem forbundne 

processer i form af, som bliver illustreret i kubernes front:52 

1. Overvågning af kontroller: 

Overvågning af kontroller er en proces der skal vurderer kvaliteten og effektiviteten af 

kontroller der er blevet implementeret organisationen. 

2. Information og kommunikation: 

Oplysninger der er relevante skal identificeres og formidles på det rette tidspunkt, for at gøre 

det muligt for medarbejderne at udfører deres opgaver.  

3. Kontrolaktiviteter: 

Politikker og procedurer der er med til at sikre ledelsens direktiver. Aktiviteterne omfatter alle 

niveauer og funktioner i organisationer, og omfatter bl.a. godkendelser, tilladelser og 

funktionsadskillelse. 

                                                 
51 Davidsen, C. (2007, nr. 11), Intern kontrol i revisionsprocessen, Inspi, s. 27 
52 COSO, (1992), COSO integrated framework  

http://www.coso.org/documents/Internal%20Control-Integrated%20Framework.pdf 

http://www.coso.org/documents/Internal%20Control-Integrated%20Framework.pdf
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4. Organisationers risikovurderingsproces: 

Vurdering af eksterne og interne risici, der står overfor virksomheden. Risiciene skal være 

relevante for organisationens målsætning. 

5. Kontrolmiljø: 

Sætter tonen i virksomheden, der påvirker kontrolbevidstheden hos medarbejderne. 

Kontrolmiljø omfatter integritet, etiske værdier og kompetence for medarbejderne i 

organisationer. 

 

Der er en sammenhæng mellem organisationens mål og det interne kontrolsystem i henhold til 

begrebsrammen. Målene er udtryk for, hvad organisationen vil opnå, mens intern kontrol er midlet 

der er med til at kunne gennemfører målene. Målene er illustreret øverste i kuberne53, jf. Figur 

1Figur 9: 

 

1) Drift – Der skal være en effektiv brug af ressourcerne. 

2) Pålidelig regnskabsrapportering – Der skal være en pålidelig rapportering. 

3) Overholdelse af lovgivning – Det skal være i overensstemmelse med gældende love. 

4) Strategi – Der skal være overordnede mål, der støtter missionen i virksomheden. 

 

Direkte og indirekte kontrol 

I intern kontrol, kan der skelnes mellem direkte og indirekte kontrol. Direkte kontrol er når 

forskellige interessegrupper der indgår i et netværk, dette kan være investorer, medarbejder osv., 

alle er frivillige deltagere. De indgår i en direkte kontrol, da de kan være at fratrække sig 

netværket.54 

Indirekte kontrol er de områder interessegrupperne ikke kan overvåge fuldt og kontrollerer de 

handlinger der finder sted i netværket. Det er strukturer, processer og mekanismer der derfor skal 

kompenserer for dette.55 

 

  

                                                 
53 COSO, (2009), COSO ERM  

http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Danish.pdf 
54 Davidsen, C. (2007, nr. 11), Intern kontrol i revisionsprocessen, Inspi, s. 18 
55 Davidsen, C. (2007, nr. 11), Intern kontrol i revisionsprocessen, Inspi, s. 18 

http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Danish.pdf
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Begrænsninger i intern kontrol 

Uanset hvor effektiv intern kontrol er, er der altid muligheder for organisationens mål ikke kan 

opnås. Som det er nævnt tidligere i afsnit 3.2, er den iboende risiko, en påvirkning på de væsentlige 

fejlinformationer. Intern kontrol påvirkes derfor af de iboende begrænsninger de besidder. 

Menneskelige fejl er den største iboende begrænsning der er i intern kontroller. Menneskelig 

bedømmelse kan være fejlagtig, når der skal træffes beslutninger og intern kontroller kan bryde 

sammen, som følge af menneskelige fejl.56 Samtidig kan det være at den daglige ledelse 

tilsidesætter intern kontrol, ved f.eks. at indgå tillægsaftaler, der påvirker standardkontrakterne som 

virksomheden har. Dette resulterer i forkert indregning af indtægterne. 

Mindre offentlige instanser har fx færre ansatte, hvilket begrænser muligheden for 

funktionsadskillelse. Dette kunne være institutioner, som f.eks. børnehaver. 

 

Kritik af COSO-begrebsrammen 

Der er rettet en kritik på brugen af COSO-begrebsrammen, da kritikken mener at revisors 

uafhængighed bliver påvirket af brugen af begrebsrammen. Kritikken på teoretisk plan er, at 

revisionsprocessen er påvirket af egeninteresse og sammenblander rådgivning og revisionsydelser. 

Begrebsrammen er udviklet som et ledelsesværktøj til at imødegå risici, hvorfor rådgivning kommer 

ind i revisionsprocessen, ved at revisor benytter denne. Ved at revisor implementerer COSO-

begrebsrammen ind i organisationen, afgiver revisor rapportering til ledelsen vedrørende 

organisationers interne kontroller, så yder revisor reelt rådgivning. Dog er der i IFAC’s etiske 

retningslinjer og i den danske revisorlovgivning undladt bevist at forbyde rådgivning i forbindelse 

med revisionsprocessen.57 

 

Manuelt kontrolsystem 

En organisations interne kontrolsystem består af manuelle og automatiserede (it-afhængige manuel 

og applikation) elementer. Systemener har den indflydelse at de påvirker, hvordan hele systemet i 

organisationen foregår. Fra hvordan transaktioner bliver bogført, behandles og rapporters. De 

manueller kontroller bliver beskrevet i dette afsnit, hvorfor de it-afhængige manuel og applikations 

kontroller bliver beskrevet i afsnit 3.1.  

Kontroller i et manuelt system kan omfatte processer som godkendelse og gennemgang af 

transaktioner og afstemninger, der bliver foretaget af organisationens medarbejder. 

                                                 
56 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 315, A46 
57 Davidsen, C. (2007, nr. 11), Intern kontrol i revisionsprocessen, Inspi, s. 21 
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For både de manuelle kontroller som de automatiserede er der fordele og ulemper ved benyttelse af 

det. 

 

Fordele58: 

Hvis der kræves skøn eller forsigtighed er det en fordel at benytte de manuelle kontroller. Dette er 

ved bl.a. store, usædvanlige eller ikke tilbagevendende transaktioner. Hvis der er omstændigheder, 

hvor det er vanskeligt at forudsige fejl, eller ændringer i omstændigheden der kræver en 

kontrolreaktion, der ligger uden for en automatiseret kontrol. Når der skal overvåges effektiviteten 

af de automatiserede kontroller, er det manuelt kontrolarbejde. 

 

Ulempe59: 

Manuelle kontroller er mere udsatte for fejl, der derfor gør det mindre pålideligt end de 

automatiserede kontroller. Dette er grundet, at der er større mulighed for at omgå, ignorer eller 

tilsidesætte kontrollerne. Det kan derfor ikke forudsættes at de manueller kontroller anvendes 

ensartet. Derfor er der situationer, hvor de manueller kontroller kan være mindre anvendelige. Dette 

er bl.a. ved store antal transaktioner, hvor fejl kan forventes eller forudsiges, kan forebygges ved 

automatiserede kontroller. 

 

Automatiseret kontrolsystem 

Kontroller i et automatiseret kontrolsystem kan ligesom det manuelle kontrolsystem godkende og 

behandle transaktioner. Her bliver det sat ind i systemet og papirdokumenter bliver derfor erstattet 

af elektroniske registreringer. It kontroller kan opsættes til at vedrøre relevante revisionsmål eller 

være kritisk for registrering og behandlinger af transaktioner. Som før beskrevet er der fordele og 

ulemper ved at benytte automatiseret kontroller. Ved automatiseret kontrolsystem er der to 

muligheder, it-afhængig manuel kontrol og applikationskontrol. Ved it-afhængig manuel kontrol, 

skal det stadig manuelt kontrolles jævnligt. Mens ved applikationskontroller, er der mulighed for at 

sætte begrænsninger og lignende på. Dette kan f.eks. være at der sættes en beløbsgrænse på 3 mio., 

dvs. alt over 3 mio. kan ikke godkendes automatisk, men skal godkendes manuelt. 

 

 

 

                                                 
58 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 315, A57 
59 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 315, A58 
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Fordele60: 

Der kan bruges foruddefinerede forretningsmæssige regler konsistent, hvorfor der ikke kan laves 

tillægsaftaler, der påvirker indregning af omsætningen og derfor mindsker risikoen for omgåelse af 

kontroller. Det kan gøre det nemmere at lave yderligere analyser af information. Samtidig kan der 

udføres komplekse beregninger, ved behandling af store mængder transaktioner. 

Ved at bruge de automatiserede kontroller kan det forbedre tilgængeligheden og nøjagtigheden af 

informationer. Det gør det nemmere for virksomheder at overvåge deres aktiviteter og dens 

politikker og procedurer. 

Kontrollerne forbedrer muligheden for en effektiv funktionsadskillelse, da der indføres 

sikkerhedskontroller i applikationer, databaser og operativsystemer. 

 

Ulemper61: 

Selvom automatiserede kontroller kan gøre det mere nøjagtigt ved behandling af data, er der stadig 

en risiko for at dataene bliver behandlet unøjagtigt. Dette er i forhold til, at programmerne kan være 

sat forkert op, eller at der kan ske en nedbrydning i systemet, samt manglende opdatering af 

ændringer i systemet. 

Hvis der er uautoriseret adgang til data, kan det medføre ødelæggelse af data eller ugyldig 

ændringer af data, herunder bogføring af ikke godkendte eller eksisterende transaktioner. Dette er 

især tilfældet, hvis der er mange brugere til en fælles database. Hvis en it-medarbejder får 

adgangsrettigheder der er højere, end de burde, kan det nedbryde funktionsadskillelsen. 

Uautoriserede ændringer i data, systemer eller programmer, samt upassende manuelle indgriben, 

medfører risici. 

 

3.4.2. Test af kontroller 

Definition af test af kontroller 

Formålet med test af kontroller, er at opnå en forståelse for organisationen og dens valg af interne 

kontroller. Test af kontroller bliver kun udført for de kontroller, som revisor har fastlagt som 

passende udformet til at forebygge eller opdage væsentlige fejlinformation ved et revisionsmål.62 

Test af kontroller bliver udført pga. to ting, forståelse af kontrollen samt vurdering og 

implementering af kontrollen. Funktionaliteten er forskellig, men det er de samme 

                                                 
60 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 315, A55 
61 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 315, A56 
62 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 330, A20 
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revisionshandlinger der bliver benyttet. Derfor kan revisor godt beslutte at det er økonomisk 

hensigtsmæssigt at teste det på samme tid. Revisor kan vælge at roterer test af kontroller, hvis der er 

tale om en tilbagevendende revision. Dette indebærer at revisor baserer sin revision af test af 

kontroller på resultatet af en test, der er gennemført ved en tidligere års revision.63 De kontroller der 

kan være mulige for rotation, er de kontroller der er uændret siden de sidst blev testet og ikke er 

kontroller der imødegår en betydelig risiko.64  

 

Art af test af kontroller 

Revisor skal ved test af kontroller, overveje om der er tale om manueller kontroller, it-afhængige 

manuel kontrol eller applikationskontroller. Hvis der er tale om applikations kontroller vil revisor 

kunne reducerer omfanget af kontroltest, hvis de er konstateret effektive. Ved de manuelle og it-

afhængige manuel kontroller, skal der udføres flere test af kontroller, end ved 

applikationskontroller. Handlingen af test kontroller er følgende65: 

a. Forespørgsler 

Revisor forespørger til den intern kontrols art, type og handlingsforløb. Disse forespørgsler kan 

stilles til alle i virksomheder, fra den øverste ledelse til interne revisorer og salgspersonalet. 

Den øverste ledelse kan beskrive, hvilke kontroller det er meninger der skal bruges, dog kan de 

almindelige medarbejdere, der gør det til dagligt, beskrive hvordan det faktisk foregår praktisk. 

Forespørgsler er en handling der ikke kan udføres alene, hvorfor den altid skal foretages 

sammen med en anden handling, for at opnå validt revisionsbevis.  

b. Observation 

Revisor observerer hvordan kontrollen bliver udført. Dette bliver gjort ved at overvære en 

proces, der bliver udført af andre.66 Dette kunne f.eks. være at overværer, hvordan 

virksomheder optæller varelageret. Ulempen ved observation, er at det kan påvirke 

medarbejderne, når revisor observerer, da medarbejderne derfor vil gøre, præcis det der skal 

gøres. Hvor når revisor ikke er til steder, kan være at medarbejderne gør det anderledes.  

c. Inspektion 

Revisor foretager inspektion af underliggende dokumentation, der genereres som led i 

udførelsen af kontrollen, og dokumenterer kontrollen.67 Inspektion af materielle aktiver, kan 

                                                 
63 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 195 
64 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 195 
65 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 198 
66 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 500, A17 
67 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 198 
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ved tilstedeværelse være tilstrækkeligt revisionsbevis, dog beviser tilstedeværelsen ikke 

organisationens rettigheder, eller værdiansættelsen.68 

d. Genudførelse 

Revisor foretager en uafhængig genudførelse af kontrollen, dvs. foretager de handlinger, som 

organisationens medarbejdere udfører som led i kontrollens udførelse.69 Dette kan bl.a. være 

test af applikationskontroller og test af it-afhængige manuelle kontroller. 

 

Omfanget af test af kontroller 

Omfanget test af kontroller bliver styret af stikprøvevise test, der udføres med henblik på at teste 

kontrollens effektivitet.70 Ligesom ved arten af test af kontroller, har arten af kontrollen betydning 

for omfanget. Ved applikationskontrol, er der ikke brug for lige så stort et omfang af test af 

kontroller, som ved it-afhængige kontroller eller manuelle kontroller. 

Ved brug af stikprøver, giver det revisor mulighed for, at kunne konkluderer for hele populationen. 

Udvælgelsen og omfanget af stikprøver er ud fra revisors faglige vurdering. Omfanget af stikprøver 

sker ud fra frekvensen af kontrollen, samt risikoen ved det revisionsmål kontrollen afdækker, dvs. 

hvor ofte kontrollen forekommer, og om kontrollen afdækker et revisionsmål, der er knyttet en 

betydelig risiko eller ej.71 Hvis det er en kontrol, der ikke er tilknyttet en betydelig risiko og bliver 

udført flere gange dagligt, giver dette flere stikprøver end en kontrol, der bliver udført årligt. 

Samtidig giver en kontrol der afdækker et revisionsmål, samt er knyttet en betydelig risiko, flere 

stikprøver end en kontrol, der ikke er tilknyttet en betydelig risiko. 

 

Tidsmæssig placering 

Den tidsmæssige placering af test af kontroller afhænger af, hvornår kontrollen bliver udført og 

hvilken periode revisor vil indhente. Ved løbende revision vil test af kontroller falde i løbet af året 

og inden balancedagen. Hvis revisor skal opnå tilstrækkeligt revisionsbevis for hele perioden, skal 

der foretages opfølgning af de testede kontroller i forbindelse med statusrevision.72 

 

  

                                                 
68 FSR Samlet internationale standarder, (2011), ISA 500,, A16 
69 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 198 
70 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 199 
71 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 200 
72 Sudan, S., Samuelsen, M., Parker, H., Davidsen, C., (2012), Revision i Praksis, Karnov Group, s. 202 
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Konklusion af ineffektivitet ved test af kontroller 

Efter gennemførelse af test af kontroller, kan revisor konkluderer om hvorvidt kontrollen er effektiv 

eller ineffektiv. Hvis revisor konkluderer at kontrollen er ineffektiv, kan det være en indikation på 

betydelige mangler i intern kontrol i virksomheder. Revisor skal ved ineffektiv kontrol, rapportere 

til ledelsen gennem revisionsprotokollat, ved betydelige mangler i intern kontrol. Samtidig skal 

revisor også vurderer ved andre mangler i kontroller, at der skal rapporteres til den daglige ledelse 

gennem management letter. 

 

3.5. Offentlige tiltag 

Dette afsnit har til formål at definere og afklare, hvilke reglementer revisor og de offentlige 

instanser skal følge i forbindelse med aflæggelse af årsrapport. Kasse og regnskabsregulativet er 

overordnede retningslinjer for landets kommuner ved behandling af økonomiske midler. ISSAI 

beskrives og behandles, da dette er de nye revisionsstandarder for revisor ved revidering af 

offentlige instanser. De offentlige tiltag, som er beskrevet i denne del af teoriafsnittet, er inddraget 

med henblik på at analysere påvirkningen af interne kontroller og de nye revisionsstandarder for de 

offentlige instanser. 

∞ 

3.5.1. Kasse- og regnskabsregulativ 

Fælles for alle kommunernes økonomiske retningslinjer er, at bekendtgørelsen om budget-, 

regnskabsvæsen og revision skal følges. Denne bekendtgørelse er udarbejdet i forbindelse med lov 

om kommunernes styrelse jf. lovbekendtgørelse nr. 885 i 2012. Bekendtgørelsen trådte i kraft i 

2013. Budget og regnskabssystemet gennemgår alle de retningslinjer og krav en kommune skal 

overholde i forbindelse med de økonomiske tiltag der foregår i kommunen. Det står netop heri, 

under § 5, at enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere af enten en statsautoriseret eller 

registreret revisor, samt at denne skal være sagkyndig og uafhængig. Det særligt interessante i 

forbindelse med bekendtgørelsen, er kravet om et kasse- og regnskabsregulativ, som er en praktisk 

udmøntning af styrelseslovens § 42, stk. 7, som er følgende: 
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”Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og 

regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen 

inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal 

underrettes om alle ændringer af regulativ, før de sættes i kraft.”73 

 

Kommunalbestyrelsen fastsætter individuelt kasse- og regnskabsregulativet, hvorfor ikke alle 

kommuner har de samme behov og hvorfor regulativet kan være varierende. Regulativet er bygget 

op omkring en fælles platform, men ud fra kommunernes individuelle behov skræddersyes dette. 

Formålet er at beskrive principperne i kommunens økonomistyring. Denne er med til at sikre 

kommunalbestyrelsens indsigt og indspil i de økonomiske forhold inden for den daglige drift.  

 

Bilagskontrol bliver bl.a. beskrevet i bilag 2 ledelsestilsyn hos Slagelse kommune jf. Bilag 12. I 

Slagelse kommune har de besluttet sig for, at der en beløbsgrænse på 100.000 kr. for bilag, dog med 

en variation i forhold til hvilken institution det drejer sig om. Ud over bilagsbehandling, der består 

af beløbsgrænse, bilagskontrol, attestation og udgiftsbilag, består kasse- og regnskabsregulativet 

også af bl.a. budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse og fakturering. 

Kasse- og regnskabsregulativet er dannet til at skabe en fælles ramme for behandlinger af 

økonomien i kommunerne. Ved udvidelse af regulativet, skal dette godkendes af Folketinget, 

hvorfor kommunerne udvider bilagene til regulativet med tillæg, der internt bliver brugt til at kunne 

forbedre regulativet. 

 

3.5.2. ISSAI 

Revisionsprocessen for private virksomheder og offentlige instanser er anderledes, dog er 

forskellene blevet mindre den dag i dag, da ISA’erne følges ved revidering af kommuner. Det er 

dog ikke muligt, altid at følge ISA’erne, når man reviderer offentlige instanser, herunder primært 

kommuner. Den største årsag til dette findes i, at ISA’erne er udarbejdet med henblik på private, 

dynamiske og omstillingsparate virksomheder i modsætning til bureaukratiske institutioner, som har 

en længere vej op i hierarkiet, når der skal indføres, reguleres eller korrigeres i systermerne, hvorfor 

det kan være vanskeligere. 

Der er derfor blevet udarbejdet ISSAI, der henviser sig til revision af det offentlige. ISSAI er 

udarbejdet af INTOSAI, der er den internationale sammenslutning af rigsrevisioner og lignende 

                                                 
73 Styrelsesloven § 42, stk. 6. 
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myndigheder. INTOSAI samarbejder med IFAC, der fastlægger ISA, der anvendes af de private 

revisorer i Danmark og andre lande ved revision af virksomheders årsregnskab. ISSAI, International 

Standards of Supreme Audit Institutions, fastlægger principper og standarder for juridisk-kritisk 

revision og forvaltningsrevision74. ISA indgår i ISSAI, hvor ISSAI bliver komplimenteret med 

udbyggende principper for juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. ”Principperne skal sikre 

at den offentlige revision er med til at skabe gennemsigtighed i forvaltningen af offentlige midler og 

understøtter den parlamentariske kontrol med regeringen og andre forvaltningsansvarlige 

myndigheder.”75 

ISSAI bliver i løbet af 2014 udarbejdet på dansk af Rigsrevisionen. 

Før har god revisionsskik indenfor det offentlige været, erfaring og gode mavefornemmelser der har 

formet god revisionsskik. Efter ISSAI er blevet udformet og skal til at implementeres bliver god 

revisionsskik set som revision der udføres i overensstemmelse med de grundlæggende 

revisionsprincipper i ISSAI.  

ISSAI indeholder generelle revisionsvejledninger der uddyber de grundlæggende 

revisionsprincipper.76 Udover dette indeholder ISSAI finansiel revision, vejledning af 

forvaltningsrevision og vejledning om juridisk-kritisk revision. 

Offentlige revision adskiller sig fra revision af det private i brugen af de 3 aspekter. Offentlig 

revision fokuserer mere på juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, end der bliver gjort i det 

private. Ved den årlige rapport, bliver der fokuseret mest på finansiel revision, men en lille del af 

juridisk-kritisk og forvaltningsrevision. Dog ved løbende revision bliver der fokuseret mest på 

forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. 

  

                                                 
74 Den offentlige revision – en del af den parlamentariske kontrol, side 5 
75 Orientering om nye internationale principper for offentlig revision – ISSAI 100, 200, 300 og 400, Side 1 
76 Rigsrevisionen, (2013), Den offentlige revision – en del af den parlamentariske kontrol, side 5 
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Figur 10 - Anvendelse af finansiel, juridisk-kritisk og forvaltningsrevision 

 

Kilde: Den offentlige revision – en del af den parlamentariske kontrol, side 7 

 

 

Finansiel revision: 

Den finansielle revision udgør de regnskabsmæssige oplysninger der er fremlagt i statsregnskabet, 

årsrapporten eller lignende. Ved finansiel revision skal regnskabet være rigtigt, dvs. uden væsentlig 

fejl. Revision af det offentlige skal være udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens 

regnskabsvæsen. For offentlige ejede selskaber kan revisionen også være udarbejdet i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven eller andre regnskabsprincipper og regnskabsstandarder. 

Regnskabet skal give et dækkende og pålideligt billede af, hvad de offentlige midler anvendes til, 

og udgøre et tilfredsstillende regnskabsmæssigt grundlag for parlamentarisk kontrol og politiske 

beslutninger om resurseanvendelse. 

 

Juridisk-kritisk revision: 

Den juridisk-kritisk revision er de konkrete dispositioner som de forvaltningsansvarlige har 

foretaget. Her vil revisor normalt afgrænse nærmere, så den enkelte konklusion vedrører 

dispositioner af en bestemt art eller en bestemt aktivitet.77 Juridisk-kritisk revision kan omfatte en 

bevillingskontrol, hvor der kontrolleres at udgifter, indtægter og andre omkostninger er korrekt 

opgjort for de relevante bevillingsmæssige formål. Juridisk-kritisk revision indeholder samtidig en 

                                                 
77 Rigsrevisionen, (2013), Den offentlige revision – en del af den parlamentariske kontrol, side 8 
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legalitetskontrol af, om midlerne og de foretagne dispositioner er i overensstemmelse med det 

øvrige retsgrundlag. Som det sidste vurderer revisor om de tiltag, der er fortaget af de 

forvaltningsansvarlige er i overensstemmelse med retsgrundlaget. 

 

Forvaltningsrevision: 

Forvaltningsrevisionen fokuserer på, om de forvaltningsansvarlige har taget skyldigt økonomisk 

hensyn. Revisor skal derfor vurdere om de forvaltningsansvarlige har gjort, hvad der er muligt for at 

sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i anvendelse af offentlig midler.78 Revisors 

konklusion vil normalt vedrøre et afgrænset emne, hvorfor det bl.a. kunne vedrøre virksomhedens 

ledelse og økonomistyring. Her kunne revisor vurdere om virksomheden lever op til almindelige 

krav til god offentlig ledelse og har etableret de relevante løbende styringsprocesser med henblik på 

at styre og begrænse omkostningerne, udnytte resurserne og tilrettelægge aktiviteterne, så 

målsætningerne opfyldes. Samtidig skal forvaltningsrevision bestå af revisor gennem systematisk 

analyse og sammenligne efterprøver, om en aktivitet udføres så sparsommeligt, produktivt og 

effektivt som muligt. Effektivitet belyses ud fra 3 forskellige tilgange79: 

 Undersøgelser af målopfyldelse sammenligner det faktisk realiserede resultat med de 

opstillede mål. 

 Effektundersøgelser undersøger, om den forventede effekt med en indsats er indtruffet, om 

der er andre virkninger end de tilsigtede, og i hvilket omfang resultat er en konsekvens af 

den indsats, der er iværksat (årsag-virkningssammenhængen). 

 Undersøgelser af omkostningseffektiviteten vurderer forholdet mellem de samlede 

omkostninger og den effekt, indsatsen har medført. 

 

  

                                                 
78 Rigsrevisionen, (2013), Den offentlige revision – en del af den parlamentariske kontrol, side 9 
79 Rigsrevisionen, (2013), Den offentlige revision – en del af den parlamentariske kontrol, side 9 
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 Kapitel 4 - Empiri 

Nærværende kapitel tager udgangspunkt i afhandlingens empiriske fundament, som vil danne 

grundlag for analysen i samspil med teorien. Der tages afsæt i den indsamlet empiri, hvor data 

redegøres og beskrives.  
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4.  

Empiriafsnittet har til formål at redegøre og beskrive, hvordan data er indhentet. Empirien er i den 

forbindelse udvalgt med nøje omtanke, hvor kriterier omkring valg og fravalg er anvendt, hvor det 

er vigtigt at data har højest mulig validitet og reliabilitet i henhold til afhandlingens metodeafsnit. 

Kriterierne skaber rammen omkring sortering af data, hvor det samtidigt er data, som giver det 

optimale udbytte i forhold til at kunne besvare problemstillingen. 

De anvendte data indeholder både primære og sekundære data. De primære data er personlige 

interview. Der er udvalgt få, men strategisk vigtige virksomheder og myndigheder. Interviewene er 

foregået ved en selektiv udvælgelse af relevante fagfolk, eksperter inden for feltet og repræsentanter 

fra de offentlige instanser. Alle interview er bygget op omkring semistrukturelle interview. Denne 

fremgangsmåde tilgodeser, at den interviewede har mulighed for at besvare spørgsmål på en mere 

åben og direkte måde, hvor svarene ikke er proforma eller er redegjort på forhånd. Derfor skaber det 

større dynamik. Fremgangsmåden er, at der stilles et bestemt antal spørgsmål, som i denne 

afhandling har været ca. 16 åbne og brede spørgsmål, men alle med relevans inden for 

afhandlingen. Interviewet er samtalebaseret, hvor det foregår som ved en almindelig dialog. 

Interviewene er foregået ved at der har været en observant og en interviewer. Interviewets forløb er 

optaget med diktafon, hvor dette senere er transskriberet så det er på skrift. Formålene med 

interviewene er, at få viden direkte og personligt fra fagrelevante personer og deres synspunkter 

inden for emnerne interne kontroller og besvigelser i de offentlige instanser. Rollefordelingen 

omkring observant og interviewer er opretholdt og været vigtig for at kunne stille spørgsmålene 

objektivt uden indvirkning. Visse spørgsmål lægger op til, som tidligere nævnt, at få den 

interviewede parts subjektive holdning omkring emnerne, hvorfor denne interviewsform er ideel. 

De sekundære data er indhentet fra internetbaserede databaser, mens nogle data er indhentet ved 

henvendelse til domstole. Nogle anvendte domme krævede gebyr i form af 

administrationsomkostninger ved fremskaffelse. Disse domme er ikke offentligt tilgængelige og kan 

kun indhentes ved skriftlig henvendelse. Derfor indeholder afhandlingen også data, som kan være 

sværere at fremskaffe for almene borgere. 

∞ 
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Data fra revisionsvirksomheder og Rigsrevisionen 

I forbindelse med interview af revisionsvirksomheder, er der tidligt i processen af afhandlingen 

gjort tanker omkring, hvilke virksomheder som har størst erfaring ved revision af offentlige 

instanser. En af Danmarks største inden for området er BDO – Kommunernes Revision.  

∞ 

Rigsrevisionen er en vigtig myndighed i forbindelse med interne kontroller og besvigelser inden for 

offentlige instanser, da denne er den højeste myndighed. Derfor er der taget kontakt til dette 

ministerium, hvor fuldmægtig Nikolaj Espersen har indvilget i et personligt interview. 

∞ 

Data fra publikationer 

Publikationen Who is the typical fraudster, som er udgivet af KPMG anvendes i afhandlingen. 

Publikationen belyser og sammenligner forhold vedrørende besvigelser på global plan. De anvendte 

data fokuserer på sager primært fra Danmark eller nabo-lande til Danmark, så som Sverige og 

Norge. Dog er de overordnede tal fra besvigelser anvendt i forbindelse med sammenligning med 

andre lande, for at få et indblik i hvor meget besvigelser skader på verdensplan, samt i hvor stort et 

omfang. Yderligere anvendes publikationen Report to the nations on occupational fraud and abuse, 

som er udgivet af Association of Certified Fraud Examiners. Begge de anvendte publikationer anses 

for at pålidelige, da disse er udgivet af globale, store organisationer. PWC har udgivet publikationen 

Global economic survey, som udgives hvert andet år. Denne er lig KPMG’s publikation, hvor 

forhold vedrørende besvigelser belyses og sammenlignes på globalt plan. 

∞ 

Data fra kommuner 

For at undersøge kommuners interne kontroller, er der udvalgt 2 kommuner, som opfylder kriteriet 

omkring størrelse og beliggenhed. Kriterierne er, at kommunerne har samme størrelse i forhold til 

budget og borgertal. Ved udvælgelse vægtes den geografiske placering, da et kriterie er, at 

kommunerne ikke skal være beliggende tæt på hinanden. I afhandlingen er der derfor taget kontakt 

til Roskilde – og Slagelse Kommune. Begge kommuner har ligheder størrelsesmæssigt og 

geografisk er de hverken for langt eller for tæt på hinanden. Udover de nævnte kommuner, har 

hensigten været at interviewe Københavns Kommune. Grundlaget for hensigten ved valg af 

Københavns Kommune har været, at det er landets største kommune med det største budget, hvor 
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kommunen samtidigt har en intern revision, hvorfor det ville være særligt interessant at høre 

kommunens meninger omkring interne kontroller. Efter henvendelse til kommunens interne 

revisionsafdeling, er der blevet fremsat høje krav og særlige betingelser ved et eventuelt personligt 

interview. Dette faktum har medført, at kommunen er blevet fravalgt af hensyn til afhandlingens 

reliabilitet og validitet. Nogle af de fremsatte krav og betingelser var bl.a. at interview ikke kunne 

optages med diktafon, at transkribering skulle tilbagesendes, hvor repræsentanten ønskede rettighed 

til at korrigere/slette i denne. Dog måtte der tages noter i forbindelse interviewet. 

Selvom Købenavns Kommune er fravalgt til interview, anvendes der materiale fra kommunen, hvor 

kasse- og regnskabsregulativ, samt revisionsberetningen benyttes. 

∞ 

Data fra domstole 

I forbindelse med indhentning af domskendelser er online databaser anvendt, herunder Karnov 

Group og EurLex, som begge er databaser for juridiske sager. Det er vægtet ved indhentelse af 

domskendelserne, at disse ikke er ældre end årtusindskiftet, altså maksimalt 15 år. Der forefindes 

ikke mange besvigelsessager, som er offentligt tilgængelige, særligt inden for offentlige instanser. 

Det estimeres derfor, at en skærpelse af tidshorisonten vil begrænse sammenligningsmuligheder ved 

flere besvigelsessager. Domskendelserne benyttes ved sammenligning, både i forhold til sagens 

omdrejningspunkt, men også i forhold til lignende sager.  

Ved indhentning af domme er der blevet rettet henvendelse til flere byretter. Der har i denne 

forbindelse været komplikationer, da arkiverne for domme er blevet digitaliseret siden 

årtusindskiftet, hvorfor det er vanskeligere at fremfinde sager før år 2000. Domskendelser er 

anvendt i afhandlingen, da de giver et bedre grundlag for, hvad sagerne specifikt omhandler og 

hvad den endelige domsafsigelse reelt har været, kontra informationer fra andre kilder, så som 

artikler og lign. Ved at have en præcision af sagernes kerne, giver det hermed en større mulighed 

for at være konkret i forbindelse med konklusioner, samt at disse er baseret ud fra troværdige kilder. 
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4.1. BDO kommunernes revision 

BDO kommunernes revision er valgt som empiri, da de er det revisionfirma der har flest kommuner 

som klientel. BDO har samlet set en markedsandel på 60 %80, hvor sammensætningen af klientellet 

bygger på både store, mellemstore og små kommuner i hele landet. Ved at have disse som kilde 

skaber det en høj troværdighedsgrad, da man kan anse BDO som værende ledende inden for 

revision af kommuner, eftersom de reviderer flest. I forbindelse med interviewet har vi 

korresponderet med BDO for at finde den bedst mulige repræsentant, hvor vi er i kommet i kontakt 

med chefrevisor Lasse Jensen, som har mere end 20 års erfaring inden for revision af kommuner.  

 

4.1.1. Referat af Interview med Lasse Jensen, BDO Kommunernes Revision81 

Revisionen for private virksomheder og de kommunale institutioner er anderledes, men Jensen 

mener, at forskellene er blevet markant mindre. I dag anvendes Revisionsstandarder(RS) for at 

udføre revision for kommuner. Det er ikke altid muligt at følge revisionsstandarderne, da det 

herunder kan være vanskeligt eller irrelevant fx at optælle varelagre for visse instanser, og instanser 

som har debitorer, hvor disse er førtidspensionister, er områder, som RS’erne ikke dækker under. 

De offentlige instanser, er ikke i almen forstand en virksomhed, som enten producerer et produkt 

eller tilbyder en service, som private virksomheder. 

Det eneste, som kommuner har tilfælles er, at budgetter (helst) ikke skal overskrides. Dette er 

behandlet i den kommunale styrelseslov under § 42.  

Til forskel fra de private virksomheder, foretages der forvaltningsrevisions som omtrent dækker 5-

10 % af regnskaberne i kommunerne. Forvaltningsrevisionen har til formål at afdække, om de 

midler kommunerne anvender, bliver brugt på en fornuftig måde, og om udbyttet af midlerne er 

optimale. Udover det, skal der ved revision af kommuner foretages en juridisk/kritisk revision og 

budget-bevillingskontrol. De største forskelle mellem kommuner og private virksomheder er, at 

kommuner ikke skal bekymre sig om skatteindtægter og udgifter, samt sambeskatning. Det eneste 

der kan være, er afgifter, hvor der kan være enkelte virksomheder under kommunen som udfører 

afgiftsvirksomhed. Når kommuner skal revideres kræver det et specialiseret kendskab, hvorfor der 

er ansat revisorer med indsigt i sociallovgivningen. BDO har desuden ansat socialrådgivere, som 

skal undersøge om fx kontanthjælpsmodtagere får de rette ydelser. Det er stadig vigtigt for 

                                                 
80 BDO, BDO markedsandel, http://www.bdo.dk/brancher/offentlig-sektor/ 
81 For fulde interview se Bilag 2 
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virksomheden at vide, om borgerne får de berettede ydelser, uanset om det skulle være for meget 

eller for lidt. 

Desuden er det svært for andre revisionsvirksomheder at revidere kommuner, da virksomhederne 

skal have en bestemt størrelse for at opretholde den krævede videns base. For 7 år siden var der 7 

revisionsvirksomheder, som reviderer kommuner. I dag er der 4, hvoraf BDO er den største med en 

markedsandel på ca. 60 %. Jensen påpeger desuden, at revisionsbranchen ikke har en god udvikling 

for tiden. Dengang han startede var der 10 konsulenter og 450 revisorer i virksomheden. I dag er der 

150 ansatte, hvor halvdelen er konsulenter.  

Revisionsberetninger for kommuner giver omverdenen et godt indblik i, hvad der foregår i 

kommunen og hvordan revisionen er. Denne beskriver, om der er blevet kigget på de tekniske 

områder. Om de ansatte fx har slået græs, om deres maskiner er blevet udnyttet. Har traktorerne 

kørt.  Det er herunder også vigtigt at kigge på juridisk/kritisk revision, hvor denne ser på, om 

kommunerne overholder overenskomster. Om førtidspensionister får den rette pension. Hverken 

mere eller mindre. Den juridisk/kritiske del er lige så stor som den finansielle. Den finansielle og 

juridisk/kritiske del fylder 80-90 % af det hele, men de bliver sammenblandet fordi det hele berører 

det sociale område. 

Når BDO undersøger de interne kontroller, så ser de oftest at systemerne er opbygget på den måde, 

at der altid er en anden part der skal godkende køb. De holder dette op imod, at det på resten af året 

også er sådan. De har svært ved at opdage dem, som bliver enige om at misbruge midlerne. Det vil 

sige, at indkøberen og godkenderen samarbejder. De mindre beløb finder de stort set aldrig, men de 

større beløb opdager de oftest. I systermerne er der indarbejdet sladrehanke, logs, som de 

gennemgår for at få de rette stamdata. De kan se initialer af medarbejdere, som anvender 

pengeinstitutskonti. BDO skal udtale sig om de interne kontroller er forsvarlige. Der skal 

udarbejdes et kasse og regnskabsregulativ. Denne beskriver hvordan de tilrettelægger ind- og 

udbetalinger til kontanthjælpsmodtagere, leverandører, løn og lign. Den beskriver sikkerhederne og 

systemet. 

De fleste besvigelser foregår eksternt. Altså kan det være døgninstitutioner som er tilknyttet 

kommunen, men hvor denne selv administrerer økonomien. De har adgang til beboermidler, som de 

selv disponerer. Det er svært at holde øje med dem og der kommer aldrig inspektioner. Der sker 

meget misbrug af aktiver. Det er svært for BDO eller andre revisionsvirksomheder at følge op på 

disse steder, da der typisk i hver kommune er omkring 30-50 af den type institutioner. Der opdages 

i ny og næ besvigelsessager på halve og hele millioner kroner, men stort set aldrig i 100 millioners 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, November 2014 

Cand.merc.aud  Side | 57  

skala. De fleste besvigelsestyper er misbrug af aktiver, dog er der også blevet opdaget 

regnskabsmanipulation, hvor det har været virksomheder under kommunen som skulle lave teknisk 

forvaltning. Her har problemet været, om der skulle afsættes feriepenge i år, eller om der 

overhovedet skal afsættes feriepenge til medarbejdere. Dette påvirkede resultatet, og når lederne er 

resultataflønnede, har det haft en negativ indvirkning. 

Paradigmet for kommunernes forvaltning er, at der på den ene side ikke må være en overskridelse 

af budgetterne, så spørgsmålet drejer sig om ydelsen for pengene er noget værd. Der er ingen som 

undersøger om ydelsen er god, men om budgettet er overholdt. Derfor er det ikke en god ting, at der 

er 5-10 % forvaltningsrevision i kommunernes årsregnskaber, da dette giver et selvmål. Systemerne 

i de fleste kommuner er skræddersyede. De er tilpasset til de forskellige kommuner, så de er ikke 

alle ens, men fundamentet for de interne kontroller er alle ens. Jensen fortæller om en interessant 

sag i Farum kommune, hvor han mener det er mere interessant at se på, at der var leaset for 3 mia. 

kroner end at der er blevet drukker rødvin og spist for 15 mio. kr. Kommunerne frygter at komme i 

mediernes søgelys. Jensen mener, at midlerne bør forvaltes ordentlig. Dette kræver en del kontrol. 

Hans forslag er, at der bør laves en intern kontrolafdeling. Dog er kommunerne ikke lune på idéen, 

da overvågning af deres økonomi ikke er kærkomment. De fleste kommuner har ansat controllere, 

men ønsker ikke at oprette deciderede interne revisionsafdelinger.  

 

4.2. Rigsrevisionen 

Ved revidering af det offentlige er Rigsrevisionen den højeste rang indenfor revision. 

Rigsrevisionen sidder hovedsagligt med Ministerierne, men også andre institutioner der helt eller 

delvis får dækket udgifter af staten. Ved at have fået interview fra Rigsrevisionen, hjælper det på 

troværdigheden, da de reviderer det højeste indenfor det offentlige. Interviewet er med en 

fuldmægtig, Nikolaj Espersen, indenfor Rigsrevisionen der sidder i årsrevisionen med 

revisionsopgaver i øjeblikket i Udenrigsministeriet. 

 

4.2.1. Referat af Interview med Nikolaj Espersen, Rigsrevisionen82 

Nikolaj er fuldmægtig i Rigsrevisionen i afdelingen årsrevision. Rigsrevisionen er delt op i to større 

afdelinger, Årsrevision og Større undersøgelser. Nikolaj sidder i øjeblikket hovedsagligt med 

Udenrigsministeriet, men har også siddet med Kulturministeriet og Sundhedsministeriet. 

                                                 
82 For fulde interview, se Bilag 3 
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Ved at være i årsrevisionen sidder Nikolaj med revisionsopgaver på Udenrigsministeriet. Forskellen 

i revisionen for Rigsrevisionen til det private er revisionsstandarderne der skal følges. 

Rigsrevisionen følger INTOSAI og ISSAI, god revisionsskik, samt interne revisionsstandarder. 

INTOSAI og ISSAI ligner ISA’erne meget, dog med små forskelligheder. 

Ved revidering laver Rigsrevisionen en strategisk analyse, hvor der udarbejdes et 

væsentlighedsniveau og risikoen, samt revidering af standardkonti. Standardkonti kan spores tilbage 

til Finansloven, hvor der ved hver paragraf kan følge kontoerne. Der er retningslinjer fra 

Moderniseringsstyrelsen i hvordan kontoerne skal benyttes og derfor bliver de revideret efter, 

hvordan de er brugt. Ved væsentlighedsberegning bliver konti over niveauet kontrolleret igennem. 

Risikovurderingen bliver brugt til at finde områder, der muligvis ikke er store, men har en ekstra 

åbenhed. Dette gælder bl.a. rejser og repræsentation, da de hurtigt kan blive blæst op i medierne ved 

handlinger der er udført i modstrid til retningslinjerne. 

De områder der er risikofyldte som Nikolaj støder på i Udenrigsministeriet er især 

udviklingsbistanden, hvor der foregår rigtig mange besvigelser i. Besvigelserne ligger i, at 

Udenrigsministeriet ikke præcis ved hvor pengene går hen. Dog har ministeriet et system til 

indberetning ved mistanke om besvigelser over et vist niveau. Rejser og repræsentation er andre 

områder, der er risikofyldte. Dette er grundet en stor del i forhold til andre statslige institutioner, da 

der er meget rejse og repræsentation. 

Interne kontroller i Udenrigsministeriet er bl.a. betalinger, der foregår elektronisk. Dog har det en 

svaghed, hvis det er en leder der godkender betalingerne. Dette er grundet det er forskellige kulturer 

i Udenrigsministeriet, ved bl.a. ambassaderne, hvor visse kulturer er det sværere for en medarbejder 

at fortælle en leder, at betalingen ikke kan finde sted. 

Nikolaj mener at etikken og moralen i det offentlige er relativ høj. Han mener at det er sjældent at 

der er nogle der bevist forsøger at manipulerer med systemet. Men ved at systemerne bliver brugt 

forkert, derfor ikke sker en besvigelse, men en fejl i stedet. 

Inden for ministerierne benyttes resultatkontrakter i vis omfang, der ifølge Nikolaj kan skabe et vis 

incitament til at medarbejderen med kontrakten opfylder målene, der er opstillet for ham. Dette 

incitament bruges til at flytte ressourcer rundt, så målene bliver opfyldt. Ved at flytte midler rundt, 

mener Nikolaj at det kan diskuteres om hvorvidt det er besvigelse. Ifølge ham er det afhængigt i, 

hvad definitionen på besvigelser er. Virksomhederne i det offentlige er sat i verden for at opfylde 

bestemte opgaver og får penge til disse opgaver. Ved ikke at benytte de penge der er blevet afsat til 

virksomheden, eller benytte det til andre midler, er på en måde en besvigelse. 
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Besvigelser i Udenrigsministeriet bliver for det meste opdaget af ambassaderne selv. Når de har en 

mistanke, sender de en rapporteringen om dette til Rigsrevisionen, og iværksætter en undersøgelse. 

Ambassaden holder herefter Rigsrevisionen opdateret omkring hvad den har vist. 

Af mærkværdige sager som Nikolaj er stødt på i forhold til besvigelser kan han nævne AFUK 

sagen. Denne sag omhandlede Uffe Elbæk der fik udbetalt midler til Akademiet for udtænkte 

kreativitet, som de ikke skulle have fået, grundet direktøren var han kæreste. 

Der er samtidig IMR sagen, hvor der blev oprettet nogle fiktive projekter, for at få midler derover. 

Disse skulle bruges til at få dækket noget underskud der var i virksomheden. Samtidig er der mange 

sager omkring at der ikke bliver overholdt statens rejseregler, hvor ægtefællen bliver taget med osv. 

Rigsrevisionen benytter sig ikke af uanmeldt beholdningseftersyn medmindre der er en konkret 

mistanke. Institutionerne skal selv sørge for at holde uanmeldt beholdningseftersyn. Nikolaj 

fortæller dog, at han ikke har oplevet uanmeldt beholdningseftersyn fra Rigsrevisionens side i de 6 

år, han har arbejdet derinde. Der har dog været et enkelt planlagt beholdningseftersyn, dog blev den 

stoppet, grundet en vurdering at det ikke kunne betale sig ressourcemæssigt. 

 

4.3. Slagelse kommune 

Slagelse Kommune er inddraget som empiri i opgaven. Grundlaget for dette er, at Slagelse er 

Danmarks 21. største by med et samlet antal indbyggere på 32.00083, mens Slagelse Kommune har 

77.000 indbyggere i alt og har derfor en jævn størrelse. Slagelse Kommune er beliggende vest i 

Region Sjælland. Kommunen er valgt, fordi den repræsenterer en forholdsvis gennemsnitlig 

kommune i Danmark, hvorfor denne har et gennemsnitligt budget for kommuner. Slagelse 

kommune har i 2014 et budget på driftsudgifter på 4.751 mio. kr84. 

 

4.3.1. Referat af interview med Slagelse Kommune, Tina Ostenfeld Berknov85 

Tina Ostenfeld Berknov er leder for Intern Revision i Slagelse Kommune. Afdelingen har 3 

medarbejdere, 4 inkl. Berknov. Opgaverne er at udarbejde årsregnskab, servicere ekstern revisor.  

Slagelse Kommune har altid haft fokus på besvigelser. Det er noget, som hele tiden har været oppe i 

tiden hos dem. Berknov mener, at der altid vil være en form for besvigelser uanset hvad. Det bedste 

værktøj er, at forebygge. I Slagelse Kommune handler det om at minimere risikoen for besvigelser 

ved at have nogle forretningsgange, som er klare, forståelige og overskuelige. Det er desuden et 

                                                 
83 Statistisk Årbog 2014, Danmarks Statistik, side 23. 
84 Budget for Slagelse kommune https://www.slagelse.dk/media/2684042/Budget-2014-2017.pdf 
85 For fulde interview, se Bilag 4 

https://www.slagelse.dk/media/2684042/Budget-2014-2017.pdf
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vigtigt element i kommunen, at der er bevidsthed om, at det er befolkningens midler man forvalter, 

hvorfor det giver et yderligere ansvar, både moralsk og etisk. En af måderne hvorpå kommunen 

håndterer dæmningen af besvigelser, er ved at foretage anmeldte og uanmeldte besøg i de 

forskellige virksomheder der er underlagt kommunen. Når eller hvis der sker en besvigelse, som 

rammer borgeren på den ene eller den anden måde på grund af en besvigelse, så dækker kommunen 

tabet eller differencen for borgeren. 

Afdelingen beskæftiger sig med eftersyn, som bygger på et skema, som fortæller afdelingen hvilke 

ting der skal kigges efter. Oftest er det økonomien, forretningsgangene og kontantkasser der 

undersøges ved eftersyn. Der findes dog ikke længere særlig mange virksomheder underlagt 

kommunen, som har kontantbeholdninger. Det er vigtigt for Berknov, at virksomhederne har 

optimale forretningsgange, således at besvigelsesmuligheder undgås. Desuden er det vigtigt at 

økonomien hænger sammen, ser fornuftig og retvisende ud. Afdelingen har en fast ramme, som 

bygger på kasse/regnskabsregulativet. Denne beskriver helt konkret hvordan virksomhederne skal 

forvalte, bogføre, anvende og lede virksomhederne. 

Når kommunen ønsker at ændre i kasse/regnskabsregulativet bliver dette foretaget med hjælp fra 

ekstern revisor. Dog er det en svær proces, fordi det politisk skal godkendes. Den eksterne revisor 

kan komme med råd og forslag, hvis der er ting der kan forbedres. Et af de nyligste tiltag i 

kommunen er, at der på alle regninger over 100.000 kr. skal være 2 godkendere. Selvom grænsen på 

100.000 kr. er højt, så reguleres denne i forhold til institutionernes funktion. Et nævnt eksempel er, 

fx børnehaver som oftest ikke har en beholdning på mere end 5.000 kr. Omvendt er der store 

virksomheder, som ACV og VASAC i kommunen som har den maksimale grænse til rådighed. 

Kommunen anvender fokuspunkter ved inspektion af virksomhederne. Fokuspunkterne er underlagt 

kasse/regnskabsregulativet og vælges af ekstern revisor hvert kvartal. Dog er det ikke en fast del af 

regulativet, men en forlængelse af kontrollen. Det er forskellige områder, som undersøges hvert år. 

Fokuspunkterne er ikke forskellige og der anvendes de samme fokuspunkter for alle virksomheder i 

kommunen. Fokuspunkterne anvendes som en stikprøve. Det vil sige, at det er tilfældige 

virksomheder som gennemgår anmeldte/uanmeldte besøg, hvor punkterne gennemgås.  
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4.4. Roskilde kommune 

Roskilde Kommune er inddraget som empiri i opgaven. Grundlaget for dette er, at kommunen er en 

af Danmarks større kommuner. Roskilde by har 48.000 indbyggere86, mens kommunen samlet har 

85.000 indbyggere. Byen er Danmarks 10. største by. Denne er beliggende midt i Region Sjælland. 

Roskilde Kommune er et vigtigt sammenligningsgrundlag i forhold til de andre valgte kommuner i 

opgaven, da denne er større end den gennemsnitlige kommune i Danmark87. Roskilde kommune har 

et samlet budget i 2014 på 6.547 mio. kr. 

 

4.4.1. Referat af interview med Roskilde Kommune, Hans Rosenkilde & John 

Thillemann88 

I forbindelse med interviewet med Roskilde Kommune fik vi 2 medarbejdere til rådighed, hvoraf 

den ene var afsnitsleder for økonomisk servicecenter, John Thillemann, medens den anden er Hans 

Jørn Rosenkilde, som har en stilling i budget og regnskabsgruppen, hvor han til daglig er faglig 

koordinator. De primære opgaver for de 2 medarbejdere er bogføring, regningsflow, 

ansvarsområder ved betalinger af regninger, udarbejdelse af årsregnakb, budgetopfølgning. Altså er 

der tale om 2 erfarne medarbejdere, som hver har deres speciale inden for alt, hvad der har med 

revision, regnskab og økonomi i kommunen. Roskilde Kommune har et samarbejde med en ekstern 

revisor, som i årets løb laver forskellige former for revision, som fx revision af løn. I løbet af foråret 

udarbejder den eksterne revisor årsregnskabet for kommunen. 

Metodikken omkring udarbejdelsen af årsregnskabet, som er John Thillemann’s primære område er, 

at den eksterne revisor får udleveret en masse materialer. I løbet af året foretager den eksterne 

revisor 2 beholdningseftersyn, hvor disse som regel er ved virksomheder under kommunen, som har 

deres egen kasse, altså likviditet til rådighed. Den eksterne revisor foretager uanmeldte og anmeldte 

eftersyn, hvor de sågar også efterser, om den interne kontrol i kommunen fungerer, ved at nogle 

gange, at besøge samme virksomhed eller institution to gange. Der er altså tale om 

stikprøveeftersyn, hvor det er rent tilfædigt, dog kan kommunen have en vis indflydelse på, hvilke 

steder der kan besøges, alt efter nødvendighed. 

Det mest mærkværdige i Roskilde Kommune er, at det er op til de enkelte ledere i de forskellige 

afdelinger, om hvad, hvem og hvor meget beløbsgrænsen for udbetalinger skal være. Hovedreglen 

er, at alle fakturaer, udbetalinger under 50.000 kr. ikke behøver godkendelse af to medarbejdere, 

                                                 
86 Statistisk Årbog 2014, tabel 5, side 23. 
87 Danmarks statistik, Folketal efter byområde, Statistiskbanken.dk/BEF44 
88 For fulde interview, se Bilag 5 
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men blot kan klares med en enkelt, medens beløb over 50.000 kr. kræver to medarbejdere for at 

transaktionen kan finde sted. Hvis en medarbejder med en beløbsgrænse på 50.000 kr. skal foretage 

en transaktion, som er større end beløbet, skal medarbejderen henvende sig til lederen i afdelingen 

eller en kollega, som er godkendt til beløb over 50.000 kr. Hvis der på nogen som helst måde, er det 

mindste tvivl eller mistanke om besvigelse, så er det op til den enkelte leder at afgøre, om der er tale 

om dette. Hvis da eftersyn fra højere led i kommunen ikke opdager dette inden. Lederen er alfa-

omega i denne sammenhæng, da en eventuel fejloverførsel eller fejlindtastning i sagens natur, kan 

komme på tale. Derfor er det også lederen der skal rette op på det. Om end, hvis der reelt set er tale 

om svig, så kan lederen henvende sig til de højere led, som i dette tilfælde enten kunne være den 

eksterne revisor, økonomiafdelingen eller regnskabsgruppen.  

Ansvaret er således stort for lederne, alt efter hvilken afdeling, virksomhed eller instans de er ansat 

under. Kommunen har adskillge virksomheder og institutioner under sig, hvorfor ledernes opgaver 

og ansvarsområder spænder vist. Nogle ledere har store ansvarsområder. Her kan de vælge at 

uddelegere ansvaret eller opgaverne til betroede medarbejdere eller underledere. Det er ledernes 

opgave, at udarbejde et worst-case-scenario for afdelingen og have årvågenhed med dette. Hvis der 

i en afdeling er risiko for, at udbetalinger overføres til medarbejderne selv, så er det lederens opgave 

at kontrollere dette. Kommunen råder ikke over en finansafdeling eller en økonomiafdeling, som 

filtrerer udbetalinger fra de forskellige institutioner. Derfor er det ledernes opgave, at foretage 

stikprøver ved udbetalinger for at finde ud af, om der kunne være besvigelser eller fejl. Kommunen 

har ingen intern revision, men råder over medarbejdere, som har opgaver inden for dette område. 

 

4.5. Domskendelser 

Domskendelserne stammer fra Byretten i Holstebro, Østre landsret og Højesteretten. 

Domskendelser kan være svære at indhente, grundet flere ting. Alle domme der er fra 2001 og før er 

ikke digitaliseret, hvorfor dommene ligger i arkiv. Ved at indhente en dom, især hvis dommene 

ligger i arkiv, bliver det nemmere for ansatte i retsafdelingen, hvis sagsnummeret kendes. Dog 

bliver sagsnumre ikke opgivet når sagerne kommer ud i medierne. Derfor kan det være svært at 

indhente dommene. Ved domme der er digitaliseret, kan det være nemmere at indhente domme 

.uden kendskab til sagsnummer. Domme fra byretter er som grundlag kun mulig at indhente ved 

henvendelse til byretten. Sager der skal indhentes koster tid hos den ansatte i byretten, hvorfor det 

koster et lille gebyr at få dommen udleveret. Samtidig hvis der er navneforbud i sagen, skal 

indhentningen af dommen godkendes af dommeren fra sagen. 
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Domme fra Østre/vestre landsret og Højesteretten kan med større mulighed indhentes på 

Ufroline.dk ved medlemskab af Karnov. 

 

4.5.1. Referat af domskendelser 

SS 230/200089 

Sagen 

Den tiltalte er tiltalt for overtrædelse af mandatsvig for 238.534 kr. ved ansættelse i som 

skatteinspektør i Thyholm kommune. Mandatsvig fandt sted fra 1992 til 1998. Dette er opnået ved 

at indberette fiktive renteudgiftsforhøjelser på din og hustruens årsopgørelser. Samtidig er han også 

tiltalt for overtrædelse af underslæb for 108.555 kr. som kasserer for støtteforeningen Thyholm 

idrætsforeningen. Dette er opnået ved at have forbrugt uberettiget af foreningens kasse i kraft af 

kassererpostsen var betroet. Den tiltalte var fra 1952, og dermed 48 år ved dommens afsigelse.  

 

Dommen 

Den tiltalte erkendte sig skyldig, hvorfor retten erkendte ham skyldig på grundlag er udsagn fra 

tiltalte og i øvrigt foreliggende oplysninger. Straffen blev fastsat til 1 år og 6 mdr. fængsel jf. 

Straffelovens § 285, samtidig med 200 timers samfundstjeneste. Tiltaltes straf skulle ikke 

fuldbyrdes hvis tiltalte overholdte betingelser: 

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra dags dato. 

2. Tiltalte skal i prøvetiden være under tilsyn af Kriminalforsorgen. 

Udover dette skulle tiltalte betale sagens omkostninger til den beskikkede forsvarer, samt betale 

79.080 kr. til Thyholm kommune, 34.705kr. til Ringkøbing Amt, 238.534 kr. til Statskassen, samt 

108.555 kr. til T.I.F. støtteforening. 

 

U.2007.1444Ø90 

Sagen 

Sagen er en ankesag fra Hillerød kriminalret. Den tiltalte er tiltalt for mandatsvig af særlig grov 

beskaffenhed ved ansættelse som borgmester og formand for økonomiudvalget i Farum kommune. 

Mandatsviget fandt sted i årene 2000 og 2001. Dette er opnået ved at sørge for kommunen betalte et 

                                                 
89 For fulde domskendelse, se Bilag 6 
90 For fulde domskendelse, se Bilag 7 
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entreprenørfirma en merpris på 9 mio. kr. i forbindelse med et renoveringsarbejde, mod at 

merprisen skulle betales til en lokal sportsklub.91 Den tiltalte var 57 år ved sagens afsigelse. 

 

Dommen 

Den tiltale blev i retten erkendt skyldig for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed efter 

straffelovens § 280, jf. § 286 stk. 2 jf. § 154. Straffen blev i Hillerød rets dom fastsat til 2 års 

ubetinget fængsel, hvorfor Østre landsret ikke fandt grundlag for at straffen nedsættes eller gøres 

helt eller delvist betinget. Dette er begrundet ud fra forholdets karakter og den afgørende rolle 

tiltalte må anses for at have haft ved udførelsen af forholdet. Sagen er anket til Højesteretten. 

 

U.2008.1607H92 

Sagen 

Sagen er ankesag fra U2007.1444Ø, jf. ovenfor. Tiltalte har anket sagen med påstand om 

frifindelse. Påstanden er bygget på at landsrettens bevisresultat ikke kan danne grundlag for 

domsfældelse for overtrædelse af straffelovens § 280. Tiltalte havde erklæret sig inhabil i hele 

byggesagen og derfor tilfalder hans rettigheder og forpligtelser som borgmester til viceborgmester 

jf. den kommunale styrelseslovs § 33. Hvorfor det var viceborgmesteren der har underskrevet 

kontrakten. Endvidere mente tiltalte at landsretten havde begået en rettergangsfejl, ved at pålægge 

ham at bevise, at han ikke havde bemyndigelse til at handle og heller ikke har foretaget nogen 

retsstiftende dispositioner. Tiltalte mente samtidig at grundet sagens langvarige forløb indebar en 

krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Grundet disse forhold mente tiltalte 

at straffen skulle nedsættes og gøres betinget, med eventuelt vilkår om samfundstjeneste. 

 

Dommen 

Højesteretten fandt tiltaltes handlinger omfattet af straffelovens § 280 om mandatsvig og påstand 

om frifindelse kunne derfor ikke tages til følge. Højesteret påpegede at tiltalte handlede i sin 

egenskab som borgmester, og derfor havde det ikke betydning for strafansvar efter straffelovens § 

280. Herudover havde det ikke betydning for at viceborgmesteren underskrev kontrakten. Den 

samlede vurdering fra Højesteretten er, tiltaltes straf fra landsretten på 2 års fængsel bibeholdes og 

der er ikke grundlag for at gøre noget af straffen betinget eller samfundstjeneste. 

 

                                                 
91 U.2007.1444Ø 
92 For fulde domskendelse, se Bilag 8 
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U.2009.2049Ø93 

Sagen 

Landsretssagen er ankesag fra Glostrup rets dom. Den tiltalte er tiltalt for modtagelse af beskikkelse 

jf. straffelovens § 144, fra juni 2004 til september 2004, ved ansættelse som ingeniør i Teknisk 

Forvaltning, Bygningsafdelingen i kommunen. Den tiltaltes opgave var at indhente tilbud på 

vedligeholdelsesopgaver fra håndværkere og entreprenører, hvorfor tiltalte modtog 100.000 kr., som 

gave eller anden fordel, for at tildele firmaer kontrakter på kommunens projekter. Ifølge den tiltalte 

var disse honorar for bl.a. udfærdigelse af dokumentationsmateriale. Tiltalte er født i 1955 og var 

derfor ved sagens afsigelse 54 år. 

 

Dommen 

Ved Glostrup ret blev tiltalte dømt 6 måneders ubetinget fængsel. Landsretten fandt ikke 

bevisførelsen for at tiltalte har leveret nogen særskilt arbejdsydelse for de 100.000 kr., hvorfor 

tiltalte blev i Landsretten kendt skyldig jf. straffelovens § 144. Landsretten fandt dommen fra 

byretten passende udmålt, da landsretten ud over det byretten anførte, har lagt vægt på at betalingen 

er ydet over tre gange gennem en periode på 3½ måned. Landsretten fandt ikke grundlag for at gøre 

straffen helt eller delvis betinget eller med mulighed for samfundstjeneste. 

 

4.6. Revisionsberetning af Københavns kommune 

Revisionsberetningen der bliver benyttet i afhandlingen er revisionsberetning fra Københavns 

kommune. Københavns kommunes revisionsberegning er valgt da Københavns kommune er den 

største i Danmark, hvorfor de har større budget. Ved rådigheden over et større budget, bør 

kommunen derfor have et godt intern kontrol miljø. Der vil i dette afsnit blive fokuseret på 

beskrivelsen af interne kontroller, samt drøftelser af besvigelser i revisionsberetningen. 

 

4.6.1. Interne kontroller 

Det er i de fælles forretningsgange om ledelsestilsyn bl.a. anført at ledelsen skal udarbejde en 

risikovurdering for ledelsestilsynet, og at den skal indeholde en oversigt over relevante 

ledelseskontroller, der skal udføres i forbindelse med udvidet budgetopfølgning94. Ved revision for 

                                                 
93 For fulde domskendelse, se Bilag 9 
94 Revisionsberetning for Københavns kommune 2013 

http://subsite.kk.dk/~/media/CF62457CF90342D3958D2630E6621963.ashx, side 8 
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2013 har det vist, at der ikke er udarbejdet den grundlæggende risikovurdering og plan for 

gennemførelse af ledelsestilsyn, samt forretningsgange, der angiver roller og ansvar lokalt. 

Samtidig i forbindelse med sikring af korrekt bilagsbehandling, fremgår det for elektroniske faktura, 

andre udbetalinger mv. at faktura der kun godkendes af én person, skal der hver måned foretages en 

udvidet budgetopfølgning af den budgetansvarlige, for at sikre at atypiske betalinger opdages og at 

der tages skridt for at korrigerer eventuelle fejl. Ved revision for 2013 har det vist at der generelt 

ikke er gennemført eller dokumenteret, for månedlig budgetopfølgning for udbetalinger, hvor der 

kun har været én godkender. Samtidig har det vist at det anvendte system, ikke fuld understøtter at 

der som udgangspunkt skal være to godkender på transaktioner der medfører en udbetaling.95 

Samtidig understreger revisor, at vurderingen ikke er udtryk for at det kunne indikere besvigelser, 

men at det er en understregning af risici, som kommunen accepterer med det valgte kontrolniveau. 

Der er ved revisionen for 2013 gennemgået generelle it-kontroller, der ikke har ledet til angivelse af 

bemærkninger. Revisionen har dog ikke omfattet en vurdering af kontrol- og sikkerhedsniveauet i 

de enkelte brugersystemer, herunder automatiske kontroller i de administrative processer og logiske 

adgangsrettigheder til udførelse af forretningsaktiviteter i brugersystemerne.96  

 

4.6.2. Besvigelser 

Der er i forbindelse med revisionen for 2013 drøftet risikoen for besvigelser med ledelsen. Ledelsen 

har oplyst at der efter deres vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser og at kommunen har et 

effektivt kontrolmiljø der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet.97 Der 

bliver dog oplyst at der er enkelte mindre sager, hvor det er konstateret mistanke om misbrug af 

kommunens midler, og at kommunen har fulgt op på dette. Derudover har ledelsen ikke kendskab 

til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. 

 

  

                                                 
95 Revisionsberetning for Københavns kommune 2013 

http://subsite.kk.dk/~/media/CF62457CF90342D3958D2630E6621963.ashx, side 9 
96 Revisionsberetning for Københavns kommune 2013 

http://subsite.kk.dk/~/media/CF62457CF90342D3958D2630E6621963.ashx, side 23 
97 Revisionsberetning for Københavns kommune 2013 

http://subsite.kk.dk/~/media/CF62457CF90342D3958D2630E6621963.ashx, side 17 
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Kapitel 5 - Analyse 

I dette kapitel vil der ud fra en hermeneutisk tilgang gives en dybere analyse af kommunernes 

interne kontroller, implementering af ISSAI, samt domskendelser, som vil blive 

sammenlignet, for at se om der er ligheder mellem sagerne.  Dette vil danne grobund for 

besvarelse af problemformuleringen samt den senere diskussion. Analyseafsnittet vil derfor 

være en vekselvirkning mellem teori og empiri. 
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5.1      Domskendelser 

I dette afsnit vil der blive opbygget en analyse af domskendelserne fra afsnit 4.5. I empirien blev 

domskendelserne gennemgået enkeltvis, med et kort referat af hver sag, samt kendelse. Der vil 

derfor i analysen blive gået dybere i sagerne og kendelserne. Afsnittet vil indeholde en analyse, 

hvor domskendelserne vil blive sammenlignet, for at se om der er ligheder mellem sagerne. Der vil 

derfor blive kigget på, hvem er det der er tiltalt og hvilket udfald lød kendelsen på. 

∞ 

5.1.1 Hvem udfører besvigelserne? 

Der vil som nævnt ovenfor blive sammenlignet på tidligere refererede domskendelser, hvem der 

udfører besvigelserne. I dette tilfælde, hvilken stilling har de tiltalte, hvilket køn og hvilken alder de 

har. Disse kriterier er valgt til sammenligning grundet publikationen Who is the typical 

fraudster98,jf. afsnit 0, som beskriver at den typiske besviger, er en mand, 36-45 år og har en stilling 

i den øverste ledelse. Derfor vil der i dette afsnit først sammenlignes på domskendelserne imellem, 

er der ligheder eller forskelle på disse kriterier. Hvorefter disse kriterier vil blive sammenlignet i 

forhold til publikationens resultat. 

 

Sag SS 230/2000 U.2007.1440Ø, samt 

U.2008.1607H 

U.2009.2049Ø 

Køn Mand Mand Mand 

Alder 48 år 57 år 54 år 

Stilling Skatteinspektør i Thyholm 

kommune 

Borgmester og formand for 

økonomiudvalget i Farum 

kommune 

Ingeniør ved Teknisk 

Forvaltning, X-kommune 

 

Ved sammenligning af disse 4 domme har en præcis ting til fælles, nemlig at det alle er mænd. 

Samtidig er de tiltalte i en alder fra 48-57 år, hvorfor de er i relativ tæt alder, med en afvigelse på 9 

år. Når der kigges på hvilken stilling de tiltalte havde, er det alle stillinger, der er højt i 

kommunehierarkiet. Derfor ved en hurtig sammenligning af køn, alder og stilling, har disse 4 

domme meget tilfældes. 

I forhold til publikationen Who is the typical fraudster kan der konkluderes meget lig. Publikationen 

siger mænd i en alder af 36-45 år, mens opgavens sammenligning siger mænd i en alder af 48-57 år. 

                                                 
98 Beskrevet i indledningsafsnittet, 1.1 
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Derfor i forhold til alder, er opgavens sammenligning højere i alderen, end publikationen. Når der 

sammenlignes fra opgaven til publikationen, er stillingen som de tiltalte havde, også ens. De tiltalte 

har stillinger som skatteinspektør, ingeniør i Teknisk Forvaltning og Borgmester/Formand for 

økonomiudvalget, hvilket kan betegnes som højere stillinger. Derfor ud fra publikationen kan 

domskendelserne sammenlignes, med relativ meget tilfældes. 

Forskellen på publikationen og domskendelserne der benyttes i opgaven er, at der i opgaven kun 

benyttes 4 domskendelser, mens publikationen benytter mange flere sager. Selvom 

domskendelserne siger, at det er mænd i alderen 48-57 år, er det muligt at der er flere sager, hvor 

det er mænd i andre aldre. Eller at det er kvinder i alle aldre der besviger. Det som domskendelserne 

fortæller er, at i de fleste tilfælde vil det være mænd i alderen 48-57 år, der vil begå besvigelser. 

Som det tidligere er nævnt i teorien, har det som påvirkningen, at så længe en besviger, har 

muligheden for at besvige, vil det kunne ske.  

Udover Who is the typical fraudster, KPMG er der også organisationen Association of Certified 

Fraud Examiners, der også udarbejder en undersøgelse i forhold til besvigelser. Denne undersøgelse 

understreger, jo højere stilling besviger har, jo større besvigelse vil finde sted. Når der kigges på 

disse domme, kan der konkluderes det samme. Dommen U.2007.1440Ø samt U.2008.1607H var 

besviger borgmester og formand for økonomiudvalget, da besvigelsen fandt sted. Denne besvigelse 

løb op på 9 mio. Kr., mens dom SS230/2000 var besviger skatteinspektør, hvor besvigelsen løb op 

på 347.089 kr. Mens U.2009.2049Ø var besviger ingeniør for Teknisk forvaltning, hvor besvigelsen 

løb op på 100.000 kr. Jo højere stilling besviger har, jo større rådighedsbeløb har de derfor også. 

Derfor når der i undersøgelsen bliver understreget dette, kan det via disse 4 domme konkluderes det 

samme. 

 

5.1.2 Domsudfald 

Der vil i denne del blive analyseret på forskelle eller ligheder på udfaldet af domskendelserne. Dette 

er med henblik på, hvilket udgangspunkt får de en straf ud fra, og hvilken straf får de tiltalte. Som 

udgangspunkt er alle sager om besvigelse en straffesag, da politiet modtager en anmeldelse om 

besvigelsen. 
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Sag SS 230/2000 U.2007.1440Ø, samt 

U.2008.1607H 

U.2009.2049Ø 

Besvigelse Mandatsvig Mandatsvig af særlig grov 

beskaffenhed 

Modtagelse af beskikkelse 

Beløbs størrelse 238.534 kr. + 108.555 kr. 

= 347.089 kr. 

9 mio. kr. 100.000 kr. 

Paragraf Straffelovens § 285 Straffelovens § 280 Straffelovens § 144. 

Straf 1 år og 6 mdr. betinget 

fængsel + 200 timers 

samfundstjeneste 

2 års ubetinget fængsel 6 måneders ubetinget 

fængsel 

 

Når der sammenlignes på udfaldet af de 4 domme, er der forskel. Grunden til forskel i straffen, er 

dog nok grundet en forskel i selve besvigelsen, samt besvigelsens størrelse. Selve besvigelserne er 

fra modtagelse af bestikkelse, mandatsvig og mandatsvig af særlig grov beskaffenhed. Ud fra disse 

forskellige besvigelsesbeskrivelser, bør der være forskel i straffene.  

Udover selve besvigelsen der påvirker dommene, er det næste besvigelsens størrelse. 

Besvigelsesstørrelse varierer fra 100.000 kr. til 9 mio. kr., hvorfor der bør være en forskel. Den 

laveste straf lyder på 6 måneders ubetinget fængsel. Dog er besvigelsens størrelse på 100.000 kr., 

som skulle være modtaget som en bestikkelse. Den højeste straf er på 2 års ubetinget fængsel. Dog 

er besvigelsens størrelse på 9 mio. kr., der er set som mandatsvig af særlig grov beskaffenhed. Det 

er af særlig grov beskaffenhed, grundet besvigelsens størrelse, samt den tiltaltes stilling i 

kommunen, da besvigelsen fandt sted. Begge disse domme er med udfald af ubetinget fængsel. Den 

sidste dom lyder på mandatsvig for 347.089 kr., hvor den anklagede fik 1 år og 6 måneders betinget 

fængsel, samt 200 timers samfundstjeneste.  

Grundet forskellen i selve besvigelsen, er der derfor også forskel på paragraffen i Straffeloven, 

hvorfra de alle er dømt ud fra.  Da der er forskel i paragrafferne, er der derfor også her en forskel på 

straffen. 

Derfor ved sammenligning af disse domme, går det ind og påvirker om, hvorvidt hvilken besvigelse 

der er tal om og størrelsen på besvigelsen. Jo højere besvigelse der er tale om, bliver der i de fleste 

tilfælde også set hårdere på dette, hvorfor det giver en højere straf. 
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5.1.3 Karakteristika ved sagerne 

Der vil i denne del blive analyseret på særlige områder på hver sag. Først vil der blive kigget på, 

den tidsmæssige længde, disse besvigelser har strækket sig over. Derudover vil der blive kigget på, 

andet særligt ved afgørelserne. 

 

Sag SS 230/2000 U.2007.1440Ø, samt 

U.2008.1607H 

U.2009.2049Ø 

Længde 1992-1998 -> 6år 2000-2001 -> 1år 06/2004-09/2004 -> 3 

mdr. 

Andet Erkendte selv skyldig Erkendte sig uskyldig Erkendte sig uskyldig 

 

For hver af disse afgørelser er der forskel i den tidsmæssige længde, hver sag har strækket sig over. 

Sag SS 230/2000 har strækket sig over 6 år og mundet ud i 347 t.kr.. Ved at den dømte har tilført 

mindre beløb hver måned, har det været besværligere at opdage, hvorfor det har været muligt for 

besviger at vedholde dette. Derfor ved at kommunen har haft interne kontroller, angående 

beløbsgrænser, har det været vanskeligere for kommunen at opdage. 

Sag U.2007.1440Ø har strækket sig over 1 år, og mundet ud i 9 mio. kr. Grundet størrelsen af 

besvigelsen, har denne sag ikke mundet ud i længere tidsmæssige længde. Ved at beløbets størrelse 

munder op i 9 mio. kr., har det været nemmere for kommunes interne kontroller at opdage. 

Sag U.2009.2049Ø har strækket sig over 3 mdr. og mundet ud i 100.000 kr. Størrelsen på 

besvigelsen, der er overført over en gang, er grunden til at besvigelsen blev opdaget. 

For hver af disse afgørelser er der forskel i deres erkendelse til retten. For sag SS 230/2000 erkendte 

den dømte sig skyldig, hvilket i forhold til de andre sager, er særligt. For U.2007.1440Ø og 

U.2009.2049Ø erkendte de dømte sig uskyldige, hvorfor sag U.2007.1440Ø resulterede i, at sagen 

blev anket til Højesteretten. I næste afsnit bliver der analyseret i forhold til besvigelsestrekanten, 

hvorfor det i dette afsnit ikke vil blive nævnt. Ved sammenligning af disse tre afgørelser, er det kun 

den ene dømte, der erkendte sig selv skyldig, hvilket er særligt for besvigelsesdomme. 

  



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, November 2014 

Cand.merc.aud  Side | 72  

5.1.4 Hvorfor sker besvigelser? 

Der vil i denne del blive analyseret, hvorfor besvigelser finder sted. Der vil blive analyseret ud fra 

kendsgerningerne fra domsafgørelserne, samt hvilken sammenhæng disse har i forhold til 

besvigelsestrekanten. Der vil for hver enkelt sag, blive analyseret sammenhængen med 

besvigelsestrekanten.  

 

Figur 11 - Besvigelsestrekant ifm. domskendelser 

 

Sag SS 230/2000: 

Mulighed: For denne sag havde den dømte muligheden for at begå besvigelser. Den dømte var 

skatteinspektør i Thyholm kommune, hvorfor han havde en højere stilling i kommunen. Ved at han 

var skatteinspektør havde han derfor flere rettigheder i systemet, hvorfor han indberettede fiktive 

renteudgiftsforhøjelser på sin og hustruens årsopgørelse. Samtidig var det muligt for ham, at deres 

årsopgørelse vil få en nærmere kontrol, da han var skatteinspektør. 

Incitament: Incitamentet for den dømte er ikke nærmere forklaret for denne sag. Dog ved at 

indberette fiktive renteudgiftsforhøjelser på årsopgørelserne har dette medvirket til uberettigede 

overskydende skatter. Dette i sig selv, kan være incitament til udførelse af besvigelse. 

Retfærdiggørelse: Særligt for denne sag er, at den dømte erkendte sig skyldig i retten. Ved udførelse 

af besvigelsen, har den dømte kunne se retfærdiggørelse i den udførte besvigelse. Dog da 

besvigelsen blev opdaget, og dermed videresendt til retten, har den dømte kunne se det fejlagtige 

ved besvigelsen, hvorfor han har erkendt sig skyldig. 
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Sag U.2007.1440Ø samt U.2008.1607H 

Mulighed: For denne sag havde den dømte muligheden for at begå besvigelser. Den dømte var 

borgmester i Farum kommune, samt formand for økonomiudvalget. Den dømte havde derfor 

muligheden for godkendelse af overbetaling til entreprenørselskab. Ved den dømte var borgmester, 

havde han derfor mulighed for godkendelse af større beløb, hvorfor dette ikke blev opdaget med det 

samme. 

Incitament: For denne sag havde det stor betydning for de 9 mio. kr. der var begået besvigelser for. 

Udover at besviger var borgmester og formand i økonomiudvalget i Farum kommune, var han 

aktionær og bestyrelsesformand for Farum Boldklub A/S. Denne boldklub var modtager af de 9 

mio. kr., som entreprenørselskabet fik i merpris fra kommunen. Derfor var incitamentet for den 

dømte, deltagelse og medlemskab af den modtagende klub. 

Retfærdiggørelse: Den dømte i denne sag, kunne se retfærdiggørelse for udførelsen af besvigelse. 

Han erkendte sig skyldig og ankede sagen til Højesteretten, hvor han stadig ikke fik medhold. Den 

dømte vedholdte sin uskyld, hvorfor dommen i Højesteretten ikke stemte overens med hans 

holdning. 

 

U.2009.2049Ø 

Mulighed: For denne sag havde den dømte muligheden for at begå besvigelser. Den dømte 

arbejdede som ingeniør i Teknisk Forvaltning, Byggeafdelingen i kommunen. Den tiltaltes opgave 

var at indhente tilbud på vedligeholdelsesopgaver fra håndværkere og entreprenører. 

Incitament: Incitamentet for den dømte er ikke nærmere forklaret for denne sag. Den dømte 

forretningsmæssigt kendte den betalende entreprenør gennem en årrække, hvorfor den dømte 

opfordrede den entreprenøren til at afgive tilbud. Ved at opfordrer en forretningsmæssig bekendt, 

skaber dette incitament, da dette hermed kan blive enige om besvigelsen. 

Retfærdiggørelse: Den dømte i denne sag, kunne se retfærdiggørelse for udførelsen af besvigelse. 

Den dømte har erkendt sig skyldig gennem sagen, da Byretten til Landsretten. Den dømte ankede 

ikke sagen til Højesteretten, grundet der ikke var medhold eller ændringer i dommens størrelse. 

 

5.1.5 Besvigelsers effekt ifm. domme 

Når der forekommer en besvigelsessag i den offentlige sektor varer der ikke længe før historien 

rammer forsiderne i landets nyhedsmedier. Medierne fokuserer meget op besvigelser, især i det 

offentlige. I den private sektor kan det være nemmere at skjule besvigelsen, da private virksomheder 
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kan indgå forlig, droppe af retsforfølge eller give ’mund-kurv’ på. I det offentlige er det ikke lige så 

let. Desuden er der et andet hype omkring besvigelser i det offentlige. 

Når besvigelsen er kommet ud gennem medierne, påvirker det størstedelen af befolkningen 

negativt, da det er deres penge der er udnyttet til denne besvigelse. Derfor når besvigelsen første 

gang kommer ud gennem medierne, fokuserer befolkningen forkert på denne besvigelse. Ved dette 

menes, f.eks. sagen om Peter Brixtofte. Denne sag er domskendelse U.2007.1440Ø samt 

U.2008.1607H. Ved denne sag bliver Peter Brixtofte kendt skyldig i misbrug af 9 mio. kr., dog blev 

der gennem medierne fokuseret på, at han brugte 650.000 kr. på vin, som han aldrig blev dømt for. 

For befolkningen er 650.000 kr. mange penge, hvorfor de fokuserer på dette, dog kender de ikke 

baggrunden for brugen af pengene. Ved besøg fra nogle lande, kan det være en nødvendighed at 

bruge mange penge på bl.a. vin, for ikke at fornærme repræsentanterne. Når historierne kommer ud 

gennem medierne, glemmer folk at fokuserer på det store billede. Hvis der sker en besvigelse for 2 

mio. kr. i en kommune, er dette mange penge. Dog hvis man fokuserer i forhold til det samlede 

budget, denne kommune har, er det kun en promille. 

Befolkningen har tillid til, deres penge bliver benyttet korrekt, hvorfor det mindste misbrug, 

påvirker denne tillid. Derfor fokuserer befolkningen ikke på det store billede, men kigger på de små 

detaljer. De fokuserer derfor på, hvor meget er der blevet misbrugt og til hvad. Der fokuseres ikke 

på, hvor meget er der blevet misbrugt i forhold til budgettet. Befolkningen har den holdning, at 

deres penge skal ikke misbruges ligegyldigt størrelsen. 

Misbrug af aktiver i det offentlige giver en forkert signalværdi til befolkningen. Signalværdien til 

befolkningen skulle være at det offentlige kan benytte deres penge, korrekt og forsvarligt. Når dette 

bliver udnyttet gennem besvigelse, mister det offentlige deres signalværdi til befolkningen. Dette 

påvirker befolkningens tillid til det offentlige, hvorfor befolkningen stiller spørgsmålstegn ved, om 

det offentlige kan formidle deres penge korrekt. 

 

Dette område vil blive videre behandlet ud fra perspektivet omkring besvigelsers effekt og omfang i 

den offentlige sektor i forhold til interne kontroller, jf. afsnit 5.2.4. 
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5.1.6 Delkonklusion 

Ved sammenligning af indhentede afgørelser, blev der konstateret fællestræk i beskrivelse af 

besviger. Besvigerne er mænd og ligger i alderen 48-57 år, hvorfor der er en afvigelse på 9 år. 

Sammenlignet med publikationen Who is the typical fraudster kan dette konkluderes meget lig. 

Udover dette har alle besvigere højere stillinger i de kommuner, hvor de var ansatte ved udførelse af 

besvigelsen. Hvorfor til sammenligning af Who is the typical fraudster, kan konkluderer det samme. 

Udover publikationen Who is the typical fraudster, findes organisationen Association of Fraud 

Examiners, der konkluderer, jo højere stilling, jo større besvigelse. Dette kan sammenholdes med de 

indhentede afgørelser, da afgørelsen U.2007.1440Ø var, besviger borgmester, hvorfor besvigelsen 

løb op i 9 mio. kr. 

Ved sammenligning af udfaldet af dommene, kan det konkluderes at jo større besvigelse, bliver der 

givet hårdere straffe. Dette er konkluderet ud af, at afgørelse U.2009.2049Ø har besvigelsen en 

størrelse på 100.000 kr., hvor straffen blev 6 måneders ubetinget fængsel. Mens afgørelse 

U.2007.1440 Ø har en besvigelsesstørrelse på 9 mio. kr., hvor straffen blev 2 års ubetinget fængsel. 

Det særlige ved de indhentede afgørelser er, sag SS 230/2000 erkendte den dømte sig skyldig, hvor 

de andre indhentede afgørelser, erkendte de dømte sig uskyldige. Dette kan sammenholdes med 

besvigelsestrekanten, hvor besviger, kan se retfærdiggørelsen i at besvige. Udover dette kan 

besviger se muligheden for at begå besvigelse, samt at de har et incitament til at begå besvigelsen. 

Når der sker en besvigelse i det offentlige, påvirker det det offentliges signalværdi overfor 

befolkningen. Signalværdien bliver svagere, da befolknings tillid til det offentlig, i forbindelse med 

formidling af pengene, falder. Ved besvigelser, fokuserer befolkningen kun på delen, hvad 

besvigelsens størrelse er, i forhold til helheden, hvor meget udgør denne besvigelse i forhold til hele 

budgettet. 
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5.2 Kommunernes interne kontroller 

Alle kommuner på landsplan er underlagt bestemte love og regulativer. Lovene og regulativerne 

vedrører kommunernes forvaltning af offentlige midler, budgettering, regnskaber og revision. I 

ethvert kommunalt regnskab, og i den generelle drift, skal der implementeres 

kasse/regnskabsregulativ, juridisk/kritisk-revision og forvaltningsrevision, dog er det i nogen grad 

individuelt for hver kommune, hvordan implementeringen af regulativerne foregår. 

Implementeringen og omfanget heraf afhænger af, hvordan den eksterne revisor vejleder og 

rådgiver kommunen, samt i hvilket omfang kommunen har behov herfor. Fælles for kommunerne 

er, at regulativerne skal være opfyldt, således at der gives et retvisende billede af kommunens 

økonomiske situation og anvendelsen, samt udbyttet af de offentlige midler. Kommunerne følger en 

fælles platform, hvor formålet er det samme. Der findes forskelligheder i kommunerne. Faktorer 

som størrelse, behov, økonomi og ledelsesform er afgørende for, hvordan og i hvilket omfang 

kommunerne inddrager regulativerne ved udarbejdelse af regnskaber, budgetter og ved 

implementeringen, samt benyttelsen af regulativerne. Ligeledes er de interne kontroller forskellige. 

Der er ikke én fælles metode, som er mere rigtig eller bedre, som det også er kendt fra de private 

virksomheder, men det handler om hvad der er behov for og om disse behov dækkes. I de private 

virksomheder er der således ikke én fælles måde at implementere og opretholde interne kontroller. 

Fælles for de fleste er, at de bør være tilstede, på effektiv vis. Derfor er det vigtigt, at der forefindes 

interne kontroller og at disse tilgodeser kommunens behov, samt at de løbende holdes ajour. 

 

∞ 

I afhandlingen er der udvalgt 2 kommuner med både ligheder og forskelligheder i de interne 

kontroller, både med hensyn til opretholdelse, implementering og ved anvendelsen af disse. 

Kommunernes er udvalgt ud fra kriterier vedrørende indbyggertal og budget, hvor disse er meget lig 

hinden. For at belyse lighederne og forskellighederne, samt hvilken betydning denne 

forskelligartethed har for kommunerne, vil dette herunder blive bearbejdet. 

 

5.2.1 Slagelse Kommune 

De vigtigste prioriteter i Slagelse Kommune er, at de interne kontroller er optimale, ligesom ønsket 

ved enhver anden kommune. Kommunen har en selvstændig, intern revisionsafdeling med 4 

ansatte, hvor opgaver er at udarbejde årsregnskab og servicere den eksterne revisor. For at mindske 

risikoen for besvigelser i kommunen, er politikken, at det er bedre at forebygge fremfor at dække 
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tab og rette op på besvigelser, efter de er hændt. Erfaringer fra kommunen viser, at besvigelser ikke 

kan undgås og det handler ikke om at eliminere besvigelser, men at mindske risiciene, således at 

disse ikke udgør en økonomisk trussel for kommunen og dets borgere. Eventuelle tab skal være 

overkommelige og vigtigst af alt, at de til enhver tid skal undgås. Slagelse Kommunes fokus på de 

interne kontroller klarlægger væsentlige retningslinjer, hvor kontrollerne er implementeret, således 

at der uanset afdeling, underlagt kommunen, er klare, forståelige og overskuelige forretningsgange. 

Kommunen har adskillige afdelinger, hvor de største er VASAC99 og ACV100. Udover de to store, 

findes der adskillige virksomheder underlagt kommunen, hvor disse opererer inden for områder 

som miljø og teknik, centre med bo-tilbud til udsatte og handicappede borgere, folkeskoler, 

børnepasning, forsyningerselskaber inden for el, vand og varme og lignende. 

 

Et væsentligt område for den interne revision er at behandle og optimere de interne kontroller i 

virksomhederne. Fremgangsmåden i Slagelse Kommune er, at uanset hvor optimalt systemet er 

indbygget i afdelinger, så vil der være uundgåelige tilfælde for besvigere og besvigelser. 

Beskrivelsen omkring besvigelsesteori og opståen af besvigelser er behandlet tidligere i 

afhandlingen under besvigelsestrekanten, hvor grundelementer ved en besvigelse udgøres af 3 

elementer. Disse er incitament, mulighed og rationalisering. I Slagelse Kommune er der fokus på 

mulighed. Det er den eneste faktor, som kommunen selv kan påvirke. Derfor er det også essentielt 

for den interne revisionsafdeling, at de interne kontroller i kommunen og dets virksomheder har 

fælles krav og retningslinjer ved kontrolpunkter, som ud fra en risikostyringsbetragtning indgår i 

udarbejdelsen af tværgående og decentrale forretningsgange. Dette baseres ud fra en afvejning 

mellem væsentlighed og risici i de interne kontroller.  

 

Et af kontrolpunkterne som er fælles for alle afdelinger, som enten skulle være tværgående eller 

decentrale er, at der foretages anmeldte og uanmeldte besøg, både af den eksterne revisor, men også 

af kommunens egen revisionsafdeling. Det er den mest effektive måde at minimere og dæmme op 

omkring besvigelsesmulighederne101. Kommunen er klar over, at besvigelser forekommer og kan 

forekomme uanset, hvor meget der dæmmes op omkring det, derfor er de også villige til at yde 

enhver form for økonomiske erstatninger, hvis borgere på den ene eller anden måde skulle blive 

                                                 
99 VASAC er forkortelse for Virksomhed, Aktivitet, Socialt, Arbejdsmarked, Center. VASAC er et arbejdsmarkedscenter for borgere, 

som ikke kan opnå beskæftigelse under normale vilkår. Personalegruppen udgør 55 ansatte, mens centret beskæftiger op imod 230 

medarbejdere i virksomheder i kommunen. 
100 ACV er en af Danmarks største autisme-centre. ACV står for Autisme Center Vestsjælland. Det er en af landets førende offentlige 

virksomheder inden for dette område. 
101 Interview med Tina Berknov, s. 1. 
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påvirket af en besvigelse. Dette kan både være en fordel, men også en ulempe. Det kan være en 

fordel, fordi borgere eller virksomheder som har lidt et tab på grund af en besvigelse, hurtigst 

muligt får kompenseret et eventuelt tab. Omvendt kan det være en ulempe, da en besvigelse kræver 

3 elementer. Ved at være velvidende, som besviger, at et tab bliver dækket af kommunen og ikke af 

en borger, kan det styrke incitamentet for besvigeren. Eftersom der er tale om offentlige midler og 

selvom kommunen yder det bedste for at forvalte midlerne på optimal vis, så kan det være sværere 

at spore og opdage. Samtidigt vil besvigeren have en renere samvittighed, fordi besvigelsen ikke 

påvirker én enkelt borger, men at det økonomiske tab fordeles til borgerne i hele kommunen. Et 

eksempel er, hvis en besviger bedrager for 1 million kroner i Slagelse Kommune. Hvis den ene 

million skulle dækkes af én borger, så ville det være mange penge og graden af ihærdighed for at 

opnå erstatning og retfærdighed vil sandsynligvis være langt større end, hvis den ene million kroner 

påvirker 77.000 borgere i kommunen. Det er i sidste ende kommunens ansvar, at midlerne forvaltes 

korrekt og optimalt, men incitamentet kan være større for besvigeren, når denne ved at økonomiske 

tab dækkes af kommunen, hvorfor denne metode kan have to-sidet effekt. 

 

De anmeldte og uanmeldte besøg bygger på kontrolpunkter og skemaer, hvor det er den interne 

revisionsafdeling, som tager stilling til hvad der skal undersøges. Oftest er det forretningsgange og 

kontante likvider. Kommunen har dog ikke længere mange virksomheder med kontante 

beholdninger. Selvom der ikke forefindes virksomheder med kontanter beholdninger, så er 

besvigelsesmulighederne stadig tilstede. Disse findes i form af, at besvigere overfører midler til 

egne bankkonti, overfører midler til venner/familie, manipulerer med timeantal, misbruger 

kommunens aktiver m.m.. Et tiltag for et minimere besvigelsesmulighederne inden for økonomisk 

misbrug af midler, er at der fornyelig er blevet indført et beløbsmaksimum. Det betyder, at alle 

regninger på over 100.000 kr. skal godkendes af 2 medarbejdere. Selvom beløbsgrænsen kan være 

høj, så er det ikke alle institutioner eller virksomheder underlagt kommunen der har dette beløb til 

rådighed. Beløb vurderes individuelt for hver afdeling eller virksomhed, således at store 

virksomheder har den maksimale grænse, mens fx børnehaver og den type institutioner oftest har en 

grænse på 5.000 kr. Tiltaget minimerer altså muligheden for besvigere, hvor det er sværere for 

besvigere at handle på egen hånd. 

 

En fordelagtig metode, som kommunen har implementeret udover de interne kontroller, er et stort 

fokus på en stærk, intern kultur via en top-down tilgang. Direktionen og bestyrelsen anvender og 
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plejer en kultur, hvor omdrejningspunktet er, at kommunen forvalter borgernes midler, hvorfor det 

er alfa-omega, at det skal udføres optimalt og med minimale floskler. Kulturen i kommunen skaber 

ikke kun minimale risici inden for besvigelsesområdet, men det giver de ansatte et yderligere 

ansvar, herunder moralsk og etisk. Indstillingen øger automatisk årvågenheden, hvor de interne 

kontroller er et sikkerhedsnet. Og som tidligere nævnt, så kan besvigelser være svære at eliminere, 

hvorfor strategien i første omgang er at dæmme op omkring disse ved at have gode interne 

kontroller102. 

 

5.2.2 Roskilde Kommune 

Roskilde Kommune har ingen intern revisionsafdeling. I stedet for en intern revisionsafdeling har 

kommunen en økonomi-afdeling, hvor medarbejdere har opgaver inden for intern revision. 

Kommunen har en ekstern revisor, som foretager 2 beholdningseftersyn årligt. Disse er som regel 

virksomheder under kommunen, hvor der forefindes likvider. Eftersyn foretages anmeldt og 

uanmeldt, hvor opgaver også er, at undersøge interne kontroller i kommunen. Dette kan forekomme 

ved, at den eksterne revisor kan besøge den samme virksomhed eller institution 2 gange samme år.  

De interne kontroller er et vigtigt element ved økonomistyring, samt ved driften af virksomheder 

underlagt kommunen. Derfor er prioriteten sat højt for at skabe klare forretningsgange i enhver 

virksomhed underlagt kommunen, hvorfor den eksterne revisor foretager eftersyn for at undersøge 

både besvigelsesrisici, men også undersøge de interne kontroller. Kommunen har ingen 

finansafdeling som gennemgår udgiftsbilag. Alle bilag leveres til ekstern revisor. Det er op til hver 

enkelt leder i de respektive afdelinger, om regnskaberne er korrekte og om budgetterne overholdes. 

Lederne i de forskellige afdelinger er ansvarlige for alle udbetalinger. I kommunen er der fornyeligt 

indført et beløbsmaksimum på 50.000 kr., hvis det er én medarbejder, mens der ved beløb over 

50.000 kr. skal være to medarbejdere til at godkende. Det er op til hver enkelt leder at afgøre, hvilke 

af medarbejderne der skal have mulighed for maksimum-beløbsgrænsen eller over. Det er også 

lederen, som skal sørge for, at besvigelsesrisici er så lave som muligt. Hvis der er mistanke om 

besvigelser eller misbrug af aktiver fra lederens side, så er det lederens opgave at undersøge 

mistankens omfang. Hvis det viser sig, at der er tale om en besvigelse kan lederen selv træde til 

eller henvende sig til ekstern revisor og/eller økonomiafdelingen. I de fleste afdelinger underlagt 

kommunen udarbejder hver leder et worst-case scenario omkring, hvad det værste der kan ske er, og 

holder øje med det. Altså er der tale om forebyggelse. De 2 repræsentanter fra kommunen udtaler, 
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at en økonomisk afdeling eller en intern revisor ikke har lige så stor tilstedeværelse og indsigt i 

udbetalinger, som en afdelingsleder. Der større hands-on muligheder for en afdelingsleder, hvor det 

samtidigt er lettere at gribe ind. Derfor er kommunens tilgang til forebyggelse af besvigelser, at der 

er afdelingsledere i hver virksomhed, som overvåger økonomien og medarbejderne.  

Det påhviler lederne et stort ansvar og et endnu større overblik over, hvordan medarbejderne 

anvender midlerne, samt om der herunder skulle eksistere besvigelsesrisici. Det er op til lederen at 

afgøre situationer omkring besvigelser. Et bestemt område, som er ledernes ansvar, er stikprøver 

ved udbetalinger. Det er lederens arbejdsopgave at kontrolle udbetalinger for at finde eventuelle fejl 

og eventuelle besvigelser. Ansvarsområderne for lederne kan være overvældende, hvorfor der i de 

større virksomheder er mulighed for, at lederne kan uddelegere ansvarsområder og opgaver til 

betroede medarbejdere eller underledere. Dette letter byrden og giver et bredere perspektiv, når 

regnskaber gennemgåes og medarbejdere overvåges.  

 

5.2.3 Fordele og ulemper ved Slagelse – og Roskilde Kommunes interne kontroller 

Interne kontroller bygges altid op omkring en vurdering ud fra cost-benefit, alt efter hvilke slags 

kontroller der er tale om. Derfor er der faktorer, som kan tale for eller imod, om en kommune skal 

indføre bestemte kontroller i forbindelse med besvigelser. Herunder er faktorer bl.a. behov, omfang, 

påvirkning, implementeringsmuligheder. Faktorerne er med til at afgøre, om det kan betale sig for 

kommunerne at indføre kontroller.  

Der er overordnet to slags kontroller, hvor den ene er forebyggende kontroller, mens den anden er 

opdagende kontroller. Ved en nærmere analyse af situationerne, ved de interne kontroller i Roskilde 

– og Slagelse Kommune, er der blevet fokuseret på, hvordan og i hvilket omfang kontroller er 

implementeret, samt effektiviteten af disse.  En af de største forskelle mellem de to kommuner er, at 

Slagelse Kommune har en intern revisionsafdeling og en finansafdeling. Dette formodes at være 

den største fordel, når der tales om interne kontroller og besvigelser. Baggrunden er, at kommunen 

relativt tidligt i en besvigelsesproces har mulighed for at opsnappe optrinnet. Desuden har det en 

signalværdi, kontra en kommune med blot en økonomiafdeling, som har adskillige funktioner og 

ikke er specialiseret inden for ét bestemt område, men har flere opgaver. Selvom det ikke er den 

interne revisionsafdeling primære opgave at afsløre besvigelser, så taler statistikkerne på globalt 

plan for at interne revisionsafdelinger, filtrering af bilag (finansafdeling), afdækker flere besvigelser 

end andre metoder ved bekæmpelsen af besvigelser.  
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Ifølge PWC’s publikation Who is the typical fraudster, opdages 25 % af besvigelsessager ved 

inspicering af mistænksomme transanktioner, mens 12 % opdages ved interne revisionsafdelings 

rutinemæssige undersøgelser og inspektioner. Den tredje største post ved opdagelse af besvigelser 

er whistleblowing, hvor 11 % anmeldes af interne kilder, mens 7 % anmeldes af eksterne kilder103.  

 

Det er favorabelt, at Slagelse Kommune har en intern revisionsafdeling og finansafdeling, som 

bedækker flere sider i de interne kontroller. De interne kontroller kan være opdagene – eller 

forebyggende kontroller. Det er finansafdelingens opgave at filtrere og undersøge mistænkelige 

bilag. Som det tidligere er nævnt, opdages der på globalt plan, op til 25 % af besvigelser ved hjælp 

af dette. Den interne revisionsafdeling er både forebyggende og opdagende. Den er opdagende, da 

afdelingen udfører kontrolbesøg i afdelinger. Den er samtidigt forebyggende, da denne også udfører 

aktiviteter vedrørende undersøgelse af bilag, afstemninger og lign. Derfor udgør den interne 

revisionsafdeling en stærk kontrol for kommunen. 

 

Roskilde Kommune har ikke en decideret intern revisionsafdeling, men som det tidligere er nævnt, 

så er spørgsmålet, om der er behov for disse kontroller mod besvigelser. Hvordan er 

besvigelsesgraden og risikoen? Dette spørgsmål er essentielt for kommunerne at stille sig selv. I 

forbindelse med vurderingen af behovet for kontroller, er det nævneværdigt, at besvigelser ikke har 

de samme følger, som hvis de havde været udført i en privat virksomhed. Der er en grundlæggende 

holdning til, at offentlige instanser skal forvalte de offentlige midler på mest korrekt vis. Dette vil 

senere blive behandlet i afhandlingen. Tilbage til spørgsmålet omkring interne kontroller og 

besvigelser. Roskilde Kommune har ikke en intern revisionsafdeling, hvilket ikke nødvendigvis er 

en dårlig ting, da der her kan være fordele forbundet med dette. Økonomiafdelingen i kommunen 

behandler opgaver inden for intern revision, samtidig med andre opgaver. Der kan være et 

spørgsmål om, hvor stort et omfang af interne revisionsopgaver er i forhold til de andre opgaver, 

samt specialiseringsniveauet og uafhængigheden af afdelingen.  

I Roskilde Kommune er en stor fordel, at lederne i kommunens virksomheder har det overordnede 

ansvar vedrørende håndtering af midler, samt undersøgelse af besvigelsesmistanker. Fordelen er, at 

lederne har fået et større ansvarsområde, hvor der selvfølgelig kræves mere af disse. Kommunen har 

hverken intern revision eller en finansafdeling, som tidligere nævnt, hvorfor det er lederne som i 

praksis er med til at undgå, forebygge og undersøge forhold herunder. Omvendt kan det også være 
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en ulempe, at kommunen ikke har en uafhængig revisionsafdeling og/eller en finansafdeling, som er 

med til at filtrere mistænkelige bilag. Det er op til lederne at vurdere, hvordan midlerne er anvendt 

og om det er i orden. Begge kommuner har fordele og ulemper, mens det ud fra en 

besvigelsesvurdering, er Slagelse Kommune som har opstillet de bedste kontroller ved at have en 

intern revisionsafdeling og finansafdeling. Grunden til dette er nærmere beskrevet i det følgende 

afsnit, hvor signalværdien, effekten og påvirkningen af besvigelser i forhold til offentligheden 

behandles. 

 

5.2.4 Besvigelsers effekt og omfang ifm. den offentlige sektor 

Set i lyset af at besvigelser påvirker alle virksomheder uanset land, branche og niveau, er der en 

særlig holdning, fra borgernes side om, at offentlige instanser ikke kan misbruge offentlige midler 

og at instanserne skal være effektive med minimale omkostninger. Som det tidligere er beskrevet i 

afhandlingen, så er holdningen til offentlige midler, at disse tilhører samfundet. I private 

virksomheder er scenariet anderledes. Midlerne i private virksomheder er ikke fælles, altså er der 

(oftest) ikke borgere, som betaler skat for at disse skal drives, selvom de private virksomheder til 

tider får offentlig støtte og i langt de største tilfælde støtter samfundet i form af arbejdspladser, 

skatteindtægter og lign. Opfattelsen og holdning omkring midlerne er dog, set i forhold til offentlige 

instanser, anderledes. Det er ikke ønskeværdigt for nogen som helst virksomhed, at blive fremstillet 

eller eksponeret i forbindelse med en besvigelsessag, især ikke for offentlige instanser, da der er 

store omkostninger forbundet. Disse er bl.a. omdømme, retssager og at det kan være distraherende 

for virksomhedens drift, kultur og engagement. Incitamentet til at få afklaret en stor del af 

besvigelsessager internt, er større da virksomheders omdømme kan tage større skade, i forhold til 

den godtgørelse der kunne være ved besvigelsen. Dog afhænger det altid af besvigelsers omfang, 

tidshorisont og i hvilken forbindelse besvigelsen har været udført. 

 

På global plan bliver 79 % af alle besvigere afskediget fra den stilling de sidder, hvilket er et højt 

tal, dog er det forventligt at tallet ville have været højere, men der er ingen oplysninger om, i hvor 

stort et omfang sagernes omfang vedrører, hvilket kan være årsagen. En besvigelsessag kan strække 

sig lige fra 50 kr. til flere millioner kroner, men grænsen er forskellig for virksomhederne og der 

kan her være et incitament til at undlade at gøre en større sag ud af det. Derfor bør tallene også 

vurderes ud fra dette. Ud af de 79 % besvigere, er der 49 % som udover en afskedigelse bliver 

anmeldt til myndighederne, men det kun er 44 % som bliver retsforfulgt. Her kan der være tale om, 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, November 2014 

Cand.merc.aud  Side | 83  

at differencen på de 5 % hører under en bagatelgrænse ved en besvigelse, at der er indgået et folig 

eller at der ikke er nok bevismateriale til at retsforfølge besvigeren. Summa summarum, så er der 

kun 35 % besvigere ud af de 79 %, som bliver fyret. Overordnet er det reelt kun 56 %, som bliver  

Samtidigt bliver 49 % af besvigerne meldt til myndighederne, mens det kun er 44 % som bliver 

sigtet. Ergo er der 35 %, som kun har konsekvenser i form af fyring. 17 % får en reprimande og 

slipper med en advarsel104. Tallene er baseret ud fra PWC’s undersøgelse fra 2014, af 

besvigelsessager på global plan, med over 5.000 deltagende respondenter fra over 95 lande. 

 

Tallene viser klart, at 17 % besvigere får en advarsel og slipper med en reprimande, mens der ud af 

79 % besvigere kun er 44 %, som bliver retsforfulgt for at dække omkostninger. Disse tal stammer 

primært fra private virksomheder på global plan. Refleksionen omkring disse data er, at der er en 

stor procentdel, som ikke når ud til offentligheden, og at disse besvigelsessager får lagt låg på. Som 

det tidligere er beskrevet, så har virksomheder en frygt for omdømme. Dette omdømme er vigtigt 

for private virksomheder, mens det er vigtigere for offentlige virksomheder på grund af at der er 

tale om offentlige midler, jf. holdningen til offentlige midler. 

 

4.6.1. Intern revision i kommunerne 

Den interne revisionsafdeling er en uafhængig enhed i organisationen, hvor uafhængigheden er den 

største styrke. Det kan virke tankevækkende, hvordan en intern revisionsafdeling kan være 

uafhængig, når den er en del af organisationen. Problematikken er universel, uanset 

virksomhedstype. Dilemmaet er ikke så kompliceret, fordi afdelingen befinder sig direkte under 

kommunalbestyrelsen, hvis man betragter det ud fra den offentlige sektor. Afdelingen referer kun til 

bestyrelsen og ikke direktionen. 

 

En intern revisionsafdeling har til formål at organisationens objektiver i henhold til de økonomiske 

områder sikres. Formålet og opgaven er at tilføre værdi og forbedre kommunens drift og 

økonomiske foretagender. Typisk vil den interne revision etablere systematiske og disciplinerede 

tilgange til evaluering og optimering af effektiviteten, i forhold til områder så som risikostyring, 

interne kontroller og ledelsesstyring. Det skal pointeres at det ikke er afdelingens formål, at 

undersøge om kontrollerne virker, men derimod sikre at kontroller udføres, fungerer effektivt, samt 

at disse opfylder kommunens objektiver. Afdelingen står heller ikke for at udarbejde kontroller, 
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fordi dette ansvar påhvilker ledelsen. Derimod kan afdelingen være med til at udarbejde dem, 

rådgive og vejlede til en vis grad105. 

 

Enhver kommune med en intern revision vil have en specialiseret afdeling, som udelukkende 

fokuserer på de ovennævnte arbejdersområder, hvorfor det vil være lettere at opretholde og forbedre 

kontroller løbende. Afdelingen besidder en vigtig rolle i forbindelse med forbedringer, da 

afdelingen besidder en objektiv overvågningsrolle. 

 

Der er intet lovkrav om intern revision i kommunerne, hvorfor det er op til den enkelte kommune at 

afgøre om der er behov for dette. Man kan argumentere for at en intern revision vil påvirke 

besvigelser præventivt, fordi afdelingen målrettet og specialiseret vis modarbejder svagheder i 

systemerne.  

 

I forbindelse med den empiriske analyse har interview fra kommunernes og BDO’s repræsentanter 

givet et indblik i holdningen af intern revision. En kommune uden en intern revisionsafdeling kan 

opleve problemstillinger vedrørende intern revision. En af disse problemstilling er, at det ofte er 

økonomiafdelinger i kommunerne, som skal udføre arbejdsopgaver relateret til intern revision. Et 

eksempel er Roskilde Kommune, som ikke har en intern revisionsafdeling. I kasse- og 

regnskabsregulativet fra Roskilde Kommune står der under intern revision flg.: 

 

“Økonomichefen udpeger medarbejdere i den centrale økonomiafdeling til den Interne Revision. 

Den Interne Revision udfører revision og kontroller i kommunens institutioner og afdelinger. 

Økonomichefen er ansvarlig for at udarbejde retningslinjer for den Interne Revision.”106  

 

Dette pointerer netop problemstillingens karakter. Der er ikke en specialiseret afdeling, men ofte en 

afdeling som også samtidigt har andre arbejdsopgaver. Den løbende opdatering, vedligeholdelse, 

undersøgelse af frekvens og omfang kan være svær for en udpeget medarbejder.  

Chefrevisor Lasse Jensen, BDO, udtaler i forbindelse med denne problemstilling, at de fleste 

kommuner ikke er lige begejstrede for en intern revisionsafdeling, og at han ofte har set svage 
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kontroller i kommunerne, hvor medarbejderne ikke altid har tid til at udføre kontrollerne på korrekt 

vis eller at der er alt for mange opgaver, hvorfor det nogle gange kan gå hurtigt107. 

Det er endvidere tankevækkende, hvorfor nogle kommuner ikke ønsker en intern revisionsafdeling, 

men set ud fra en rationel betragning, er det områder som udgiften til afdelingen eller behovet, være 

de mulige årsager, mens der kun kan være gisninger om resten. Man kan argumentere for at en 

mindre kommune med et mindre budget i forhold til de større kommuner, måske ikke har behov for 

en intern revisionsafdeling. Selvom intern revision ikke er et lovkrav, så kan det ikke 

modargumenteres at afdelingen tilfører kommuner styrker i form af den objektive overvågning, 

hvor denne sikrer at kontroller udføres korrekt, effektivt og rettidigt, samt at de løbende korrigeres. 

 

5.2.5 Kasse- og regnskabsregulativ i kommunerne 

I teoriafsnittet er kasse- og regnskabsregulativ kort behandlet. Et kasse- og regnskabsregulativ er 

individuel fra kommune til kommune, men bygger på overordnet på samme principper, jf. 

Styrelsesloven § 42, stk. 7, som beskriver at kommunalbestyrelsen fastsætter indretningen af kasse- 

og regnskabsregulativet. I forbindelse med lovkravet jf. den kommunale styrelseslov vil der i det 

nærværende afsnit blive undersøgt hvilke karakteristikker der gør sig gældende i regulativt, samt 

hvilken betydning det har for kommuner med/uden en intern revisionsafdeling. For at belyse denne 

problemstilling er Københavns Kommune udvalgt og det seneste kasse- og regnskabsregulativ, samt 

tilhørende bilag herunder anvendt. Grunden til at Københavns Kommune er valgt er først og 

fremmest på grund af størrelsen. Kommunen er landets næststørste offentlige arbejdsgiver med ca. 

40.000 ansatte i 2014. Budgettet for kommunen er på 47,3 mia. kr.108. Det vil være interessant at 

undersøge og bruge Københavns Kommune som sammenligningsgrundlag i forhold til Roskilde – 

og Slagelse Kommune, som er mindre kommuner. 

 

Kasse- og regnskabsregulativet har til formål at sikre tilstrækkelig værktøjer for kommunen i 

relation til den økonomiske styring og – administration. Regulativet præciserer ansvaret for 

budgetter og ledelsen. Det vigtigste punkt set i forhold til interne kontroller og besvigelser er det 

interne kontrolniveau. Denne tager udgangspunkt i vægtningen mellem risiko og væsentlighed i 

henhold til de interne kontroller, samt den intern revision. 
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Roskilde Kommune har ingen intern revisionsafdeling, hvorfor dette kan observeres i kasse- og 

regnskabsregulativet, jf. det forrige afsnit. Roskildes regulativ beskriver, at det er økonomichefens 

opgave at udpege ansvarlige medarbejdere for intern revision. Problematikker vedrørende dette er 

pointeret tidligere. 

Den største forskel mellem Roskilde og Københavns kommune er, at regulativet fra Københavns 

kommune har et særskilt bilag i forbindelse med intern kontrol, hvorimod Roskilde Kommune har 

behandlet intern kontrol med få sætninger. Slagelse Kommune har ligesom Københavns Kommune 

en intern revisionsafdeling, hvor der i kasse- og regnskabsregulativet er en større behandling af 

området interne kontroller. Det er klart defineret og beskrevet, hvordan interne kontroller og intern 

revision foregår. I Slagelses regulativ står der endvidere, at Intern Revision kan forlange at få 

tilsendt afstemninger, hvis der konstateres uregelmæssigheder. Det er tidligere behandlet i opgaven, 

at Slagelses interne revisionsafdeling sammen med finansafdeling filtrerer bilag, hvis der skulle 

være uregelmæssigheder. Det skal her (igen) pointeres, at de største opdagende kontroller i 

forbindelse med besvigelser er finansafdelinger 25 % og intern revision 12 %109. Dette er behandlet 

under afsnittet 5.2.3. 

  

De interne kontroller forbundet med kasse- og regnskabsregulativet har til formål at  indbetalinger, 

indtægter, udgifter og omkostninger registreres på en ensartet, korrekt og lovlig måde. Det er 

ledelsens opgave at tilrettelægge og gennemføre kontroller, som forebygger eller opdager og 

korrigerer væsentlige fejl og mangler. Netop dette punkt er relevant i forhold til bekæmpelsen og 

prævention af besvigelser. I ethvert kasse- og regnskabsregulativ indgår, eller burde der indgå et 

forhold rettet mod kontrollerne. Det er åbenlyst, at der i forhold til de interne kontroller, er en klar 

definition og beskrivelse af de tiltag som anvendes og udføres. Det problematiske i denne kontekst 

er, at Roskilde kommune ikke har en intern revisionsafdeling, hvorfor det her kan være sværere at 

opretholde, tilrettelægge og gennemføre kontroller, selvom det er den kommunale ledelses opgave. 

Endvidere er kravene i regulativet, at der er opsat krav til omfang, omhu og frekvens for de udførte 

kontroller, samt en løbende opfølgning på, at disse gennemføres. 

 

Særligt dette punkt viser, at det i en kommune kan være nødvendigt med en intern revision i en 

større kommune, fordi den intern revisionsafdelings opgave er netop at sørge for de interne 

kontroller udføres og kravene overholdes i henhold til omfang, omhu og frekvens. Kravene til de 
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interne kontroller bygger på, at der skal være en pålidelig og ensartet regnskabsmæssig 

rapportering, hvor enheder/virksomheder underlagt kommuner skal i de tværgående og decentrale 

forretningsgange indgå en kontrolpunkter, som skal følges sideløbende med den løbende kontrol. 

Disse kontrolpunkter har til formål at sikre data er fuldstændige, nøjagtige, rettidige og godkendte. I 

forhold til væsentlig og risiko skal kommunerne tage stilling til om kontrollerne afdækker 

forholdene rimeligt. Hvis en kontrol ikke er optimal skal der straks indføres foranstaltninger som 

mindsker risikoen eller omfanget for fejlene110. 

 

Under alle omstændigheder vil hverken et kasse- og regnskabsregulativ eller en intern 

revisionsafdeling eliminere besvigelsesrisikoen, da kontroller altid kan omgås af de højere stående 

ledere. Det påhviler ledelsen at kontrollerne udføres, arbejdet er korrekt og retvisende. Dog kan det 

konstateres, at en intern revisionsafdeling, samt et skræddersyet kasse- og regnskabsregulativ 

indeholdende klare retningslinjer for intern revision og interne kontroller for kommuner have en 

præventiv effekt imod besvigelser. Slagelse Kommune anvender denne fremgangsmetode og politik 

i forhold til bekæmpelsen af besvigelser111. Det er både nemmere og langt mere fordelagtigt at have 

en foranstaltning, som er forebyggende fremfor at efterbehandle eventuelle besvigelsessager. Det er 

bedre at være sikker fremfor at have gode kontroller, men lav frekvens eller dårlige kontroller og 

høj frekvens. Det hele skal være i harmoni, hvorfor en intern revisionsafdeling for visse kommuner 

burde være nødvendigt. Det er let at argumentere for at der skal være en intern revisionsafdeling, 

men det afhænger altid af en cost-benefit analyse. Hvis en kommune vil sikre sig 100 % imod 

besvigelser, så vil kontrollerne ofte koste mere end besvigelsernes omfang. En gardering imod 

besvigelser i den offentlige sektor har bevæggrunde som bl.a., ikke at miste integritet overfor 

befolkningen, have stor effektivitet i den offentlige sektor og undgå besvigelser. I et land med en 

velfærdsstat i over 100 år og revision i over flere århundreder, er det vigtigt at kommuner indfører 

bestemte krav for at effektivisere kommunernes kontroller og drift. Det kunne være nødvendigt at 

have klarere linjer eller lovkrav om interne revisionsafdeling i kommuner med en bestemt 

størrelsesorden for at have kunne opretholde, udvikle og implementere effektive kontroller løbende. 

 

 

 

 

                                                 
110 Bilag vedr. Intern kontrol ifm. Kasse- og regnskabsregulativ fra Københavns Kommune, jf. bilag xx 
111 Interview med Slagelse Kommune, jf. bilag  4 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, November 2014 

Cand.merc.aud  Side | 88  

5.2.6 COSO i kommunerne 

Interne kontroller er udviklet gennem tiden for at forhinde fejl og besvigelser i virksomheder, jf. 

afsnit 3.5.1. De interne kontroller er i dag baseret ud fra den oprindelige COSO-rapport og ikke den 

nyeste, som er COSO ERM-rapporten.  

I forbindelse med kommunernes interne kontroller vil der hovedsageligt blive fokuseret på den 

oprindelige COSO, fordi denne har større relevans i forhold til kommuner, da COSO ERM 

fokuserer på interessenters indtjening, mens den oprindelige COSO fokuserer på en overordnet 

optimering af virksomheden. COSO-rapporten kan ikke direkte anvendes på en offentlig instans. 

Det interne kontrolsystem og metodikken ved COSO har relevans for offentlige instanser. 

Begrebsrammen anvendes til at belyse interne kontroller i instanserne, i det følgende afsnit. 

 

∞ 

 

COSO-rapporten beskriver fokus-områder ved interne kontroller, hvor dette er grafisk illustreret i 

COSO-kuben. 

 

Figur 12 – COSO 

 

Kilde: Executive’s guide to COSO internal controls, Robert R. Møller 
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Figuren illustrerer organisationers interne kontrolsystem/risikostyringssystem, målsætninger og 

aktiviteter. Der er fem processer i figuren ved beskrivelse af interne kontroller, disse er flg. 

overvågning af kontroller, information og kommunikation, kontrolaktiviteter, 

risikovurderingsproces og kontrolmiljø. I det nedestående vil disse de mest relevante processer 

blive analyseret i forhold til kommuner: 

 

Overvågning af kontroller 

Den interne revisionsafdeling overvåger kontrollerne. I en kommune, som ikke har en intern 

revisionsafdeling, er det typisk økonomiafdelingen eller økonomichefen som står for den interne 

revision, samt overvågningen af kontrollerne. Det kan derfor være problematisk uden en 

specialiseret afdeling, hvor opgaverne er at vurdere kvaliteten, effektiviteten og frekvensen af 

kontrollerne kontra en specialiseret, intern revisionsafdeling.  

 

Information og kommunikation 

Information og kommunikation vil ligedes være vanskeligere for tilfældige udvalgte medarbejdere i 

økonomiafdelingen kontra en intern revisionsafdeling, hvor opgaver er at sortere i relevante 

oplysninger, identificere disse og formidle dem rettidigt. 

 

Kontrolaktiviteter 

Kontrolaktiviteterne i kommuner, er delvist bygget ud fra kasse- og regnskabsregulativet, som 

implementeres i kommuners interne kontrolsystem. Regulativet beskriver kontrolaktiviteter inden 

for kommunernes politikker og procedurer, som er med til at sikre den kommunale ledelses 

direktiver. Aktiviteter herunder omfatter alle niveauer og funktioner i instanserne, som fx 

godkendelser, tilladelser og funktionsadskillelse. Det er vigtigt for enhver kommune, at 

regulativerne opfylder og sikrer betingelser fra Styrelsesloven, samtidig med at den tilgodeser 

kommuners behov i henhold til økonomiske retningslinjer, procedurer og politikker. 

 

Kontrolmiljø 

I forlængelse af den overordnede kontrol belyser det sidste punkt i COSO-kuben området ved 

medarbejderes kontrolbevidsthed. Denne påvirkes af, at der fx er en bevidsthed om, at alle 

aktiviteter i kommunen overvåges af en intern revisionsafdeling. Derfor er det en stor styrke, at 

sende signalet om at der findes en enhed, som udelukkende fokuserer på kontrollerne, netop for at 
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mindske fejl og besvigelser. Kontrolmiljøet omfatter således integritet, etiske værdier og 

kompetencer for medarbejderne. Et andet punkt, som bør have en større betydning for kommuner, 

er den interne kultur blandt medarbejdere. Kulturen har en stor betydning. Dette kan fx observeres i 

Slagelse Kommune, hvor den direktionen og bestyrelsen plejer en kultur, hvor indstillingen skaber 

en harmoni, retningslinje og årvågenhed omkring de offentlige midler, samt anvendelsen af disse. 

Politikken er, at det er lettere at dæmme op og være forebyggende ved besvigelser, i stedet for at 

efterbehandle og bruge ressourcer på at løse en eventuel besvigelse112. 

 

Effekten af COSO i kommuner 

COSO-begrebsrammer beskriver principper og metodikken ved interne kontroller. I forlængelse 

heraf har det stor betydning og vigtighed for kommunerne, at de interne kontroller er effektive, 

retvisende, rettidige og at kvaliteten har en vis grad. Dette kan opnås ved at have gode 

kontrolelementer. For at opnå dette har intern revision en stor rolle. Derfor vil det være fordelagtig 

for mange kommuner af en vis størrelse, at have en intern revisionsafdeling. Herved kan besvigelser 

undgås eller opdages tidligere, samtidig med at det skaber en forebyggende effekt i sig selv, at have 

en intern revisionsafdeling. Der kunne være tale om, at intern revisionsafdelinger kunne være 

lovkrav for kommuner med et vist budget eller en vis størrelse, i stedet for at det er en frivillig 

ordning. 

 

5.2.7 Test af kontroller 

Test af kontroller har formål til at forstå, vurdere og implementere kontroller. I den forbindelse er 

det den eksterne revisors opgave at tage stilling til, om kontrollerne er manuelle, it-afhængige eller 

applikationskontroller. For at minimere besvigelser og have effektive kontroller rettet imod dette, 

kan udelukkende tiltag rettet mod besvigelser minimere det. Det kan være forskellige fra 

revisionsvirksomhed, hvordan test af kontrollerne udføres, fordi der indtil for få år siden ikke har 

været retningslinjer for revision af kommuner. I dag følges ISA. I forbindelse med bekæmpelsen af 

besvigelser bør der være et større fokus på området, hvor tiltag som ugyldige eller falske 

transaktioner kan udføres for at vurdere kontrollerne. For at optimere kommuners interne kontroller, 

er det ikke kun nok at have forebyggende kontroller, men også at teste disse. Kan systemerne 

opdage dem? Kan finansafdelingen fange uretmæssige bilag? Kan den interne revisionsafdeling 

                                                 
112 Interview med Tina Berknov, s. 1. 
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opdage det? Det kan være en god idé, at udføre ’besvigelser’ for at vurdere kontrollerne. Dette 

kunne være relevant for kommuner, som har været udsat for besvigelser. 

 

5.2.8 Delkonklusion 

Alle kommuner er forskellige, hvorfor behovet for interne kontroller kan variere. Slagelse 

Kommune har én fremgangsmåde, mens Roskilde kommune har en anden. Der er ingen metode, 

som er mere rigtig eller bedre. Fælles for metoderne er, at de skal virke og bevirke undgåelsen af 

fejl og besvigelser i det offentlige. Der findes to slags kontroller. Forebyggende- og opdagende 

kontroller. Der kan argumenteres for, at forebyggende kontroller kan være bedre for kommuner, da 

denne har en præventiv effekt og kan være med til at afskrække potentielle besvigere. En 

kombination af forebyggende- og opdagende kontroller er vigtig for enhver kommune, hvorfor 

disse ud fra COSO-begrebsrammen bør implementeres i enhver kommune. COSO pointerer, at 

kontroller skal være effektive, rettidige, retvisende og at kvalitetsniveauet er så højt som muligt. 

Derfor vil det i de fleste kommuner være en fordel at have en intern revisionsafdeling, som har 

overvågningsrollen i organisationen. Det er specialiserede medarbejdere, som udelukkende 

optimerer kontrollerne. Dette kan være vanskeligt for en økonomiafdeling, som sideløbende har 

andre opgaver. Dette skal naturligvis vurderes ud fra en cost-benefit analyse, samt kan der være tale 

om, at nogle kommuner i forhold til størrelsen burde have intern revisionsafdelinger. Her kan fokus 

være, at der skal indføres lovkrav om intern revision for kommuner af en vis størrelse eller budget. 

For at effektivisere kontrollerne, kan der ved test af kontroller indføres falske ’besvigelser’ for at 

undersøge kontrollernes effektivitet. 
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5.3 ISSAI’s påvirkning af revisionsprocessen 

I dette afsnit vil der blive analyseret påvirkningen af implementeringen af ISSAI i forbindelse med 

revisionen. Der vil blive analyseret, hvordan ISSAI påvirker hele revisionsprocessen, fra accept af 

kunde til rapporteringen. I analysen vil der blive for hver fase set, hvordan implementeringen af 

ISSAI påvirker denne fase. 

∞ 

5.3.1 Accept af kunde 

Ved accept af kunden skal revisor vurdere om de har kompetence til at udføre denne revision i 

forbindelse med implementeringen af ISSAI. Hvis revisor allerede er tilknytte den offentlige 

instans, skal de ved implementeringen revurderer om hvorvidt de har kompetence og kapacitet til at 

udfører revisionen i ved udførelse med regnskabsstandarden ISSAI. ISSAI påvirker revisionen i 

forbindelse med udførelse af forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. Revisor skal udover 

dette stadig udfører finansiel revision. Revisor skal derfor have udarbejdet en forståelse for hvilken 

påvirkning ISSAI har på revisionen, og om hvorvidt det er muligt for den nuværende revisor at 

udfører. 

Revisor skal revurderer risikovurderingen i forbindelse med revisionen, da der skal fokuseres på 

andre områder og fokuseres anderledes i forhold til før. Ved forvaltningsrevision og juridisk-kritisk 

revision, skal revisor fokuserer på andre områder, hvor risikovurderingen bliver påvirket. 

 

5.3.2 Planlægning 

Efter at der er udarbejdet en accept af revisionen ved implementeringen af ISSAI, skal revisor 

planlægge den kommende revision. Ved implementeringen af ISSAI, er der som tidligere nævnt, 

ændringer i forbindelse med udførelse af forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. Denne 

implementering af forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision samtidig med finansiel revision 

på virker planlægningen af revisionen. Revisor skal ved planlægning af revisionen, indarbejde tid 

og mulighed for at udfører forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. 

Ifølge vejledningerne fra Rigsrevisionen, skal størstedelen af forvaltningsrevisionen og juridisk-

kritisk revision udføres i forbindelse med løbende revision. Derfor skal revisor ved udarbejdelse af 

den overordnede revisionsstrategi og revisionsplanen for løbende revision indarbejde 

forvaltningsrevisionen og juridisk-kritisk revision. Derudover skal revisor ved statusrevision stadig 

udfører finansiel revision. 
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Ved udarbejdelse af den overordnerede revisionsstrategi, skal revisor identificerer hvilke områder 

der skal udføres forvaltningsrevision. Alle områder for de offentlige instanser, kan være væsentlige 

i forhold til udførelse af forvaltningsrevision. Dog er der nogle områder der kan være mere 

interessante for revisor at udfører forvaltningsrevision end andre. Dette kunne f.eks. være 

repræsentation i en kommune, hvor revisor tidligere har identificerede risici. Når revisor skal 

indarbejde juridisk-kritisk revision i den overordnede revisionsstrategi, identificerer hvilke områder 

der er vigtigst i forbindelse med juridisk-kritisk revision. Der er nogle områder, som er vigtigere i 

forbindelse med juridisk-kritisk revision i forhold til andre, bl.a. uddeling af sociale omkostninger, 

som invalidpension. 

Når den overordnede revisionsstrategi er udarbejdet, skal revisor derfor udarbejde en ny 

revisionsplan. Der skal i denne revisionsplan tage hensyn til den nye revisionsstrategi, hvor 

forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision er indarbejdet. 

 

5.3.3 Udførelse 

Når revisor har udarbejdet en overordnet revisionsstrategi og revisionsplan, er revisor klar til 

revisionen af den offentlige instans. Ved udførelse af revisionen, påvirker indførelsen af ISSAI 

udførelsen, da revisor skal udfører forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. Revisor skal i 

forbindelse med udførelsen af revisionen følge god offentlige revisionsskik. Dette sker ved at 

revisor udøver forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision, samt finansiel revision, da dette 

adskiller revision af det offentlige i forhold til det private. 

Ved at revisor skal udøve forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision kontrollerer revisor nogle 

af de interne kontroller kommunen har. 

 

Forvaltningsrevision 

Revisor skal ved løbende revision eller statusrevision udfører forvaltningsrevision. Ved udførelse af 

forvaltningsrevision, skal revisor vurderer om den offentlige instans har forvaltet deres rådighed 

korrekt. Revisor skal ved forvaltningsrevision vurderer sparsommelighed, effektivitet og 

produktivitet. Udover dette skal revisor vurderer forvaltningen af økonomistyringen. 

 

Forvaltningsrevision – sparsommelighed 

Ved vurderingen om sparsommelighed, skal revisor vurderer om den offentlige instans har benyttet 

omkostningerne sparsommeligt. Hvis den offentlige instans skal købe nye maskiner, skal revisor 
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overvejere flere punkter i vurderingen af sparsommelighed. Der skal her undersøges, har købet af 

maskinerne været i udbud, så der mulighed for vurderingen af kvalitet og pris. Hvis det ikke har 

været i udbud, og indkøbt fra en fast leverandør, skal købet vurderes om det er sket til 

markedspriser. Ved brug af fast leverandør skal der vurderes, om priserne er overvurderet eller 

undervurderet. Dette er grundet, når der skal vurderes i forbindelse med sparsommelighed, kan 

indkøb der ikke er sket til markedspriser, skal det her vurderes om det er indkøbet derfor er sket 

sparsommeligt. 

Har indkøbet af maskinerne, været vurderet fra den offentlig instans side. Dvs. er der behov for 

maskinerne i forbindelse med kapacitet, eller er de gamle maskiner brugt, så der er brug for 

udskiftning. Hvis der er sket indkøb af nye maskiner, og den offentlig instans ikke direkte har brug 

for disse, skal der her vurderes om indkøbet derfor er sparsommeligt for den offentlige instans. 

 

Forvaltningsrevision – produktivitet 

Ved vurderingen af produktivitet, skal revisor vurderer om den offentlig instans har haft en god 

produktivitet. Her vurderer revisor i forhold til, hvad den offentlige instans mål og vision er. Hvis 

den offentlige instans mål er, at få flere arbejdspladser til, måles produktiviteten ud fra, om dette er 

lykkedes i forhold til målsætningen. Den offentlig instans kan f.eks. have som mål at skaffe 500 

flere arbejdspladser til området, med et budget til 1 mio. kr.. Når revisor skal vurderer om dette er 

produktivt ved revisionen, vurderer revisor her ud fra, om det er lykkedes den offentlig instans at 

anskaffe 500 arbejdspladser, samt at budgettet ikke er overskredet. Derfor hvis de 500 

arbejdspladser er anskaffet, samt at budgettet er holdt, er den offentlige instans mål sket produktivt. 

 

Forvaltningsrevision – effektivitet 

Ved vurderingen af effektivitet, skal revisor vurderer om den offentlig instans har været effektive. 

Ligesom ved produktivitet skal der ved effektivitet vurderes ud fra, hvad den offentlig instans har 

som mål og vision. Hvis der tages samme eksempel som ved produktivitet, skal der ved effektivitet, 

måles om anskaffelsen af 500 arbejdspladser er sket effektivt. Dette kan måles ud fra, om budgettet 

er holdt, samt om omkostningerne til opfyldelse af målet er brugt effektivt. Når der måles i 

forbindelse med omkostninger, skal der ligesom ved sparsommelighed, vurderes om 

omkostningerne har haft forbindelse med målet, samt at omkostningerne er afholdt til 

markedspriser. 
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Økonomistyring 

Revisor skal ved forvaltningsrevision vurderer sparsommelighed, effektivitet og produktivitet, som 

beskrevet ovenfor. Udover dette skal revisor vurderer forvaltningen af økonomistyringen i den 

offentlige instans. Ved vurdering af forvaltningen af økonomistyringen skal revisorer vurderer om 

den økonomiske styring er tilrettelagt efter principper, der kan karakteriseres som god 

forvaltningen. Her undersøger revisor bl.a. om hvilke budgetprocesser og budgetmodeller den 

offentlige instans benytter sig af. Hvis der benyttes en effektivt budgetmodel, kan det være revisor 

vurderer at økonomistyringen forvaltes korrekt. 

 

Juridisk-kritisk revision 

Ved juridisk-kritisk revision skal revisor undersøge om den offentlige instans følger bevillinger, 

love og bekendtgørelser. Ved offentlige instanser er der flere regler og bekendtgørelser, som skal 

følges i forhold til de private virksomheder. Derfor er juridisk-kritisk revision en vigtig del af 

revisionen, da der skal kontrolleres, om hvorvidt overholdelse af regler og bekendtgørelser er sket. 

For hvert område i den offentlige instans er der forskellige love, regler og bekendtgørelser der skal 

overholes. 

Der skal bl.a. ved udarbejdelse af styrelsesvedtægter og forretningsorden, skal den offentlige instans 

følge styrelsesloven. Ved udarbejdelse af regnskab, skal den offentlige instans følge kasse- og 

regnskabsregulativet, som tidligere nævnt. 

Udover at den offentlige instans skal følge bekendtgørelser og regulativer, skal de også overholde 

bevillingen. Ved revidering af bevillingsoverholdelse skal revisor kontrollerer at der ikke er 

iværksat foranstaltninger der ikke er bevilliget i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet. 

Ved revisionen skal revisor derfor sætte sig ind i den konkrete offentlige instans bevilliger, 

bekendtgørelser, regler og regulativer. 

Hvis der gives statsstøtte til opførelse af almene boliger fra den offentlige instans, indgår dette i 

juridisk-kritisk revision. Ved revisionen skal der fra den offentlig instans side, være udarbejdet et 

byggeregnskab. Revisor udfører juridisk-kritisk revisionen ved byggeregnskabet, ved at udfører 

detailtest, hvor det skal vurderes om der er afholdte udgifter er tilskudsberettigede ifølge regler og 

bekendtgørelser. 

Særligt ved juridisk-kritisk revision er samtidig aflæggelse af erklæringer for flere områder. Det kan 

bl.a. være projekterklæringer der vedrører administrationen af tilskud fra EU, staten og det private. 
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5.3.4 Afslutning 

Ved implementeringen af ISSAI, går forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision ikke ind og 

påvirker i samme omfang som i de andre faser. Der bliver i denne fase afholdt regnskabsmøde med 

ledelsen om regnskabet, samt fundne fejl. Der kan ved udførelse af forvaltningsrevision og juridisk-

kritisk revision have fundet områder, som revisor mener skal påtegnes. Det vil være i denne fase, at 

revisor fremviser de fundne fejl overfor ledelsen. De fundne fejl, bliver samtidig rapporteret videre i 

den tilhørende rapportering, bl.a. protokol og revisionsberetning, der bliver omtalt senere i 

afhandlingen. 

Derfor vil implementeringen af ISSAI påvirke afslutning på den måde, at der kan være andre 

fundne fejl end før, der dermed skal videregives til ledelsen. 

 

5.3.5 Rapportering 

Ved implementeringen af ISSAI, er der hermed en udvidelse af indhold i rapporteringen til ledelsen, 

direktionen mv. Dette er grundet, at revisor skal afrapporterer for juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevisionen.  

 

Juridisk-kritisk revision 

Ved juridisk-kritisk revision bør revisor i revisionsberetningen opliste de regelsæt, der er detailtestet 

for overholdelse, hvorfor tilsynsmyndighederne kan se, hvilke regler der er testet for overholdelse. 

Tilsynsmyndighederne skal have mulighed for at se, hvilke regler der er testet for overholdelse, da 

der ikke i ISSAI bliver beskrevet præcis, udover overordnet, hvad den juridisk-kritiske revision skal 

omfatte, samt omfanget og dybden af revisionen. 

 

Forvaltningsrevision 

Ligesom ved juridisk-kritisk revision, bør revisor ved forvaltningsrevision, beskrive i 

revisionsberetningen, hvilke områder forvaltningsrevisionen har været inddraget, hvorfor 

tilsynsmyndighederne kan se, hvad forvaltningsrevisionen har omfattet. Ligesom ved juridisk-

kritisk revision, der er ikke i ISSAI beskrevet præcist, hvad forvaltningsrevisionen skal omfatter, 

udover overordnet. 

 

Revisionsberetning i forbindelse med interne kontroller og besvigelser 
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Ved både juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision kan revisor kontrollere nogle af de interne 

kontroller den offentlige instans har. Derfor kan der i revisionsberetningen samtidig blive 

kommenterer i forhold til, at de interne kontroller fungerer i den offentlige instans. Revisor kan 

kontrollerer om den offentlige instans interne kontroller, f.eks. ved valg af leverandører fungerer i 

forbindelse med forvaltningsrevisionen. Samtidig kan der ved juridisk-kritisk revision vurderes om 

de interne kontroller fungerer i forbindelse med den offentlige instans følger bekendtgørelserne der 

ligger til området, samt om de laver opfølgning på disse. 

Ved udførelse af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, kan det være at revisor finder 

frem til mulige besvigelser, der enten kan lade sig gøre, eller har fundet sted. Dette er grundet at 

disse revisionshandlinger kontroller områder der muligvis ikke er gennemgået grundigt før, da det 

ikke har været vurderet væsentligt. Dog i forbindelse med juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision kan det være der er områder der var uvæsentlig før, er væsentlige efter 

implementeringen af ISSAI. 

Derfor kan juridisk-kritisk revision medfører til ekstra indhold i revisionsberetningen i forbindelse 

med besvigelser. 

 

5.3.6 Delkonklusion 

Der er analyseret implementeringen af ISSAI har haft på revisionsprocessens enkelte faser. Der kan 

konkluderes, at der er nogle faser, der er ramt mere af implementeringen end andre. Hvorfor der er 

faser, hvor revisor bliver påvirket mere af implementeringen. 

Fasen accept af kunde, bliver påvirket af ISSAI, ved revisor skal vurderer, om hvorvidt de har 

kompetence og kapacitet til at udfører revisionen i forbindelse med ISSAI. Samtidig skal revisor 

revurderer risikovurderingen i forbindelse med revisionen, da der skal fokuseres på andre områder, 

samt anderledes. 

Fasen planlægning skal revisor have forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision med i 

planlægningen af revisionen, ved statusrevision samt løbende revision. Forvaltningsrevision og 

juridisk-kritisk revisionen skal størstedelen udføres ved løbende revision, hvorfor revisor skal 

planlægge mere tid i forbindelse med løbende revision end før. Udover skal revisor udarbejde en ny 

revisionsstrategi, hvor revisor skal identificerer hvilke områder, hvor der skal udføres 

forvaltningsrevision, såvel juridisk-kritisk revision. 

Fasen udførelse er den fase, der bliver påvirket mest af implementeringen af ISSAI. I udførelse skal 

revisor udfører forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision, som der er planlagt i den tidligere 
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fase. Revisor skal ved forvaltningsrevision reviderer for sparsommelighed, effektivitet, 

produktivitet, samt økonomistyring. Ved juridisk-kritisk revision skal revisor undersøge om den 

offentlige instans følger bevillinger, love og bekendtgørelser, der hører til de forskellige områder. 

Fasen afslutning bliver påvirket ved implementeringen af ISSAI, ved revisionen kan give anledning 

til flere fundne fejl mv. der er fundet i forbindelse med forvaltningsrevisionen og juridisk-kritisk 

revision. Ved flere fundne fejl, giver det mere materiale til regnskabsmødet. 

Fasen rapporteringen bliver påvirket ved implementeringen af ISSAI, ved revisor skal beskrive 

mere i revisionsberetningen. Revisor bør i revisionsberetningen beskrive, hvilke områder 

forvaltningsrevisionen har inddraget. Ved juridisk-kritisk revision bør revisor i revisionsberetningen 

beskrive, hvilke regelsæt der er detailtestet for overholdelse. Disse nye informationer i 

revisionsberetningen er til tilsynsmyndighederne, der dermed har mulighed for at se, præcist der er 

udført ved juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevisionen. 
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Kapitel 6 - Diskussion 

Nærværende kapitel omhandler en diskussion af interne kontroller i den 

offentlige sektor,  tiltag for minimering af besvigelser, samt indførelse af 

lovkrav vedrørende intern revision og hårdere sanktioner mod besvigelser. 
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6.  

6.1 Revision af den offentlige sektor 

Enevældet i Danmark blev officielt i 1849 afskaffet. På dette tidspunkt blev Grundloven indført, og 

Kongehuset havde ikke længere en reel magt. Det blev herefter den dømmende -, den udøvende – 

og den bestemmende magt, som skulle regere over landet. Optegnelser viser, at velfærdsstaten 

begyndte at tage form i 1891, hvor statens opgaver blev udvidet med, at skulle hjælpe de fattige113. 

Formålet var at samfundets svage borgere fik støtte, således at de kunne føre et almindeligt liv, som 

medborgerne. Fænomenet omkring at hjælpe medborgere og opretholdelsen af velfærdsstaten har 

stået ved og er i dag en indgroet del af det danske samfund. 

Derfor kan det også konstateres, at samfundet er bygget op omkring princippet om velfærd, hvor 

samfundsvalgte politikere skulle lede landet. I takt med stigningen af demokratiske principper, 

voksede statskassen. Politikernes opgave var derfor at forvalte de offentlige midler på optimal vis. 

Derfor har forvaltningen af de offentlige midler en stor betydning i samfundet. Desværre er det ikke 

gået på samme måde, når vi ser på revisionsfaget. De første optegnelser af en officiel revision og 

regnskabsvæsen har fundet sted i år 1732 for Det Asiatiske Compagni114. Ergo har revision været i 

samfundet i længere tid end velfærdsstaten. Derfor er det også undrende, at revisionen ikke har fulgt 

trop. For bare få år siden anvendte de danske revisorer ISA’erne ved revidering af offentlige 

instanser. Disse er ikke påregnet ved en revision i den offentlige sektor, ej heller er den optimal, da 

denne ikke tager hensyn til, at der ikke er tale om en dynamisk virksomhed. Der er tale om en 

mekanisk struktur i den offentlige sektor, hvor der er en masse områder inden for ISA’erne som 

direkte ikke kan anvendes. Disse kan være ved lageroptælling, løbende revision, 

revisionsplanlægning eller ved regnskabsvæsnet. Hele revisionsprocessen er mere eller mindre 

anderledes og der er områder, som kræver mere årvågenhed kontra en privat virksomhed. Det 

handler ikke om, i hvert fald, i de fleste offentlige instanser at der skal skabes et overskud, men det 

handler om at budgetterne ikke overskrides. Derfor kan det være vanskeligere for en almindelig 

revisor at skulle revidere en offentlige institution med vejledning fra ISA’erne. 

 

 

 

                                                 
113http://www.denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Fra_reaktion_til_grundlov/Tre_år_der_rystede_Danmark/1848_-

_enevældens_fald 
114 Jf. Afsnittet omkring Revisionens baggrund og udvikling i Danmark 
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Det kan være meget undrende, at der ikke har været en større indsats på området.  

Det danske samfund er i front på mange områder, derfor er det særligt undrende, at der ikke har 

været standarder målrettet til den offentlige sektor, når den offentlige sektor udgør og betyder meget 

i dagens Danmark. Man skal ikke kigge særlig langt tilbage, hvor revisorer reviderede instanserne 

ud fra mavefornemmelser, da der ej heller dengang var nogle retningslinjer for, hvordan særligt 

kommuner skulle revideres. Dette udsagn er taget i forbindelse med interview af chefrevisor Lasse 

Jensen fra BDO – Kommunernes Revision. Han har mere end 20 års erfaring inden for dette 

område. Når man ser på historien, hvor revision har eksisteret i Danmark siden 1732, og 

velfærdsstaten blev etableret i 1891, så er det også forventeligt, at forvaltningen af de offentlige 

midler havde været bedre, eller at der har været klarere retningslinjer på området. Selvom vi i dag 

har forvaltningsrevision og juridisk-kritisk-revision, så er omfanget af disse set i forhold til den 

finansielle revision lille i forhold til skalaen. 

 

En måde at forstå og sætte sig ind i denne problematik er, at ligesom når man ser på en virksomhed 

og dets interne kontroller. Her forventes at der er klare forretningsgange og at alle transaktioner 

bogføres og kontrolleres. På samme måde kan standarderne inden for den offentlige sektor opfattes. 

Hvorfor er der ingen politikere eller højere myndigheder bevæget sig ind på dette område og 

klargjort, hvordan og hvad en revisor skal foretage sig ved revision af en offentlig virksomhed. 

Heldigvis er der i dag etableret INTOSAI, hvor adskillige lande på tværs af kloden er i gang med at 

udarbejde fælles standarder til offentlige instanser. Selvom det lige nu kun er i en tidlig fase, så er 

det længe ventet, at revisorer har bestemt retningslinjer at udføre deres opgaver fra. Hvis man går 

tilbage, så er en revision ud fra mavefornemmelse ikke den korrekte måde, hvorfor det er 

forventeligt, at der ikke har været styr på tingene, eller at det ville være mere optimalt. Hverken fra 

revisorernes side eller fra myndighedernes side. Hvad ville udfaldet være? Adskillige 

besvigelsessager i den offentlige sektor kunne være undgået, der ville være mulighed for et større 

udbytte i forhold til forvaltningsrevision, hvor produktiviteten i kommunerne kunne optimeres og 

der kunne være opnået en mere reel indsigt i, hvor meget tilskud kommunerne får. Der er rigtig 

mange områder en revisions berører i forhold til offentlige instanser og særligt ved den kommunale 

revision. His der tidligere havde været en indsats på området, havde det muligvis betydet meget i 

forhold til i dag og havde klargjort opgaver og ansvarsområder for både revisorer og kommuner den 

dag i dag. 
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6.2 Minimere besvigelser 

Besvigelser er noget som de offentlige instanser, som private virksomheder, aldrig kan komme 

fuldstændig af med. Dette er grundet, at der altid er mulighed, eller incitament til besvigelser, 

ligegyldigt hvor meget de offentlige instanser gør for at forhindre dette. Interne kontroller er en 

dynamisk proces i det offentlige som i det private. Der sker hele tiden nye muligheder for udvikling 

i samfundet, hvorfor selv den offentlige instans bliver påvirket. Selvom den offentlige instans skal 

følge et budget, og ikke skabe overskud, ligesom det private, bliver den offentlige instans påvirket 

af udviklingen af resten af samfundet. Hvis samfundet har en stigning i udviklingen, bl.a. 

salgsmæssigt, kan dette give en påvirkning til det offentlige, bestående i f.eks. større budgetter. 

Den offentlige instans kan have perfekte interne kontroller for en periode, dog grundet den 

dynamiske proces der er i samfundet, har de perfekte interne kontroller ikke mulighed for at 

forblive perfekte. Hvis der sker en stigning i den offentlige instans budget, er der brug for en 

udvikling i de offentlige instanser. 

Derfor vil der i diskussionen kigges på, hvilke handlinger kan indføres, samt hvilke områder der 

kan fokuseres på, for at minimerer besvigelser. Der vil blive diskuteret områder, der kan hjælpe til 

at minimerer besvigelser. 

∞ 

6.2.1 Intern revision 

Alle 98 kommuner i Danmark har mulighed for at vælge intern revision, ligesom dette kan vælges i 

det private. Hvis der ses i forhold til de valgte kommuner tidligere benævnt i afhandlingen kan der 

sammenlignes med Slagelse og Roskilde. Slagelse har en intern revision, hvor Roskilde har valgt 

ikke at have intern revision. Der kan være flere grunde til, at vælge intern revision til/fra. Der vil 

derfor blive diskuteret om, hvorvidt en kommune bør have en intern revision eller ej. 

Den interne revision kan have en forebyggende effekt på resten af den offentlige instans, der har 

med regnskabet af gøre. Dette er grundet at den interne revision hovedsagligt har til formål at 

løbende kontrollerer, at de kontroller der er implementeret i den offentlige instans bliver fulgt. De 

fleste af de offentlige instanser, har forretningsgangebeskrivelser, hvorfor der bl.a. kan være 

beskrevet, hvilke kontroller der er på det område. Dette er bl.a. at kasse og regnskabsregulativet 

skal følge, hvorfor der er kontroller der skal overholdes ifølge kasse og regnskabsregulativet. Ved at 

have en forretningsgangsbeskrivelse, er der mindre tvivl for medarbejderne, hvad forretningsgangen 

er på det bestemte område, hvorfor dette kunne give mindre mulighed for fejl i regnskabet. 
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Der kan være for og imod for at have en intern revision. Det kan være en fordel med intern revision, 

ved at der bliver løbende testet kontroller. Ved test af kontrollerne kan der her blive kontrolleret, om 

hvorvidt kontrollerne fungerer og følges. Hvis der er en kontrol der ikke følges, eller ikke fungerer, 

kan det måske give mulighed for at en medarbejde kunne begå besvigelser, alt efter, hvilken kontrol 

det er. Samtidig med de løbende kontroller, har intern revision en forbyggende effekt på 

medarbejder. Ved det menes, at for de fleste medarbejder, er viden om, at den interne revision kan 

komme og kontrollerer dem uanmeldt være medvirkende til, at medarbejderen vil have styr på deres 

område, samt at de ikke vil prøve at besvige. 

 

Dog er det ikke kun fordele ved at have intern revision. Selvom den interne revision laver løbende 

kontroller, ens betyder dette desværre ikke med, at alle fejl eller besvigelser bliver opdaget. 

Samtidig hvis en medarbejder vil begå en besvigelse, kan det for nogle mennesker være lige meget, 

hvor meget kontrol der bliver ført. Nogle forskere mener at dem der begå besvigelser, er teoretisk 

psykopater, hvorfor en løbende kontrol, ikke ville påvirke dem. Samtidig kan det være en 

medarbejder stadig har muligheden for at kunne skjule besvigelsen, selvom der er kontroller, samt 

en intern revision. 

 

Ved at have en intern revision kan være en bekostelig affære for den offentlige instans. Derfor kan 

det diskuteres om, hvorvidt alle 98 kommuner i Danmark har mulighed for at kunne have denne 

afdeling. Der skal derfor kigges på, hvordan cost-benefit for den præcise kommune forløbet. Ved at 

have en intern revision i den offentlige instans, giver et en stigning bl.a. lønomkostninger. Hvis en 

kommune bliver nødt til at udvide, grundet ansættelse af intern revision, giver dette også en 

omkostninger osv.  

Derfor kan der sættes kriterier op, om hvornår man som kommune bør have en intern revision. 

Dette kunne bl.a. være ud fra hvor mange borgere der er i kommunen. Jo større en kommune, jo 

større en medarbejderstab og derfor større område for den interne revision. Samtidig i de store 

kommuner er der her tale om større budgetter, hvorfor der er flere penge at forvalte. Derfor kunne 

der være større mulighed for at begå besvigelser. 

Et andet kriterie for indførelse af intern revision kunne være budgettet kommunen har. Ligesom 

med borgerantal, kan budgettet som tidligere beskrevet have en indflydelse for muligheden for en 

medarbejder vil begå en besvigelse. Det skal dog pointeres, at i en lille kommune stadig er muligt 

for en medarbejder at begå en besvigelse. Dog er der i en lille kommune ikke samme mulighed, 
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udgiftsmæssigt, at have en intern revision. Derfor bør der som tidligere nævnt, kigges på cost-

benefit for hver enkelt kommune. 

 

6.2.2 Interne kontroller 

Alle 98 kommuner i Danmark har interne kontroller, da det er lovkrav jf. kasse og 

regnskabsregulativet. I forbindelse med kasse og regnskabsregulativet er det dog svært for den 

offentlige instans at indføre ekstra interne kontroller udover de, der er fra kasse og 

regnskabsregulativet. Hvis en offentlige instans vil indfører en ekstra interne kontrol, kan de lave 

bilag til kasse og regnskabsregulativet. Herefter kan de sende forslaget til Folketinget, der derfor 

skal godkende denne. Derfor er indførelse af ekstra interne kontroller en hård proces. Ved denne 

proces, har det skabt en forskel i interne kontroller, mellem de offentlige instanser. 

Det bør derfor blive mere dynamisk i forhold til indførelse af ekstra interne kontroller. Ved at lave 

det mere dynamisk kunne det give en mindre forskel i interne kontroller de offentlige instanser 

imellem. Samtidig ville de offentlige instanser kunne have bedre mulighed for at drage fordele fra 

de andre offentlige instansers interne kontroller. 

 

De interne kontroller der findes i kasse og regnskabsregulativet, er kontroller der er baseret til 

medarbejdere i den lave ende af hierarkiet. Hvis der kigges på de domskendelser, der er benyttet i 

afsnit 4.5.1, kan det konkluderes, at det er medarbejdere der er højt oppe i hierarkiet. Dette var bl.a. 

borgmester og skatteinspektør. Derfor bør der være interne kontroller der kunne være med til at 

minimerer besvigelser for medarbejdere i lederstillinger. Hvis der kigges på sag U.2007.1444Ø jf. 

afsnit 4.5.1, var besviger borgmester, der svindlede for 9 mio. kr. Derfor bør der for ledende 

medarbejdere have interne kontroller, på lige fod med de andre medarbejdere. Hvis der kigges på 

kasse og regnskabsregulativet, er der f.eks. en beløbsgrænse for hvornår en mere ledende 

medarbejdere skal godkende. Der bør også være en beløbsgrænse for selv en borgmester, eller en 

anden medarbejdere til at godkende en transaktion, eller modtaget prisforslag. For sag 

U.2007.1444Ø, var det borgmesteren der godkendte et prisforslag på 9 mio. kr. mere. Dette kunne 

måske være forhindret, hvis der var en beløbsgrænse, for hvornår en borgmester måtte alene-

godkende et prisforslag. 

 

Flere af de offentlige instanser har oplevet af have besvigelser begået af deres medarbejdere. Derfor 

bør hver offentlig instans ved opdagelse af besvigelse, gå denne igennem fra start til slut. Her bør 

den offentlige instans undersøge, hvordan besvigelsen har været muligt at blive gennemført. Har der 
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været mangler i interne kontroller, er der interne kontroller der ikke fungerer? Ud fra undersøgelsen 

af besvigelsen, kan den offentlige instans herfra, vurdere opgradering af den eller de interne 

kontroller der har været tilstede i det område. Dette kan ligesom tilføjelser til kasse og 

regnskabsregulativet, give forskellige mellem de offentlige instanser. Dog hvis tilføjelse til kasse og 

regnskabsregulativet var mere dynamisk, kunne de andre offentlige instanser drage fordele, ved en 

offentlige instans ulykker. Dette kunne derfor hjælpe til mere effektive interne kontroller. 

 

Ligesom ved intern revision, skal de offentlige instanser vurderer, hvordan cost-benefit er i 

forbindelse med tilføjelse af nye, eller opgradering af eksisterende interne kontroller. Tilføjelse af 

nye eller opgradering af eksisterende interne kontroller, kan også give den offentlige instans en 

udgift. Derfor bør der i denne forbindelse vurderes, kan det betale sig at tilføre dem denne udgift 

ved den enkelte interne kontrol, i forhold til, hvad den kan forhindre. Hvis den interne kontrol 

koster det dobbelte af hvad den kan forhindre, bør den offentlige instans vurderer, om dette er det 

værd. 

 

6.2.3 En sund kultur er lig med en sund virksomhed 

Uanset om man befinder sig i den private sektor eller den offentlige sektor i forhold til 

virksomhedsledelse, er der et fælles træk for begge. Kulturen i virksomheden har en stor betydning 

for organisationen, hvor dette har et voksende indtog i nutidens virksomheder. Det handler ikke blot 

om at have en stilling og arbejde, men også i stor grad om hvilket omdømme virksomheden har. I 

dette sammenhæng spiller besvigelsessager en betydelig rolle, da PWC’s publikation viser at 

virksomheder i langt højere grad frygter et dårligt omdømme uanset udfaldet af sagen, i stedet for at 

konfrontere og retsforfølge besvigere. Det gør sig især gældende i private virksomheder, hvor 

omdømmet påvirkes af besvigelsen. Derfor er det vigtigere at få lagt låg på sagen og håndtere det 

internt, i form af afskedigelse og/eller indgå forlig. 

Kulturen og virksomhedens omdømme er et sammenhængende områder, hvor en besvigelse 

påvirker virksomhedens omdømme negativt, mens en god kultur påvirker positivt. Som en rationel 

virksomhed er det logisk, at have et ønske om en stærk kultur, både for at have et godt omdømme, 

men også i form af at det skal signalere for virksomhedens ansatte, at det ikke er i orden at udføre 

besvigelser. Man kan således styrke virksomheden, hvor man jf. besvigelsestrekanten fjerner 

incitament-faktoren fra medarbejdere. Heraf kan det konstateres, at en sund kultur er med til at 

skabe en sund virksomhed. Det skal dog pointeres, at uanset hvor god en kultur man har i en 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, November 2014 

Cand.merc.aud  Side | 106  

virksomhed, så vil det aldrig være lig med ingen besvigelser. Dette er en utopisk tanke, og uanset 

om man skulle have de bedst interne kontroller og uanset om man skulle have den bedste 

virksomhedskultur, så vil der altid være individer, som går imod strømmen. Dette behandles 

besvigelsestrekanten. Aspektet er, at selvom en besviger ikke har et incitament, så kan personlige 

forhold drive en ansat ud i besvigelser. Grunde kan være ludomani, misbrug og lign. Da alle 

mennesker er forskellige og alle er med forskellige baggrund, så vil besvigelser altid være 

uundgåeligt og kan næppe elimineres. Det vigtige er at kulturen kan minimere og dæmme op, 

hvorfor dette vil være en fordelagtig investering for virksomheder og især offentlige instanser, da 

denne form for virksomhedsledelse ikke koster meget set i forhold til andre initiativer, som kunne 

være stærkere interne kontroller. Så selve udsagnet bør modificeres og det bør derfor hedder, at en 

sundere kultur skaber en sundere virksomhed. 

 

6.2.4 Hårdere straffe og sanktioner? 

I forbindelse med besvigelsessager kan det virke til, at besvigere ofte ikke får hårde domme. Derfor 

kan et område, hvor en proaktiv indsats på området vil have en effekt på eventuelle besvigere. At 

være blacklisted eller få en besvigelsessag på straffeattesten virker ikke altid til at være nok, når en 

besviger bliver stillet for en domstol. Det skal dog også pointeres, at som omtalt i det forrige afsnit, 

så vil der altid være nogle mennesker som uanset niveau, uddannelse og alder vil begå besvigelser. 

Grunde kan være forskellige, men under alle omstændigheder burde hårdere straffe være med til at 

minimere besvigelser. I de domskendelser, som er anvendt i afhandlingen er straffen for de 

forskellige besvigelsessager flg.: 

- Brixtofte-sagen, hvor hovedpersonen bedrager og misbruger offentlig midler på 9 mio. kr., har fået 

en dom på 2 års ubetinget fængsel. 

- Skatteinspektør-sagen, hvor besvigeren uretmæssigt fik en personlig gevinst på 347.000 kr., har 

fået en dom på 1 ½ års betinget fængsel. 

- Ingeniør-sagen, hvor besvigeren modtog bestikkelse på 100.000 kr., har fået 6 måneders ubetinget 

fængsel. 

 

Overordnet er det svært at konstatere, om sagernes domme er milde i forhold til besvigelsernes 

omfang, da der heri kan være formildende omstændigheder alt efter besvigeren alder, baggrund og 

om det er en førstegangs-forbrydelse, men et fælles træk for dem alle er, at umiddelbart lyder 

dommene virker hårde på nogen som helst måde. Man skal her betragte, at midlerne er offentlige og 
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ikke bør sammenlignes med private, særligt fordi det er alles eje og det burde vægtes højere. Det 

bør her nævnes, at der på ingen måde menes, at det er mere i orden at besvige fra private 

virksomheder, men mere at det skal have en meget stor konsekvens at bedrage og besvige fra den 

offentlige statskasse. 

Den generelle opfattelse i blandt befolkningen er da også, at ofte bliver besvigere bedømt ud fra 

sager, hvor der er håndfaste beviser og vidner, og oftest har besvigeren udført besvigelsen i en lang 

årrække. Så reelt er det måske kun toppen af isbjerget. Dette kan være en gisning, hvorfor det bør 

haves i mente. Hårdere straffe og sanktioner i forbindelse med besvigelser af offentlige midler, vil 

under alle omstændigheder have en større præventiv effekt. Derfor kan udtrykket ’better safe than 

sorry’ på en kort og konkret måde beskrive dette fænomen. 
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Kapitel 7 - Konklusion 

Nedenstående afsnit vil indeholde den endelige konklusion, som følger af 

analysen og diskussionen ud fra det videnskabenlige ståsted hermeneutikken. 

Konklusionen vil sammenfatte de pointer og opsummeringer, der er nået frem til 

i besvarelse af problemformuleringen. 
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7. K

on

kl

us 

Besvigelser er et verdensomspændende problem, som næsten har eksisteretet siden 

menneskehedens eksistens. Det er et uundgåeligt problem, hvor det i dag rammer aller typer 

virksomheder uanset niveau og sektor. Problemet er eksisterende på national og international plan. 

Små, lokale virksomheder, offentlige institutioner, globale virksomheder. Næsten alle virksomheder 

har været udsat for besvigelser, lige fra rapseri af småting fra arbejdspladsen til udtømning af alle 

virksomhedens aktiver. Den almene befolkning påvirkes også, hvor bl.a. tabte arbejdspladser og 

tabte investeringer kan være nogle områder. De store sager skaber ikke kun dårlige overskrifter, 

men skader ofte virksomheders integritet og omdømme. Dette kan i mange tilfælde være svær at 

genoprette, selvom det ofte ikke er virksomhedernes egen skyld at der er begået besvigelser imod 

dem. 

 

I afhandlingen har formålet været at sætte fokus på problemstillingen i den offentlige sektor. 

Eftersom det ikke kun er virksomheder, men også offentlige instanser som påvirkes af besvigelser.  

På verdensplan bliver 5 % af virksomhedernes omsætning påvirket af besvigelser. 87 % af disse 

omhandler misbrug af aktiver, som er det primære fokus i afhandlingen. Skaden af besvigelsernes 

omfang er i gennemsnit $ 120.000 ved misbrug af aktiver, mens den mindre udbredte 

besvigelsesform, regnskabsmanipulation, har skadeomfang på  $ 250.000. I forlængelse af disse 

fakta er udgangspunktet i afhandlingen, hvordan og i hvilket omfang besvigelser påvirker de 

offentlige instanser, herunder primært kommuner, samt hvilke tiltag der kan minimere risikoen for 

besvigelser. 

 

En besvigelse er en tilsigtet fejl, som er begået af en eller flere, blandt ledelsen, medarbejdere og 

blandt tredjeparter. Formålet er at opnå en uretmæssig eller ulovlig fordel, som kan være i form af 

økonomiske interesser. Derfor kan der ikke være tvivl om, når der er foregået en besvigelse. Den 

typiske besviger har følgende karakteristika: mand, 36-45 år, har en stilling i den øverste ledelse, 

har mere end 10 års anciennitet. Kort kan det forklares, at besvigeren er karakteriseret ud fra 348 

besvigelsessager i 69 lande. Hvorfor besvigere oftest er i denne målgruppe kan næppe forklares, 

Hvordan revideres de offentlige instansers interne kontroller, samt hvilken effekt har 

de interne kontroller for besvigelsesrisici? 
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men baggrunden for besvigelser kan forklares ved at tage udgangspunkt i besvigelsestrekanten. 

Modellen er simpel. Der er 3 betingelser som skal være opfyldt for at en besvigelse kan finde sted. 

 

Den første betingelse er, at en besviger skal have muligheden for at begå en besvigelse. Den anden 

betingelse er, at besvigeren skal have et incitament, mens den tredje betingelse er, at besvigeren skal 

kunne retfærdiggøre handlingen. Hvis de 3 betingelser eller faktorer finder sted, så har besvigeren 

mulighed for at begå en besvigelse. Modellen skaber et grundlæggende overblik over, hvad der skal 

til for at en besvigelse kan finde sted. For at forebygge besvigelser, er det vigtigt for kommunerne at 

have stærke, interne kontroller, da disse modarbejder besvigelser. 

 

De interne kontroller defineres som kontroller omkring afstemninger af fx bank, løn og moms, samt 

finansiel sammenligning af budgetter, konkurrenter og funktionsadskillelse. De beskrives ud fra 

COSO-begrebsrammen (herefter COSO). COSO kan i sin almindelighed ikke anvendes direkte i 

relation til offentlige instanser, fordi den også har faktorer som interessentværdi, aktionærer og lign. 

i betragtningen, men modellen har lighedsområder i relation til interne kontroller, hvorfor den 

anvendes ved beskrivelse af interne kontroller i kommunerne. Kommuner har forskellige behov af 

interne kontroller. Det kan være varierende alt efter kommunens størrelse, samt hvilke 

væsentlighedsniveau og risici der er gældende for den pågældende kommune. Fælles for alle 

kommuner er at Styrelseslovens § 42, stk. 7 beskriver, at enhver kommune skal have retningslinjer 

vedrørende de økonomiske tiltag i kommunen. For at en kommune kan have stærke interne 

kontroller kræver det, at kommunen først og fremmest har et velfungerende kasse- og 

regnskabsregulativ. Regulativet er statens måde at regulere de offentlige midler i kommunerne på. 

Dernæst giver COSO et godt udgangspunkt i mulighederne ved styrkelsen af kontrollerne. COSO 

beskriver de interne kontroller ud fra COSO-kuben. I kuben er der ved kontrolaktiviteter 5 

fokusområder. Disse områder er flg.: overvågning af kontroller, information og kommunikation, 

kontrolaktiviteter, risikovurderingsproces og kontrolmiljø.  

 

Det er vigtigt ved forekomsten af fejl og besvigelser, at kontrolmiljøet er optimalt. Kontrolmiljøet er 

det samlede begreb for kommunen, medarbejderne og ledelsens etik, kompetencer, ledelsesstil, 

organisationsstruktur, ansvarfordeling og personalepolitik. Ergo kan man pointere, at stærke 

kontroller og implementeringen af disse starter ved at have et optimalt kontrolmiljø. For at have 

effektive fokusområder i henhold til COSO, er overvågning af kontroller et vigtigt punkt. 
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For at overvåge kontroller kan kommuner indføre intern revision. Dette er ikke et lovkrav. Derfor er 

det op til den enkelte kommune at afgøre, om der skal være en sådan afdeling i kommunen. Der kan 

og der bør sættes ind ved dette område i kommunerne, fordi en intern revisionsafdeling er med til at 

højne niveauet af de interne kontroller. Endvidere sørger afdelingen for, at de interne kontroller 

udføres, at de er effektive, optimale, rettidige og kvaliteten er i orden. Det kan være sværere for en 

almindelig økonomiafdeling eller økonomichef at holde styr på overvågningen af kontrollerne. 

Opgaverne er typisk at vurdere effektivitet, kvalitet og frekvens af kontrollerne. 

 

Et eksempel på en kommune med stærke, interne kontroller er Slagelse Kommune. Kommunen har 

både en intern revisionsafdeling, samt en finansafdeling. Den interne revisionsafdeling sørger for, at 

der er en forebyggende effekt, da afdelingen har en overvågningsrolle. Medarbejdere i kommunen 

er bevidste om at afdelingen undersøger forhold vedrørende fejl og besvigelser. Finansafdelingens 

opgave er bl.a. at filtrere bilag for at undersøge mistænkeligheder og fejl. Den fungerer mere som 

en opdagende instans. De to afdelinger har et godt samspil og støtter begge i kampen om fejl og 

besvigelser. PWC’s publikation Who is the typical fraudster understøtter effektiviteten af intern 

revision og finansafdelinger. Den påviser at 25 % af alle besvigelsessager opdages af 

finansadelingen, mens 12 % opdages af den interne revisionsafdeling. Det bør pointeres, at uanset 

hvor stærke interne kontroller kommunerne har, så kan disse til enhver tid omgås. De typiske 

besvigere er også ofte medarbejdere, som har en høj stilling og en del anciennitet i organisationerne. 

 

For at undersøge den typiske besviger er der indhentet relevante domskendelser fra besvigelsessager 

i den offentlige sektor. Sagerne er behandlet og analyseret, hvor det ud fra sagerne kan konkluderes, 

at sagerne ofte opdages lang tid efter de er begået. Besvigere udfører besvigelser af forskellige 

årsager. Det kan være gambling, gæld, personlig interesse og lign. Fælles er dog, at alle besvigere 

har jf. besvigelsestrekanten, en mulighed, et incitament og en retfærdiggørelse. For at modvirke 

faktorerne fra besvigelsestrekanten kan kommuner ved at have stærke, interne kontroller minimere 

mulighederne. Incitament og retfærdiggørelse kan mindskes ved at have et godt kontrolmiljø, hvor 

især kultur også spiller en rolle. En besviger vil have sværere ved at besvige, hvis arbejdspladsen er 

mere end bare en arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at kommuner tilstræber at tilgodese 

medarbejderes behov i forhold til dette område.  
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Det har været meget undrende i forbindelse med afhandlingen, at der ikke har været retningslinjer 

for revisorer ved revidering af kommuner. Selvom revision officielt har haft sin eksistens i 

Danmark i flere århundreder, og selvom velfærdsstaten blev startet for over hundrede år siden, så 

har der ikke været noget i Danmark omkring revision af de offentlige instanser. Derfor har det været 

interessant at undersøge, hvordan de nye ISSAI-standarder vil påvirke kommunernes revision. 

ISSAI er et nyt tiltag fra INTOSAI, som er Rigsrevisioner og tilsvarende myndigheder rundt 

omkring på verdensplan, som er gået i fælles front om at udarbejde en revisionsstandard for den 

offentlige sektor. Danske revisorer underligges standarder i forbindelse med revisions af 

kommuner, men ikke særlig længe siden anvendte de danske revisorer ISA-standarderne. ISA er 

ikke optimal ved revision af en kommune, fordi den har en anden agenda ift. virksomhedstype, 

struktur og formål. Det kan være svært for en revisor at tælle et varelager op, når kommuner ikke 

har varelagre.  Jf. Chefrevisor Lasse Jensen, BDO, anvendte revisorer ikke standarder før ISA. Det 

var ren mavefornemmelse og det var derfor ikke en professionel og effektiv revision, da alle 

revisionshuse reviderede forskelligt. Det har især været undrende, at et land som Danmark, hvor 

den offentlige sektor har en stor betydning og indflydelse i samfundet, at der ikke har været 

retningslinjer for revisorerne. Dette tiltag kunne og burde have været udarbejdet langt tidligere, 

hvorved mange besvigelsessager kunne have været undgået. Samtidigt ville den generelle drift af 

kommunerne være anderledes i forhold til regnskabsvæsen og interne kontroller. Da ISSAI-

standarderne endnu ikke er helt implementeret, da der pt. kun er 4 punkter i standarderne. Den er i 

gang med at blive udviklet af INTOSAI i dag og forventes langsomt at blive anvendt af revisorer 

verdenover inden for kort tid. 

 

For at skabe effektive kontroller i en kommune skal der være klare retningslinjer, hvorfor kass- og 

regnskabsregulativet er vigtig. Et vigtigt område i COSO er overvågning af kontroller, som 

fokuserer på at kommunens interne kontroller følges, samt at disse er effektive, rettidige og at 

frekvensen er på et sådan niveau, at de forhindrer fejl og besvigelser. I den forbindelse kan det være 

vanskeligt for en kommune uden en intern revisionsafdeling at foretage dette. Derfor kan der være 

tale om, at kommuner af en vis størrelse ikke skal have mulighed for frivilligt, at vælge intern 

revision, men at det i forlængelse af de nye ISSAI-tiltag bør være lovkrav. Derved kan man i 

kommunerne sikre, at der findes en uafhængig enhed, hvor opgaverne udelukkende er, at sørge for 

de interne kontroller. Samtidigt vil det have en præventiv effekt ved besvigelser, fordi det i sig selv 

vil skabe kontrolmiljø i kommunen ved at medarbejdernes kender til dets tilstedeværelse.   
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Slutteligt kan det konkluderes, at besvigelser altid vil være tilstede uanset kontrollers styrke. Det 

bedste de offentlige instanser kan gøre er, at indføre forebyggende tiltag, samt opdagende tiltag, 

således at der hurtigt og effektivt gøres en indsats på dette område. Kommuner af en vis 

størrelsesorden bør have en intern revisionsafdeling, og dette kunne gøres til et lovkrav. Derved kan 

besvigelser og risikoen heraf minimeres, da afdelingen ikke kun effektiviserer kontrollerne, men 

også agerer som en overvågningsenhed.  

 

De nye ISSAI-standarder er længe ventede, hvor fremtiden vil vise om de har en reel effekt. I dag 

kan man kun gisne om det, men en ting er sikkert. Revisorer vil have klare retningslinjer ved 

revision, og ikke længere optælle ikke-eksisterende varelagre i kommunerne. Indsatsen mod 

besvigelser kan og må aldrig stoppes eller skærpes. Især ikke i den offentlige sektor, fordi det 

skader integriteten af de offentlige myndigheder. De offentlige midler er offentlige, derfor kan selv 

den mindste besvigelse ikke tolereres, hvorfor sanktioner kan være med til at dæmme op omkring 

dette.   
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Kapitel 8 - Perspektivering 

Nedenstående afsnit vil indeholde perspektivering, som har til formål at belyse 

områder, som kan behandles i forlængelse af afhandlingens konklusion og 

overordnede problemstilling 
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8.  

8.1 Perspektivering 

Der vil i perspektiveringen blive fokuseret på forholdene i de offentlige instanser i forbindelse med 

ISSAI. Der vil blive perspektivet, hvordan revision af de offentlige instanser ville have været, hvis 

ISSAI var blevet implementeret før. I denne forbindelse, om det ville have givet en ændringen i 

forbindelse med besvigelser i det offentlige, hvis ISSAI var blevet implementeret før. 

Udover perspektivering om det ville have påvirkning med ISSAI før, vil der blive kigget på, hvad 

fremtiden for revision af de offentlige instanser har mulighed for at bringe, ved implementeringen 

af ISSAI.  

∞ 

8.2 Tidligere implementering af ISSAI 

Revidering af de offentlige instanser i mange år, været præget af, at revisor skulle reviderer i 

forhold til god offentlige revisionsskik, dog uden præcise lovgivninger, revisionsstandarder mv. har 

været nedskrevet. Derfor har revidering af de offentlige instanser været forskellige i forhold til, 

hvem revisor har været. Revisor har skulle følge deres mavefornemmelser, i forhold til, hvad de 

opfattede som god offentlige revisionsskik. Derfor har revisionen ikke været præcis ensrettet, 

hvorfor det giver en forskel i revisionsbevis. 

For nogle år tilbage, blev det pålagt revisor for de offentlige instanser at de skulle følge ISA’erme, 

for at få en mere ensartet revision for de offentlige instanser. Men som Lasse Jensen forklarede i 

interviewet115, er nogle områder i ISA ikke oplagt til revision af de offentlige instanser. ISA vil bl.a. 

have at der skal revideres lager, dog har de fleste offentlige instanser ikke lager. Samtidig er der 

områder i de offentlige instanser som ISA ikke omfatter. F.eks. har de offentlige instanser 

kontanthjælpsmodtagere, som har en stor påvirkning på de offentlige instanser. Derfor revidering 

efter ISA er ikke optimalt i forbindelse med revidering af de offentlige instanser. Da ISA indeholder 

områder der ikke har relevans for revidering af de offentlige instanser. Samtidig med ISA mangler 

områder der har relevans for revideringen af de offentlige instanser. 

Da der ikke har været regnskabsstandarder der er tilpasset til revidering af de offentlige instanser, er 

ISSAI derfor udarbejdet, for at få en fælles international retningslinje. ISSAI er 

regnskabsstandarder, hvor områder der er væsentlige for de offentlige instanser er inkluderet, samt 

områder, der ikke er væsentlige for de offentlige instanser, ikke er indarbejdet. Samtidig med 

                                                 
115 For interview se Bilag 2 
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implementering af ISSAI, vil det kunne hjælpe til at få mere ensrettet revision af de offentlige 

instanser. Ved implementeringen af ISSAI bliver sammensætningen af forvaltningsrevision, 

juridisk-kritisk revision og finansiel revision hermed også nedskrevet, hvorfor der nu bliver en 

regnskabsstandard der samarbejder med Rigsrevisionens paragraffer.  

Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision er handlinger der skal hjælpe til at fokuserer på 

områder der er konkrete og væsentlige i det offentlige i forhold til det private. Der er ikke lige så 

mange lovgivninger, bekendtgørelser det private skal følge, som det offentlige. Her hjælper 

juridisk-kritisk revision revisor til at udvælge områder og lave revisionshandlinger der passer til 

dette område. For det private betyder det også meget, at der ikke er brugt for mange omkostninger i 

forhold til indtægter, som i det private. Forvaltningsrevision hjælper revisor til at lave handlinger 

der kan fokuserer om omkostningerne er sparsommeligt, effektivt og produktivt brugt. Disse 

handlinger er vigtige i de offentlige instanser, da det er statens penge, der i sidste ende er 

befolkningens. Derfor er det vigtigt for staten at omkostninger bliver brugt korrekt. 

Når dette så taget i betragtning, kan det undres, hvorfor ISSAI ikke er implementeret før, som 

diskuteret i afsnit 6. Derfor kan der samtidig perspektiveres, hvis nu ISSAI var implementeret for 

20 år siden, ville der så være det samme antal besvigelsessager, som der har været nu. Det ville 

være interessant at kunne se, hvordan ISSAI måske kunne have påvirket antallet af 

besvigelsessager. Ved implementeringen af ISSAI, er der som tidligere skrevet nu en standard i 

forbindelse med forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision, der hjælper revisor til at fokuserer 

på områder der har relevans for revision af de offentlige instanser. Ved denne fokusering af områder 

skulle give en mere effektivt og relevant revision, hvorfor dette bør give stærkere revision. F.eks. 

ved sag U.2007.1440Ø kunne en mulig forvaltningsrevision af investeringer være en mulighed for 

at opdage de 9 mio. kr. i merpris.  

 

8.3 Fremtidig påvirkning ved implementeringen af ISSAI 

Som beskrevet ovenfor kunne det være interessant at fokuserer på, hvilken påvirkningen det ville 

have givet på antallet af besvigelsessager, hvis ISSAI var implementeret for f.eks. 20 år siden. 

Samtidig kunne det være interessant at undersøge om ca. 5-10 år, hvordan ISSAI faktisk har 

påvirket revisionen, efter implementeringen. ISSAI bliver implementeret i 2014, dog er det stadig i 

udvikling, hvorfor der kun er udarbejdet 4 standarder. Det er forventet at der løbende bliver udviklet 

flere standarder til ISSAI, som en løbende proces. Derfor kunne det være interessant at undersøge 
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efter nogle års brug af ISSAI, og ved udvikling af denne, hvordan revisionen er blevet påvirket af 

dette. 

Påvirkningen af ISSAI ville være i forhold til, har det givet en mere effektviv og relevant revision. 

Har det hjulpet på revisionen, ved ikke at fokuserer på områder, der ikke er væsentlige for de 

offentlige instanser og derfor i stedet fokuserer på områder, der er væsentlige. Har ISSAI hjulpet 

revisionen til at kunne opdage besvigelser, grundet den nye fokus, eller har det samme output som 

ISA og mavefornemmelserne. Udover dette kunne det være interessant at fokuserer på, har det 

påvirket revisionen, så det har givet en mere ensartet revisionen af de offentlige instanser. 

Der kunne udarbejdes en analyse i forbindelse med implementeringen af ISSAI, hvor der kunne 

fokuseres på omkostningerne i forbindelse med implementeringen. Ved dette kunne der undersøges, 

hvilke omkostninger der har været i forbindelse med implementeringen af ISSAI for revisor, såvel 

som de offentlige instanser. Har implementeringen betyder flere omkostninger for revisor, der 

dermed giver en højere omkostning for de offentlige instanser. Ved dette menes, hvis revisor skal 

bruge flere timer, grundet implementeringen af ISSAI, bliver revisor derfor nok nødt til at sætte 

revisionsregningen op, for ikke at kører med for meget underdækning. Dette betyder derfor at den 

offentlige instans før en højere omkostning i forbindelse med revision. 

Ved en mulig stigning i omkostninger, ar implementeringen dermed også givet det samme i udbytte. 

Har implementeringen af ISSAI givet det udbytte der forventes det giver. En forventning for 

implementeringen af ISSAI, vil være at det giver en mere ensartet revision i forbindelse med 

offentlige instanser. Revisionen forventes at blive effektiviseret og blive relevant i forbindelse med 

revision af offentlige instanser. Samtidig vil en anden forventning være, at det giver en bedre 

revision på de offentlige instanser i forbindelse med de speciel områder en offentlige instans har i 

forhold til private virksomheder. Som det er beskrevet tidligere, har revisor skulle reviderer ift. ISA, 

der har fokusområder, der er mere relevante for private virksomheder. Derfor har revision for de 

offentlige instanser, ud fra ISA ikke været effektivt nok, hvorfor der er en forventning til ISSAI om, 

at denne giver mere effektivitet. F.eks. som tidligere beskrevet, skal der ift. ISA revideres lager, 

som ikke er væsentlig for offentlige instanser, men er det for mange private virksomheder. Hvor ift. 

ISSAI, skal der benyttes forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision, der er mere væsentlig for 

de offentlige instanser. Det er mere væsentlig for offentlig instanser, at kunne konkluderer i 

forbindelse med revisionen, at omkostninger er forbrugt sparsommeligt, effektivt og produktivt. 

Samt at den offentlige instans følger love, bekendtgørelse mv. der skal ift. det præcise område. 
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Bilag 1 - Spørgsmål til interview 

1. Kan du fortælle lidt om dig selv. 

2. Hvad er dine arbejdsopgaver og ansvarsområder? 

3. Hvordan foregår en revision hos Jer?  

4. Hvad lægges der vægt på, når det er det offentlige der revideres? 

5. Hvilke interne kontroller er der mest af? 

6. Hvilke interne kontroller er der mindst af? 

7. Hvordan kan man styrke de interne kontroller i det offentlige? 

Intern kontrolafdeling.  

8. Hvilke svagheder ser du oftest i de interne kontroller? 

9. Hvor ofte støder du på mistanke om besvigelser, herunder kunne der være tale om misbrug af 

aktiver og regnskabsmanipulation? 

10. Hvordan behandler du sådan en situation? 

11.  Hvad gør i for at undgå det? 

12.  Kan du komme i tanke om nogle mærkværdige sager? 

13. Hvad blev der gjort? Hvad blev udfaldet? 
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Bilag 2 - Interview med BDO 

Chefrevisor Lasse Jensen d. 24/04-14 

 

H: Kan du fortælle lidt om dig selv? Hvad dine arbejdsopgaver er, og hvad dine ansvarsområder er? 

 

L: Jeg er autoriseret revisor. Jeg kommer fra PWC fra mange år siden. Og nu har jeg været her i 

mange år. Har været kvalitetsansvarlig, altså udarbejde BDO Kommunernes Revision, som jeg jo 

sidder i, er jo en andel af BDO-koncernen. Et selvstændig aktieselskab, som i princippet kun har 

offentlige kunder. Det er sådan set forskellen, altså vi laver revision og lignende, men vi har i 

princippet kun offentlige kunder. Vi laver ikke selvangivelser, så hvis vi får nogle der laver det, så 

sender vi dem på den anden side af gaden. Der sidder vores moderfirmas revisorer, og oven på. De 

er væsentlig større en vi er. Så det er egentlig lidt det specielle, når folk tit spørger når man sidder til 

en eller anden frokost, så 'Hvad med selvangivelsen. Kan jeg så fratrække?'. Det ved jeg faktisk 

ikke. Jo, hvis jeg selv har problemet, så ved jeg det måske, ellers så ved jeg ikke. Så jeg har med 

offentlige virksomheder at gøre. 

 

H: Så du er specialiseret?  

 

L: Ja, ligesom nogle er bankrevisorer, nogle der er forsikringsrevisorer.  

 

H: Intern revision?  

 

L: Ja, så vi har offentlig virksomhed. Så jeg tror i er kommet det rette sted med den undersøgelse. 

Det er der ingen tvivl om. Så mit ansvarsområde. Jeg startede egentlig for 20 år siden, hvor jeg 

sørgede for vi fik kvalitetsstyringsystemer. Dengang var vi 460 ansatte der reviderede kommuner. 

Nu er vi nede på 150. Så jeg havde en anden rolle dengang, end jeg har nu, hvor jeg så er mere ovre 

og have kunder. Så halvdelen af min tid har jeg kunder nu, og den anden halvdel stadig direktion, 

kvalitetskontrol, kvalitetsstyring, tværgående projekter, undervisning. 

 

H: Er det på CBS så? Eller er det internt? 

 

L: Jeg har lavet materialet. Det er internt og eksternt til kunder. Jeg har haft kurser i besvigelser 
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faktisk, som vi udbyder. 

 

H: På CBS? 

 

L: Nej, på kunder. Her på hele den offentlige sektor. Så vi har kørt i mange år med kurser på 

besvigelser. Så i er helt sikkert ramt det rigtige sted hen. Og jeg skal faktisk til møde i eftermiddag 

om en gigant-opgave i besvigelser.  

 

H: Okay. 

 

L: Som er ret meget i aviserne. 

 

R: Der kan man bare se. 

 

L: Så det ved vi godt noget om. 

 

H: Det er godt at høre. 

 

L: Så det er egentlig min baggrund. Så jeg har siddet her i mange år. Vi har ikke så meget for staten. 

Det er jo Rigsrevisionen der er revisor for staten. Vi har nogle få statslige styrelser, som vi har haft 

noget med at gøre. Eller en produktionsskole for eksempel, er jo også nogle der får tilskud fra stat. 

De er under tilsyn af Rigsrevisionen. Der er forskellige af de sammenhænge man skal kende noget 

til. Den statslige myndighed, det er altså Rigsrevisionen. Jeg vil sige, hvis i ikke har det, så skal i 

have fat i Rigsrevisionen også. 

 

H: Jamen, vi har et møde med dem her i dag kl. 14.00. 

 

L: Hvem er det? 

 

H: Det er Nikolaj. Jeg kan ikke lige huske efternavnet. 

 

L: Er det en kontorchef eller noget? 
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H: Jeg kan ikke lige huske. Det står i mailen. Nu skal jeg lige så om jeg kan finde den. 

 

L: Dem skal i have fat i. Er det en fra deres forvaltningsdel eller revisionsdel? 

 

H: Det er fuldmægtig Nikolaj xxxx. 

 

L: Det var ikke langt i var kommet op. 

 

H: Det var lige det. 

 

L: Nå, det kan man ikke gøre noget ved. 

 

H: I værste tilfælde, så må vi tage fat i vores forhenværende underviser i offentlig revision. Rolf 

Elm Larsen. 

 

L: Ham har jeg undervist sammen med. 

 

H: Så han har jo også en del ballast på det område. 

 

L: Sjov fyr. Speciel, tror jeg det hedder. 

 

H: Særlig og ærlig. 

L: Ja, det er han. Jeg har jo undervist med ham. Jeg har været censor på den der offentlige 

revisoreksamen sammen med ham. Ham kender jeg godt. 

 

H: Ham har jeg i hvert fald haft som vejleder. Han har sagt, hvis der er noget, så siger du til. Vi kan 

jo sagtens bruge ham som reference, nu hvor han har været der i 37 år. 

 

L: Det er de to instanser der har mest med det her at gøre. Det er os, og så er der de 3 

revisionsfirmaer, som er lidt mindre. 
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H: Hvordan foregår en typisk revision, når i så kommer ud til sådan en offentlig institution, en 

kommune? 

 

R: Altså er der nogle forskelle når i reviderer en kommune i forhold til, hvis det var et privat 

selskab. 

 

L: Forskellene er blevet mindre. Vi var tidligere. Kommunernes Revision, var tidligere ikke en 

rigtig revisionsvirksomhed. På den måde; vi var ikke autoriserede eller registrede ifølge 

lovgivningen. Vi kunne godt have uddannelsen, men vi skrev ikke under som autoriserede eller 

registrede. Og derfor kunne vi revidere i forhold til det vi mente, var god offentlig revisionsskik. 

Der brugt man altså flere timer på interne kontroller, revision, bilagsbehandling osv. Nu er vi så 

blevet et rigtigt, godkendt revisionsaktieselskab, hvor man er autoriseret eller registeret ansat. Og så 

skal vi over i ISA’erne. Internationale revisionsstandarder. De fastlægger hvad man skal. De er 

fuldstændig kolde over for om det er en kommune eller en tømrermester. Så revision er blevet lidt 

anderledes. På nogle måder er det godt selvfølgelig. Nu kan man slå op et sted, hvad man skal. Før 

var der lidt mere frit slag, for at sige det lige ud. Det er der jo ikke rigtigt mere. Så hvis de har et 

varelager, så er der nogle ting du skal gøre ved det. Selvom varelager er fuldstændig ligegyldig 

nogle steder i det offentlige, så er der et varelager, så er der et varelager. Er der debitorer, så skal du 

sende saldobreve ud. Selvom de ikke svarer, nej, fordi det er kontanthjælpsmodtagere der har fået 

penge. Det er nogle helt unikke forhold ved nogle af de kundetyper. Men vi har selvfølgelig de 

senere år, fordi vi har så stor markedsandel, tilrette vores revisionsplaner, instrukser, metoder, sådan 

så de overholder de her ISA’er, men tager højde for at det er en anden type virksomhed, som ikke 

skal tjene penge. De sælger jo ikke deres varer til England. Altså de skal producere nogle ydelser, 

og det er i princippet løn, som bruges til det og lidt andet, ikke? 

 

H: De har vel primært deres budgetter de skal overholde? 

 

L: Ja, så man har den der kommunal styrelseslov, paragraf § 42. Der kan i se, hvad man skal. Der 

kan se om regnskabet er rigtigt. Der kan man se om det er rigtigt og retvisende. Der er en hel masse 

forskelle, som så er blevet mindre og mindre, pga. ISA’erne. 

 

R: Ja. 
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L: Så skal vi lave forvaltningsrevision og juridisk/kritisk revision udover. Og så skal vi lave 

budget/bevillingskontroller. Så de tre sidste er særlige, men om regnskabet er rigtigt eller retvisende 

viser, at regnskaberne ikke er helt skæve. Der må ikke være store fejl. Hvis der står 100 mio. og den 

slags, så skal det ikke være 200 mio. Der skal kommadelen af 105. Det er muligt. Men sådan det 

leje. Det er vi så underlagt nu. Det har vi været de sidste 4 år. Det har gjort, at forskellen til 

privatrevision er mindre. Det er den. Det må vi sige. 

H: Så der er ikke den store forskel? 

L: Ikke i den egentlige revision. 

H: Metoden og kendskabet? 

L: Selve metoden og kundekendskabet er noget andet. SKAT er en by i Rusland. Godt nok får 

kommuner skatteindtægter. De kommer jo fra et andet sted. De får en pose penge. Så hvordan de 

har opkrævet skat. Det er ikke vores problem. Så der er ikke noget skat eller sambeskatning til sidst. 

Der kan være nogle afgifter. De kan have noget virksomhed, hvor de laver afgiftsvirksomhed. Så 

det er nogle andre kompetencer. Tilgengæld har vi revisorer, som har forstand på 

sociallovgivningen. Som i jo nok ikke har rørt ved med en ildtang. Altså, hvor du får pakker, og du 

også får boligstøtte. Det er en anden type revision. Det er specialkompetence inden for det område. 

Det har vi så folk, som jeg ikke ved så meget om. Vi har socialrådgivere ansatte, som skal tjekke, at 

en kontanthjælpsmodtager får de penge, som de nu skal. Det er jo i vores virksomhed er det jo 

ligeså vigtigt at vide, om folk får for lidt. Det er jo noget underligt noget, ikke? Nå, de har snydt 

nogen? Så vil de ikke forvaltningsmæssigt leve op til deres krav. Så det er mere forståelsen af 

virksomheden, som kan være en kommune eller en institution er anderledes Revisionen efter om det 

ser rigtigt ud, er med instrukser og standarder. Det er vigtigt at hvis jeg reviderer banker, så skal jeg 

kende noget til udlångsengagementer. Helt specifikt. Hvis jeg reviderer kommuner, så skal jeg 

kende noget til sociallovgivningen, generelle tilskud, lønrevision, overenskomster. 

H: Okay. Så det bliver lidt mere, som du siger, specialiseret. 

L: I kan jo selv se. Der er 4 revisionfirmaer. Der er kun 4 på dette marked. Det kræver alt, alt for 

meget energi, at opretholde en vidensbase på det her. 

H: Så man skal have en vis størrelse for at? 

L: Overhovedet. Vi har ingen andre inde mere. For otte år siden var der måske 7. Nu har vi 4. Der 

bliver ingen andre mere. Fordi de store viser at de er de største. De har vedtaget med sig selv, at de 

skal være på det offentlige marked. Så uanset hvad vi sætter prisen ned til, så vil de sage, jamen vi 
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skal have nogle kommuner. For det har vi også i England. Så den der er vi holdt helt op med. Vi 

kommer ikke af med nogen. Der er 4. Og det er pga. specialviden koster kassen. Vi er jo så 

efterhånden blevet et firma, som mere er blevet konsulentvirksomhed. Halvdelen af de ansatte er 

konsulenter.  

R: I stedet for revidering? 

L: Roskilde-kontoret er vores revisionssted. Herinde er det konsulentvirksomhed. Her sidder jeg af 

gammel vane. Fordi jeg sad halvvejs i den centrale del, halvdelen i kundedel. Men jeg er lige så tit i 

Roskilde med vores revisorer og sådan noget. 

 

H: Det er vel også den tendens man ser oftere, at revisionsvirksomhed indfører rigtig meget 

konsulentarbejde også? 

L: Altså fra dengang jeg startede, der var der vel 10 vi kunne kalde konsulenter og 450 revisorer. 

Nu er vi 150 ansat og halvdelen er konsulenter, og den anden halvdel revisorer. Det er firmaet 

fuldstændig vendt om. Så jeg håber ikke i læser revision vel? Det er der ingen fremtid i. Der er 

ellers et behov for nogle der ved noget om tal, men revision er ikke helt i ligeså høj kurs som det har 

været. Det kan selvfølgelig være det kommer igen. Det går jo op og ned. I øjeblikket er det 

konsulentvirksomhed.  

 

H: Hvad lægges der vægt på, når det er det offentlige der revideres? Det er sådan set blevet det 

samme. 

 

L: Ja, på den finansielle del. Men på forvaltningsrevisions, juridisk/kritisk revision. Der er der 

forskelle. Forvaltningsrevision har man jo typisk i de private virksomheder. Og jeg vil ikke sige vi 

laver meget af det. Der er det skisme, at vi har via dette system, Revisornævnet, erstatningssager, og 

alt det der. Der er det den finansielle revision, om regnskabet er rigtigt. Jeg har endnu ikke set en 

sag, hvor nogen har sagt, du har overset at vi er fuldstændig inkompetente. Så vil det være logisk 

forvaltningsrevision. I laver jo ikke jeres job særlig godt. I har godt nok brugt pengene, der har vi 

tjekket af, men i har været nogle kæmpe fjolser i teknisk afdeling. Jeg har endnu ikke set en sag på 

en revisor, hvor de burde opdage de var nogle kæmpe fjolser. Det afspejler sig jo nok også i de 

tilbud der afgives. Så man tager jo risikoen, som lav på forvaltningsrevisionen. Derfor udføres der 

generelt for lidt. Det er ikke det samme som der slet ikke udføres noget, og der laves også noget på 

alle kommuner. Det kan man se i revisionsberetningen. Har i set sådan en? 
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H: Nej. 

 

L: Så synes jeg i skal gøre det. Gå ind på kommunen. Det er deres revisionsprotokol. Men den er jo 

offentlig. Og det er fanden til forskel. 

 

R: Ja. 

 

L: Og revisionsberetningen er en 30 siders årsrapport, årsprotokol, hvor man skriver lidt om de 

områder man har revideret. Og i den skal der helst være, det er i der i hvert fald i vores system, skal 

der være noget forvaltningsrevision. Altså beskrivelser; Har vi kigget på tekniske områder. Har vi 

kigget på om de blå mænd har slået græs. Har de udnyttet deres gummiged. Traktorer der har kørt? 

 

H: Så det står det hele. Rapporteret der? 

 

L: Ja, men det er jo et område. Vi kan jo ikke kigge på alle områder. Vi har endnu aldrig set en sag, 

hvor man har sagt, du ikke har opdaget noget på det sociale område. Så det jeg mener med det jeg 

siger. Der er ikke nogle standarder for det her, men der er en forskel. Og så har vi det der hedder 

juridisk/kritisk revision, som går på om du overholder overenskomster. Førtidspensionister får den 

rette pension, og ikke mere eller mindre. Og der findes bekendtgørelser på mange områder, hvor 

man skal gøre noget helt specifikt. Det gør man jo også i privat revision. Hvis du nu foreksempel 

reviderer forsikringsselskaber. Der sidder man jo også og tjekker, om de har fået den rette ydelse, 

forsikringssum.  

 

H:Erstatning? 

 

L: Ja, ydelsen og det du skal have. Er det i overensstemmelse med det du skal have. Det findes også 

i det private, men det er mere den type virksomheder. Man vil ikke se på det i 

produktionsvirksomheder. 

 

R: Det er ikke sådan meget specifikke virksomheder, det bliver brugt i? 
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L: Ja, jeg vil sige pensionssektoren og forsikringsvirksomheder. Det ligner dette mest. Det er nogle 

andre ting der er i fokus. Hvis AP Møller sælger et produkt, så er det det. Om du har overholdt 

miljølovgivningen samtidigt. Det er ikke rigtigt os. Det er kun hvis det fuldstændig skriger til 

himlen. Og bliver læst i avisen. Så må vi hellere skrive, at det ikke går så godt. Ellers ikke. Det er 

de to ting man har udover. Og så har man budget og bevillingskontrol, som er forholdsvist simpel. 

Man skal se om de følger op på de bevillinger, de har givet. Altså de har givet 10 mio. til byggeri, 

og så skal vi se om de følger op på. Og så skal de give en afgivelsesforklaring. Det er der ikke så 

meget i. 

 

R: Hvor stor er den juridiske/kritiske del? 

 

L: Den er nok forholdsvis stor. 

 

R: Lige så stor som…? 

 

L: Lige så stor som den finansielle. Ikke som forvaltningsrevision. 5-10%. Så den er lav. 

 

R: Finansielle og juridiske del, er nogenlunde det samme? 

 

L: De fylder 80-90 % af det hele. De bliver sammenblandet, fordi hele det sociale område. Der er vi 

begrænset. Der kunne man egentlig med noget revisionsmetodik fravælge en masse områder. Nu 

har vi kigget på det. Så skal vi kigge på det. Det kan du ikke, fordi der ligger nogle bekendtgørelser 

og revisionsinstrukser, hvor du skal kigge på et vist antal sager på områder, som måske er 

ligegyldige. 

 

R: Ja. 

 

H: Ja. 

 

L: Det kan være du skal kigge på en pensionssag, men en pensionssag er sådan med ens beløb i 

tonsvis. Set ud fra den kritisk revisionssans, vil du sige, at der er ikke nogen risiko i det. Man kan se 

at alle eløbene er de samme, så der er nok ikke nogle der er skæve. Men det kan man ikke. Så der 
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bliver man begrænset af nogle forskellige ting og en hel masse ting du skal se i en sag. Så det er 

mere specialkompetence der er det afgørende her. Og ikke så meget. Der er kun 

forvaltningsrevisions og juridisk/kritisk revision. Resten det ligner. 

 

H: Yes. Interne kontroller, hvilke af dem er der mest af når du kommer. Typisk. Hvor ligger vi? I 

den stærke ende? I forhold til de interne kontroller ude i kommunerne for eksempel. 

 

L: De fleste af systemerne er sat op sådan, at der er en der skal, der køber ind eller starter et eller 

andet indkøb af en art. Og så er der en anden der skal godkende den. Og det ligger i systemer. 

 

R: Ja. 

 

L: Og det skal vi selvfølgelig holde op imod, at det så er sådan hele året. Det er den stærkeste, fordi 

dem som bliver enige om, at jeg rekvirerer og du ser bare igennem fingre med det. Dem har vi svært 

ved, hvis det ikke er meget store beløb. Så kan man jo godt opdage, det ser underligt ud. Men 

mindre beløb, det vil man aldrig opdage, fordi der er to der er blevet enige om, at den løser vi. De 

findes kun ved at man synes det er underligt, at de har en stor bil. Så er der nogle der får ondt i 

numsen over det og spørger, om de har vundet tips. På et eller andet tidspunkt løber sådan en sag 

ud. Men dem finder man ikke. Men de andre hvor systemet ikke er sat op. Med adskillelse, enten 

fysisk eller i IT-systemerne, og så laver vi så de der udbetalingssystemer. Der er nogle sladrehanke, 

logs. At vi gennemgår dem, for der er nogle få der må rette stamdata. Pengeinstittut-konti. Så må vi 

se om det er de initialer der står på listen fx. 

 

H: Så er det få der har de ansvarsområder? 

 

L: Ja, og så kan man sige. Dem kan man ikke gøre noget ved. De 7 har adgang til det. Så sørger vi 

selvfølgelig for. Vi skriver derfor. Det er derfor i skal finde en revisionsberetning. Der skal der 

typisk stå noget om de interne kontroller. Vi skal udtale os om de interne kontroller.Altså om de har 

nogle der er forsvarlige. De skal lave det der hedder kasse og regnskabsregulativ, revisionsregulativ. 

Sådan skal i altså have fat i, hvis i skal lave en ordentlig opgave. De ligger også på nettet. Det er 

bare at tage en kommune. Og så tage en kasse og regnskabsregulativ. Der beskriver de hele det, 

hvordan de tilrettelægger dem der har med penge indover. Ikke hvordan miljøloven skal overholdes, 
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men ind og udbetalinger. Udbetalinger til kontanthjælpsmodtagere, til leverandører, til løn. Altså 

hvilke nogle sikkerheder der er sat op. Det er det vi holder dem oppe imod. 

 

H: Så det står sådan set beskrevet hvad de skal overholde og så tjekker i dette? 

 

L: Ja. Og så udtaler vi os om vi synes det er forsvarligt niveau de har fundet. Altså foreksempel løn. 

Der er typisk ikke. Der er en der er lønansvarlig. De indplaceres, og så har de godkendt den løn. Og 

så skal der selvfølgelig være månedsopfølgning. Ser lønsummen rigtig ud? Eller inden lønkørslen 

køres. Ligner det den fra sidste gang med 36,9 mio? Eller 37,1 mio? Det er sku nok rigtigt nok. Der 

står ca. lige så mange som sidst. Så kører vi den. Det er nogle af de der store logisk kontroller, inden 

den kører. Og så er det sådan noget vi går ind og tjekker. Har de lavet den kontrol? Så ved risikoen 

er, der kan være 100.000 kr forkert. Det kan der sagtens være. Men der kan ikke være 10 mio. Den 

ville ikke være så god. Derfor har vi ikke ret mange af de der helt store fejl. Men jeg ser en del af de 

der besvigelser, men det er typisk ude. Det vi ser mest. Det er nogle der er langt væk fra 

forvaltningen. 

 

H: Eksternt? 

 

L: Altså døgninstitutioner, eller et eller andet, som har deres egen økonomi derude. Som har adgang 

til beboermidler, som har adgang til at disponere. Der er ikke rigtigt nogle der holder øje med det. 

De ved der aldrig kommer nogen besøg. Så begynder man at købe oksemørbrad, men beboerne får 

kun spegepølsemadder. Og på et eller andet tidspunkt, når der er gået nogle år, når man er begyndt 

at leve af det der system. Så har man altså brugt mange penge, som ikke rigtigt nogle har set. Fordi 

når du laver budgetopfølgning, så passer det med sidste år, for der købte man også oksemørbrad.  

 

R: Hvis i laver budgetopfølgning første gang, så kan man se der er da noget der er galt? 

 

L: Kommunen vil have 30 eller 50 steder. Det ville du ikke lave. Så skal du sikre dig, at de har et 

system der følger op på alle steder. Og så er der tit de der aftaler, der laver man en aftale om at vi 

ser 5 eller over en periode på 4 år skal se alle, eller. Og så vil der være. Så dukker der engang 

imellem en af de der op. Det gør der. Det er den type vi ser. Vi ser de der halve og hele millioner 

kroners svindelsager, men de der med 100 millioner. Nej. Fordi kommunen har så mange 
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forskellige systemer, så vil man se den slags.  

 

H: Så det vil bare være iøjefaldende? 

 

L: Det er trykt i kommunen. Fordi det udbetalingssystemet der giver 5 mio. kr årligt, giver 20 

millioner. Budgetopfølgning, dobbeltlogning osv.  

 

H: Så ser man vel primært misbrug af aktiver ind under besvigelserne, regnskabsmanipulation vil 

der ikke være så meget af, tænker vi. 

 

R: Den er i hvert fald svær at dokumentere. 

 

L: Vi har set regnskabsmanipulation. 

 

H: Det er nok i form af, at man prøver at periodisere de budgetter man skulle have anvendt i år, eller 

de budgetter man skulle have anvendt til næste år, at man lige skubber det frem og tilbage. Men 

ikke i den forstand som vi ser det, hvor man er ude og værdiansætte sit varelager. 

 

L: Vi har haft nogle få tilfælde, hvor der er lavet teknisk forvaltning, som skulle lege privat 

virksomhed. Som skulle have sit eget årsregnskabslov. Så har man ikke været helt enige om, 

hvordan sådan et årsregnskabslignende. Så skal du sætte feriepenge af i år. Skal du sætte feriepenge 

af? Og så videre, ikke? Det påvirker jo det resultat. Og hvis du nu er resultataflønnet. Så det er der 

nogle af de der, der er. Dem skal man passe lidt på. Så synes man jo ikke, at det er så sjovt at 

afsætte afspadsering af eller feriepenge. Det giver et dårligt resultat. 

 

H: Det er også en by i Rusland, ikke? 

 

L: Men det er begrænset. Det er ameget få der er resultataflønnet. Lige så snart man får det ind, så 

er der nogle der har en interesse i det. Og så er der selvfølgelig den anden, med at overholde 

budgettet, for så bliver man siddende lidt længere. Det er noget der er meget respekt for, i denne her 

verden. Det er det man kan falde på. At du ikke leverer den ydelse. Det behøver jeg jo ikke gentage. 

Som borgerne har krav på. Den er lidt sværere at måle, end du har brugt 5 mio. kr. for meget. Så det 
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er man fandme bange for. 

 

H: Men det er vel også lidt svært at stille op, hvis der er sådan tale om 30-50 institutioner. Altså den 

ydelse de får leveret kontra de par millioner ekstra, kan man sige. I sidste ende, ikke? 

 

L: Jo, derfor er der også en større fokus på at man overholder budgettet, end man leverer en super 

ydelse. På den måde er det svært at komme udover, hvis man skal til at lave meget fine mål for. 

 

H: Det er vel også svært at måle det? 

 

L: Nogen har jo forsøgt sig en del, nogle er lidt tynde på. Det du skal følge op på i 

forvaltningsrevision er, om de når deres mål. 

 

H: Det er der lidt af? 

 

L: Ja, derfor bider den sig selv i halen. Derfor fylder forvaltningsrevision ikke særlig meget. Det er 

sådan min tese. Men altså, svaret på det helt store spørgsmål er. Jo længere man laver det decentralt. 

Giver poser penge ud. Og ikke laver kontrol af det, i særlig grad. Så bliver der det med misbrug af 

aktiver. Køb af ting, som ikke rigtigt vedrører. Det er typisk det der med, at man lægger bilag ind, 

som ikke vedrører institutionen. Vi opdagede en sag på Sjælland for et par år siden. Det var en 

revisor. Det er meget sjældent det er en revisor der opdager noget som helst. For at sige det lige ud. 

Men det sker. Der var en der var vågen der sad og kiggede på bilag. Hun opdagede, at de havde 

købt damesko. Der skal man langt nede i bilagene for at se det. Men det var en autistinstitution. Det 

er med flest mænd. Der var ingen damer, for de fleste var autister. Det var underligt at en af dem 

skulle have sko. Damesko.  

 

H: Det kunne jo være en af dem havde en fetich? 

 

L: Ja, det blev skam mistænkeligt. Så gik de i bilagene. Man købte både benzin og diesel, men man 

havde jo kun dieselbiler. Men så blev det en smule mystisk. Så trevler man jo op. Jeg tror vi kom op 

på et par millioner. 
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H: Det er jo ikke småpenge. 

 

L: Over 5 år, 7 år. Som man nok man måtte sig. Det der tror vi sku ikke på. Det der har de ikke set. 

Det der har de ikke fået. Det der er til dig. Altså købt benzin i Nykøbing Sjælland og institutionen 

ligger på Nykøbing Falster. Og der var ingen benzinbil. Det blev politianmeldt. Der var en større 

gennemgang af det der. Det var faktisk noget af det man kunne finde ved bilagsgennemgang. Altså 

sandsynligheden for det her, er det rigtigt? Men det er ikke så nemt. Det er det altså ikke. 

 

H: Så det er mere tilfælde end..? 

 

L: Ja. Jeg vil sige. Jeg vil ikke sige. Det er ikke mere tilfælde end det vi ser. Vi fastholder også det 

der med uanmeldte beholdningseftersyn. Og så kunne man sige. Jamen der er jo ikke nogle likvider 

mere? Ej, men beholdningseftersyn er jo også at du tjekker alle beholdninger. Altså alle 

letomsættelige varer. Penge på en gang. Altså de er der allesammen. De er ikke flyttet mellem 

posterne. Så alle 100 mio. de er der et eller andet sted i systemet. Og bare det du kommer ud en 

gang om året uanmeldt. Det har altså en betydning på folk.  

 

H: Så de føler der er…? 

 

L: Der er et eller andet kontrol. Gad vide hvornår de kommer. Det betyder altså noget. Jeg er 

begyndt med at holde op med at undervurdere det der. Det kan man se på en stor sag jeg skal ind til 

i eftermiddag. Det at der er frit slag og alle ved ingen kontrollerer. Det får ting til at skride. Jeg kan 

da selv se. Vi laver jo tidsregistrering med kørepenge. Med hvor man km jeg har kørt. Hvis jeg 

vidste der aldrig var nogen, ikke skat. Så kan det godt være den blev længere. Det er jo skattefrit. 

Der var da 105 km eller var der 95? Det kan jeg ikke huske. 105 km. Nu tænker jeg jo min tæller 

sagde 105. Så må jeg skrive 105. Men hvis jeg vidste der ingen kontroller var, så ville have spurgt. 

 

H: Så var det 200 km, 300 km. 

 

L: Ja, til sidst. Det er jo et tag selv bord. Så kan du jo ikke komme ud af det igen. Du kan jo ikke 

lave det om til de rigtige tal. Det er jo nogle ordentlige sving du har. 
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H: Det er jo også sådan? Det er sådan med de fleste besvigere. At de starter i de små, og når der 

ikke rigtigt er nogen. 

 

R: Man tager større chancer. 

 

H: Man køber benzin, damesko og ligepludselig en rejse, og så bliver det for meget, ikke. 

 

L: Spørgsmålet har en betydning i, om der er nogle der holder øje. Og de ved ikke præcist, hvad de 

holder øje efter. Men om det er dem der fanger noget. Det er den interne kontrol der skal gøre. 

 

H: De daglige ledere osv. 

 

L: Budgetopfølgning, følg med i butikken. Hvad er mulighederne? Møde med direktionerne. Med 

besvigelses, altså systemer. Altså hvilke systemer har de mest fokus på og sådan nogle ting. Det 

giver også en bevidsthed om, at det har vi aldrig tænkt over. Skulle vi have en kontrol? Ja, det 

kunne godt være.  

 

H: Så er det også blevet mere mere. Hvad kan man sige. Altså. Der er kommet mere fokus på det 

nu. På besvigelser, eller hvordan? 

 

L: Det er derfor vi har fået ISA 240. Man havde på et tidspunkt sådan, at man kunne skrive i 

protokollen, at vi ikke havde kigget efter besvigelser. Så var vi alle glade. Det kan man jo ikke 

mere. Nu skal man i et eller andet omfang argumentere for at du har kigget efter noget. Altså du har 

sendt saldobreve, du har kreditorer, forespurgt ikke? Varelageret har du skulle være med rundt og 

kigge. Og så videre. På omsætning har du. Det har vi fået indført nu. At alle de steder hvor hver 

institution har rigtig omsætning. Altså du er inde og vurdere, hvad kan gå galt? What can go wrong-

spørgsmål. Kunne man få penge ud? Vi har nogle havne foreksempel. De der selvstyre havne. 

Nakskov, Helsingør og sådan nogle der. Kunne der lande et skib. Uden at vi fik nogen afgift i 

havnen? De skal have landingsafgift. Kunne det lade sig gøre? Ja, det kunne det godt. Okay. De 

meste kommer fra det og det. Har vi styr på dem? Ja, det har vi. Så har vi få skibe. Risikoen er lav. 

Okay. Altså, du skal gøre noget. Og det skal du dokumentere på nogle områder. 

 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, November 2014 

Cand.merc.aud  Side | 16  

H: Overvejelser. 

 

L: Overvejelser omkring hvad de kunne gøre det på dette område. Så det har vi så indført nu i vores 

planer, at man på nogle områder skal have de her overvejelser. Især på omsætning. Hvis de har 

omsætning. En kommune har jo ikke omsætning på den måde. Det er forholdsvist nemt. 

 

H: Jeg tror du har svaret på det næste spørgsmål. Hvilke kontroller der mindst af? Altså hvad der er 

mest af og hvad der mindst af. Hvad mener du, altså hvordan kan man styrke de interne kontroller i 

det offentlige? Vi tænker mere med hensyn til, altså nu er der jo de budgetter. De skal følge. Det er 

jo ikke ligesom private virksomheder, hvor de bare kan implementere et nyt system. Og så er det 

det. De skal også tænke på, hvad har vi at gøre godt med. De skal også stå til ansvar for, altså der er 

nogle mål de skal følge op på. Der er nogle ting de skal gøre. De kan jo ikke implementere et helt 

nyt data-system for at holde øje med det ene og det andet. Hvad mener du der kan styrke 

kontrollerne? 

Set i forhold til i dag. Hvordan kunne man gøre det bedre end det er? 

 

L: Altså man skal vurdere den risiko, man har, først. Der vil jeg sige. Risikoen for den totale 

katastrofe er meget begrænset. 

 

H: Det var vi også lidt inde over. 

 

L: Det er mange forskellige systemer der generer. Det er jo ikke et stort system. Ikke en stor 

debitor. 

 

H: Så det er mere skræddersyet? 

 

L: Det er mere skræddersyet. Det kommuner og regioner ikke kan lide er, at komme i avisen. For 

nogle der har spist bøffer på. Det er ligegyldigt i den store sammenhæng. Der er det hamrende 

ligegyldigt. Det var mere interessant oppe i Farum kommune, at det hele var leaset. Fra mit 

synspunkt var de 3 mia. leasing mere interessant end de 15 mio. kr. til rødvin og…, men det er det 

ikke i. Det er man meget bange for. Så man er mere bange for den slags, end man er for det andet 

sjov. Men set fra revisor synspunkt, så er risikoen for den helt store nedburning har jeg ikke tænkt, 
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men den anden med, at man forvalter midlerne ordentligt. Det kræver en del kontrol. Så mit forslag 

ville være, at man lavede en intern kontrolafdeling eller. Altså på de store kommuner. Nu er 

kommunerne blevet forholdsvist store. 

 

R: De er blevet store. 

 

L: De burde have det, men de har altså ikke rigtigt gået det sidste skridt. Der er kun København, 

som har noget der minder om. 

 

H: De har en intern revision, men den vil de afskaffe. 

 

L: Ja, det vil det.  

 

H: Det er jo spændende. 

 

L: Det kan godt være de er irriteret. Altså regioner er også store for eksempel. Nu er vi 

regionsrevisor her på Sjælland og Hovedstaden. Og der ser vi jo lidt. Der har vi foreslået intern 

revision. De er nu ikke rigtigt bidt på. 

 

H: De er ikke varme på ideen? 

 

L: Ikke sådan helt. 

 

H: Tror du det skyldes, at de er bange for at der bliver fundet meget skidt eller er det fordi det er 

omkostningerne i det, eller fordi det burde jo ikke være så vanskeligt at oprette en afdeling og så der 

sidder et par medarbejdere, og står det. 

 

L: Tværgående kontroller, ja. Det vil jeg sige. En intern revisionsafdeling der laver tværgående 

kontroller maskinelt. Og tager på besøg og laver kontroller. Der er mange kommuner der har 

controllere, som laver de her decentrale besøg, som er den risiko, som vi ser størt på 

besvigelsesområdet. Den halve eller hele million som er forsvundet i ting og sager. Det er den der er 

den største risiko. Der har de lavet controllerenheder, som nogle gange laver den slags, men det gør 
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at der føres tilsyn. Det er nok den der minimerer mest. Men de hænger jo på økonomichefen. Hvis 

økonomichefen siger de skal lave noget andet, så laver de noget andet. De laver ikke deres egen 

revisionsplan. Det er lidt det der er problemet ved det. De bliver sat til at lave noget andet. De bliver 

en del af den interne kontrol i stedet. 

 

H: De har faktisk controllere ude, men som laver forskellige opgaver og ikke decideret intern 

revision.  

 

L: Det er mange kommuner der har controllere. Vi har lavet mange kurser for controllere. Det er 

sjovt nok. Vi kan bedre sælge dem, når vi kalder det controllere, men når vi kalder det noget med 

intern revision, så kommer der ikke nogen. Så vi er holdt op med at bruge det ord. Og det er meget 

sjovt. Vi har holdt mange af de kurser for dem, for den type folk. Som er tværgående kontrollant, 

økonomifolk. 

 

H: Ja. Hvor ofte støder du på mistanke om besvigelser? Her kunne der være tale om misbrug af 

aktiver, regnskabsmanipulation. 

 

L: Regnskabsmanipulation. Meget sjældent. Det er den budgetopfølgning, opfyldning. 

Problemstilling har jeg haft fat i det. Det er den ene. Så er den væk. Næsten. Så ser vi den der med 

besvigelse. Det er især på institutionerne. Den ser vi forholdsvis ofte.  

 

R: Er det så hovedsageligt institutioner du ser det? 

 

L: Ja det er det. 

 

H: Så det er de selvdrevne institutioner? 

 

L: Det er de selvejene institutioner. De er ude af systemet. Det er en der sidder og disponerer. Som 

siger hvad der er rigtigt og forkert. 

 

H: Så det er mere rapseri fra arbejdspladsen. At de lige tager lidt. 
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L: Jamen det foregår jo også her. Jeg tager da også nogle gange en kuglepen med hjem. Det gør de 

også i det offentlige, men der kommer man bare i avisen. Så mediebevågenheden gør, at der er en 

meget lavere grænse. Tænk på de private virksomheder, som lukker sådan en sag uden en 

politianmeldelse. Du bliver fyret. Du får ikke mere løn, men vi vil ikke gøre. Så går han til den 

næste virksomhed. De ved heller ikke noget. Det har vi desværre set nogle gange. Det gør man ikke 

i det offentlige. Det er offentligt, lige så snart et brev er sendt afsted. Det brev er offentligt. Du kan 

ikke lukke sådan nogle sager ned. De bliver typisk politianmeldt. 

 

H: Hvad med foreksempel, opfølgning af de politianmeldeser. Kommer der nogle domme ud af det? 

 

L: Ja, det gør der. På 2-3 mio. Det gør der. Betinget eller ubetinget. Typisk er det folk der ikke har 

gjort noget før. Der er jo ikke ansat sådan nogle vaneforbrydere. Det er folk der ligger i skilsmisse. 

Ludomaner, har der været nogle af. Jamen, så løber det løbsk. Så tror de de kan tjene de penge ind, 

som de har taget. 

 

H: Eller de bare låner. 

 

L: Ja, tager lidt fra kassen. Vi har også været ude for kasserer, hvor vi har lavet uanmeldte 

kasseftersyn for et par år siden, hvor der har været 20.000 i kassen, men så skulle de lige låne til 

terminen. Så ligger de dem i bagefter. Men lige den dag vi kommer, så er de 20.000 der ikke. Det er 

jo lidt dumt at blive fyret på, når det er et lån. I den store hele, hvis vi tager hver enkelt offentlig 

institution, så betyder det ingen ting. Det er ikke noget der vælter noget, men det findes, ja.  

 

H: Altså beløbsmæssigt er det? 

 

L: Peanuts i det store, men i offentligheden fylder det voldsomt. I kan se region hovedstaden med 

deres læger. Den har i vel dyrket? Det er det jeg skal til møde om i eftermiddag. Nu er vi så heldige 

for, at vi ikke har været revisorer før. Vi er nyvalgt i år. Så derfor kan vi jo sige, ej, nej, nej, nej. Så 

vi skal lave en kæmpe undersøgelse. Men det er jo sådan som jeg ser det, det står i avisen. Der har 

ikke været nogen kontrol med det. Og der er ikke nogen revisionskrav, at de der projekter. Og når 

der ikke er det. Der bliver selvfølgelig brugt penge på forskning, men det kan også være der 

kommer noget ind imellem som ikke er forskning. Det er den klassiske. Det vælter jo ikke region 
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hovedstaden. Altså, hvis vi nu er virkelig slemme. Hvis der er 5 mio. kr. Ved du hvor stor budgettet 

er på region hovedstaden? Det ved jeg heller ikke. 30-40 mia. kr. Så det vil være mere interessant, 

om overlægerne fik for meget løn, eller for lidt i løn. Altså gange 500 overlæger med 1 mio. eller 

med 900.000. Er der flere penge i, end om de har taget 5 mio. tilsammen 100 læger. I forskellige 

små ting, som de måske ikke skulle have haft. Sådan er det.  

 

H: Ja, selvfølgelig. Målt op imod deres arbejdstimer og hvor meget de har arbejdet. 

 

L: Ja. Købt lidt ekstra osv. Men sådan er der ikke.. Der er ikke nogen virkelighedsting i det her. Det 

er noget helt andet der styrer det. 

 

H: Det lyder jo som en spændende sag. At man skal ud og undersøge om lægerne.. 

 

L: Ja, totalundersøgelse. Det er mange år tilbage. Det er et kæmpe projekt. 

 

H: Fair nok. 

 

L: Hvor langt skal man gå tilbage? Hvornår burde man have vidst bedre? Har regionen ikke haft et 

ansvar? Altså der sidder måske også nogle direktører aller øverst. Kan vi ikke undvære den 

undersøgelse. Måske har jeg godkendt en af de bilag. 

 

H: Det er jo korthuse, ikke? At når det ramler det offentligheden, så er det jo rigtig mange det går 

udover. Sådan er det også i det private, men som du siger, så lukker man lige af stille og roligt. 

 

L: De får bare dårlig omtale. De vil ikke vise, at de ikke har styr på noget. Som Mærsk. Du får ikke 

en krone her fra, men så er du færdig. 

 

H: Nok også lidt det med Jyske Bank og deres investorer. Jeg ved ikke om i har hørt om sagen. De 

har indvilliget i at indgå forlig med de investorer der har brugt deres kapitalfonde.  

 

R: Var det ikke Danske Bank? 
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H: Nej, det var INCO. De lukker bare sagen, indgår forlig, betaler for det tab de har haft. 

 

L: Ingen må sige noget. 

 

H: Så er det glemt, men det kan man ikke i det offentlige. Der skal man ud på forsiderne. 

 

L: Og vaskes i offentligheden. 

 

H: Så reelt bliver et tab på 5 mio. i forhold til ry og så og det efterfølgende. 

 

L: Og hospitalerne kører dårligt. Det har ikke noget med det at gøre. 

 

H: Og så er det nedskæringer. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Når i har en mistanke. Hvordan 

behandler i sådan en situation. 

 

L: Hvis det er en vi finder? Så skal vi gå til den øverste ledelse. Det skal man være varsom med. Du 

ved jo ikke i princippet hvem der godkender hvad. 

 

H: Så man skal være påpasselig? 

 

L: Hvis det var en institution, så kunne man henvende sig til økonomidirektøren. Vi kunne sige, vi 

har set dette her og vi ved ikke om der er noget i det her. Så vil de typisk sige vi skal undersøge det 

eller de vil selv sende personer derud, som prøver at løbe tingene igennem for at finde ud af hvad 

der er op og ned. Sådan vil det oftest være. Problemet vil være, når det er økonomidirektøren der er 

i ledtog. Så skal du i princippet helt op til kommunalbestyrelsen. Sådan en situation som den der, 

som vi oplever engang imellem. En gang om måneden, har vi nogle institutioner et eller andet sted. 

Jeg har ikke nogen opgørelse. Det kan godt være en gang om måneden, en af kommunerne har en 

sag et eller andet sted. Hvor vi bliver bedt om at undersøge noget eller de selv undersøger noget. 

Eller vi kommer ind bagefter. Det er ikke så tit som region hovedstaden, hvor der hele tiden er en 

overlæge der bliver politianmeldt.  

 

H: Kan du komme i tanke om nogle mærkværdige sager, sådan umiddelbart gennem dine 20 år? 
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L: Ja. En vi har brugt i vores undervisning, som vi synes var sjov. Det var en ung i arbejde, som var 

ansat i Roskilde amt. Som blev ansat i økonomiafdelingen. 

 

H: Var det ham der tog taxa hjemfra? 

 

L: Nej, det var et større beløb. Han fandt ud af at man kunne kopiere en faktura. Der kom nogle fra 

institutioner. Og så lavede han en stor en. Og så vidste han, at afdelingslederen han stemplede den 

bare. Og så rettede han så kontonummer osv. Ellers så lignede den en fin faktura der plejede at 

komme på den tid hvert år på 5 mio. kr., sendte den igennem. Så stod pengene på hans konto. Den 

blev kun opdaget ved, at banken synes det var underligt, at sådan en ung i arbejde havde fået 5 mio. 

kr. på kontoen. De ringede. 

 

H: Til kommunen og spurgt om der var sket en fejl. 

 

L: Så måtte de sige, at det var nok ikke den helt rigtige regning. Det var simpelt. Hvis han havde 

gjort med et mindre beløb med en leverandør der sender en regning på 7.512 kr. Det skal helst ikke 

være en regning på 5.000, 10.000 kr. Komma 85. Den ville kunne løbe igennem. Store steder, store 

beløb. Det er altså en med store beløb. Det er begyndt at blive væsentligt. Også for en amt. Men de 

7.912,85 der løber igennem. Den bliver aldrig væsentlig og den vil nok aldrig blive fanget, hvis nok 

en eller anden spørger eller gør. 

 

H: Eller praler? 

 

L: Det var en af de lidt sjovere. Altså så er der jo hele Farum-sagen, men den er meget mere 

kompleks. Ja, fordi det han bliver dømt fordet er jo faktisk nogle overtrædelse af styrelsesloven. 

Man skal i princippet, når man optager et lån have det over kommunalbestyrelsen, men han har selv 

skrevet på låneanmodningen. Kommunalbestyrelsen skal godkende, ikke ham. Det får han dom for 

den ene gang. Jeg ved aldrig om han nogensinde fik dom for det andet med at spise og drikke for 

dyrt, fordi reglerne først er kommet efter. 1000 kroners grænsen er kommet efter. Hvis en middag 

skal holdes, så er der en 1000 kroners grænse inkl. vin. Den var der ikke før. Det var kun ens egen 

samvittighed. 3000 kroner det var mange penge ikke. Det er egentlig nogle specielle forhold, også 
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indgåede aftaler med leverandører, sponsorer. Om de må sponsorere hans fodboldklub, som han er 

blevet dømt for. Selve den med om han har spist og drukket for meget. Den er ikke helt simpel. 

Fordi de havde også meget repræsentation. Alle syntes jo Farum kommune var et fantastisk sted. 

Alle valfartede fra hele verden for at se dette mirakel der var deroppe. Så der var jo meget 

repræsentation. 

 

H: Ja. 

 

L: Så hvornår er meget. For meget. Det er der ingen der ved. 

 

H: Det er jo også det jo. Altså, hvis man er 10 personer til middag og man tager en vin til 2000 kr. 

Er det så for meget eller for lidt?  

 

L: Jo, hvis de drikker mange af dem, er det. Hvis de deler den der, så vil det være fint.  

 

H: Det er nok også lidt det der gør det. Når det kommer ud i offentligheden, så står der har drukket 

vin til 2-3000 kr. 

 

L: Hvis de har drukket ganske lidt. Halv flaske per mand, så er det dyrt. 

 

H: Det er det. Men det er jo som regel ikke. Nu skal vi ikke lade tvivlen.  

 

L: Der er ikke ret meget af den slags mere. Der er ikke nogen der vil røre det med en ildtang. 

 

H: Der var lidt med Lars Løkke. 

 

L: Det er jo også mange år tilbage. Det er næsten samme tid. 

 

H: Var det så længe tilbage? 

 

L: Det var nok mere fordi han var småfuld. Fadbamser. Han er korpulent. Han har drukket meget. 

Er han helt ædru? Jeg tror ikke han var med på de dyre rødvine. Så kan man sige, så rejser han til 
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det der. 

 

H: Seychellerne? 

 

L: De der GI…? 

 

R: GGG? 

 

L: På topclass. Du kan også vende den om og sige, hvis du flyver meget. Hvem helvede vil sidde på 

monkeyclass til Korea?  7 gange om året. Jeg ville jo få blodpropper i benene og alt muligt. 

 

R: Både det og at de har kørt på at man har taget sin datter med til Brasilien. 

 

L: Det skal man ikke gøre, men at han flyver godt, fordi han flyver ekstremt meget. Det vil jeg som 

revisor sige det er fair. Men at have konen og barnet med. Der skal være en en grund som er helt 

speciel. Den er dum. Den kommer du ikke ud af. Men den anden. Vi tit som revisorer løber ind i. 

Det kan vi ikke afgøre. Det kan man i Ekstrabladet. Der kan man jo godt. 

 

H: Ja, der går det hurtigt. Når nationen har fat. 

 

L: Jeg har fandme aldrig fløjet businessclass. Det skal han heller ikke den tykke nar. 

 

H: Han gør jo lidt for at brænde de fadbamser af. 

 

L: Han cykler jo lidt ind imellem. Han cykler forholdsvist hurtigt, har jeg set nogle tider på.  

 

H: Vi har sådan set ikke mere. 

 

L: Det er det vi oplever er, at de sager ude, mindre sager. Der aldrig vælter. Det bliver set. Og så 

kan man sige. At du er ineffektiv. Det kan man så diskutere. Altså, hvor effektiv skal en kommunal 

ansat være og så videre. Det kan være et problem. Men det vil ikke være i besvigelseshenseende. De 

har for mange sygedage. Fx. Københavns Kommune. 20 sygedage om året. Det er kraftstejme 
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meget. Det er en måned. Der er 20 arbejdsdage på en måned. Det er en måned om året, udover de 6 

uger. Det er 2,5 måned. Det er 12 måneder. Hvis vi herinde måske, efterhånden jo ren privat 

virksomhed. Har folk i gennemsnit fire dage, tror jeg. 

 

H: Men de har også indført noget med, at hvis du har 3 måneder uden sygefravær, så får du lige 

1000 kroner i bonus. 

 

R: Jeg tror det er Billund Kommune der vil prøve indføre det. 

 

L: Det kunne man lige så godt stille spørgsmålstegn ved. Det er jo også en form for tilraning. Jeg 

holder syg imorgen. 

 

R: Men igen, så har man den diskussion om, hvorfor man skal betale for du kommer på arbejde. Det 

bliver du allerede gennem din løn. 

 

H: Det er jo nok det der med der måske ikke er den store forventning, når det er offentlig i forhold 

til det private. Sådan indsatsmæssigt tænker jeg. Der er det lidt mere bureaukratisk. De går lidt 

sløvere. Der er det jo mere. Vi finder en ny. Kunne jeg forestille mig. Men det er jo bare sådan en 

holdning, kan man jo sige. Eller en opfattelse, tror jeg mere.  

 

L: Ja, mere opfattelse at man har sat penge i system. Synes man ikke man får det ud af det. Det er jo 

fair nok, at man stiller nogle krav. Men vi ser besvigelser, men det er i den, ikke i Ekstrabladets 

mening, men i den samlede skuffe, småpenge. Det er det. 

 

H: Jamen, vi vil sige mange tak. 
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Bilag 3 - Interview med Rigsrevisionen 

Fuldmægtig Nikolaj d. 24/04-14 

 

R: Hvis vi bare starter ud med, at om du kan fortælle lidt om dig selv, og hvad du laver, hvad din 

grad er, og hvad du laver generelt.  

 

N: Jo det kan jeg godt. Jeg er fuldmægtig i revision og jeg sidder i øjeblikket med revision i 

Udenrigsministeriet. Tidligere Kulturministeriet og lidt Sundhedsministeriet og 

Fødevareministeriet. 

 

R: Hvad laver man som fuldmægtig? 

 

N: Revisions opgaver, vil jeg sige. Det er meget, vi laver meget det samme kontorerne herinde. Jeg 

sidder så, Rigsrevisionen er delt i to afdelinger, flere afdelinger, men to større. Vi har årsrevisionen 

og så har vi større undersøgelser. Jeg sidder så i årsrevisionen, det er os der står for mere dagligdags 

revisionen, med de forskellige virksomheder, Staten. Derudover har vi de større undersøgelser, de 

større undersøgelser, og beretninger. De større forvaltningsrevision. Vi laver så den mindre 

forvaltningsrevision i forhold til vores løbende revision. Hvis i har hørt noget, så har det 

sandsynligvis været på beretninger som udgangspunkt af rigsrevisionen. Det er den der kommer og 

så har vi selvfølgelig statsrevisorerne, som en overbygning, det er dem som læser vores beretninger 

igennem og kommenterer på beretningerne, officielle beretninger. Både de normale beretninger og 

så det vi laver, alt det revision vi laver, årsrevision, de summere så op i en beretning om 

statsregnskabet, der så kommer en gang om året. Som statsrevisorerne så også forholder sig til, og 

som en udtalelse i forhold til Folketinget. Det er sådanne det mere formelle af det der foregår 

herinde. 

 

R: Ja, okay. Så er det også mere sådan, hvordan foregår en revision hos jer? Du har lige sagt at der 

er årsrevision og så der de store undersøgelser. Årsrevision er der sådan, hvad laver i specifikt? Er 

det, det samme som hvis det er privat selskab. 

 

N: Langt hen af vejen. Nu sagde i så at kommune revisionen har sagt at de fulgte ind ISA’erne, det 

gør vi ikke. Vi har de her INTOSAI og ISSAI, der på mange måder ligner ISA’erne, men med nogle 
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små forskelligheder og så reviderer vi efter god revisionsskik. Og så har vi vores egne interne 

revisionsstandarder, derunder. Som så i et eller andet omfang, så har vi, ISA’erne, og så har vi god 

offentlig revisionsskik og så har vi vores egne interne revisionsstandarder, som vi arbejder med. 

 

R: Ja, okay. Hvad lægges der vægt på, når i reviderer? 

 

N: Nu spørger vi til væsentlighed og risiko. Det foregår, vi udarbejder en strategisk analyse, vi er 

lige i øjeblikket i gang med og arbejde med ministerområdeniveau, hvor vi tidligere har været på 

virksomhedsniveau. Vi reviderer stadig på virksomhedsniveau, men vi gennem erklæringer på 

ministerområde, gør vi det på virksomhedsniveau. Det bliver lidt teknisk, det har ikke den store 

betydning for, den egentlig faktiske revisionen består af, i hvert fald ikke nu. Men udgangspunktet 

er vi laver en strategisk analyse, hvor vi laver et væsentlighedsniveau og risikoen. Og så reviderer vi 

standardkonti, jeg ved ikke om det siger jer noget. 

 

R: Nej 

 

N: det er også lidt. Statsregnskabet er jo bygget op, på den måde, med konti nummering, og jeg vil 

ikke holde foredrag, det er ikke så spændende, på forskellige niveauer, hvor man kan trække den op, 

og i sidste ende gå ind fra finanslovkonti og så ned igennem. Så du kan altid, starte med finansloven 

og gå ned igennem og så hvad pengene bliver brugt på, under de forskellige paragraffer. 

 

H: Cradle to grave 

 

N: Ja, et eller andet sted kan man sige, i forhold til det. Der har vores fokus været meget på det der 

hedder standardkonti niveau eller regnskabs konti niveau. Det er når vi er ret langt nede i den 

enkelte virksomhed egentlig bruger de her penge til. Der er nogle retningslinjer fra 

moderniseringsstyrelse, i hvordan du skal anvende de her konti, og vi reviderer meget op imod 

hvordan de her konti bliver brugt. Det er sådan den mere grundlæggende, eller hvad man skal kalde 

den, og så har vi selvfølgelig, det der ligger mest i væsentlighed, det er simpelthen, vi går ind og 

laver en væsentlighedsberegning og så går vi ind og ser på de konti, der er over det 

væsentlighedsniveau der er besluttet, der er udsprunget ud fra vores strategiske analyse. Og så har 

vi derudover en risikovurdering, hvor vi går ind og ser på, områder som vurderes som risikofyldte 
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og også på særlig fokus på, de steder som man kan sige som ikke er særlig store, men som vi ved 

har en ekstra åbenhed. Det gælder sådan noget for kommunerne, sådan noget som rejser og 

repræsentation, som netop er steder der kan foregå besvigelser i et eller andet omfang eller i hvert 

fald handlinger i modstridende retningslinjerne i det gangske små, men som hurtigt bliver blæst op 

til meget, når vi nærmere os lidt store beløb, hvis det kommer ud i medierne. 

 

R: Ja, det var nemlig også det vi snakkede om, så snart det er indenfor det offentlige, så snart det 

kommer ud i medierne, bliver det pustet ekstremt meget op i forhold til, hvis det er det private. 

 

N: Ja der kan man sige, der betyder beløbet ikke så meget, så 100 kr. er ikke det store problem, hvis 

det er brugt til bespisning eller et andet, eller købt en flaske i lufthavnen. Så man kan sige, det er 

nogle af de konti vi har særlig fokus på, rejser og repræsentation. 

 

H: Hvad kunne typiske risici områder være, når du er ude i kommunerne? Er det mest sådan noget, 

repræsentation, i kigger på eller, er der også nogle andre områder, som du? 

 

N: Nu har jeg ikke det store kendskab til, hvordan det foregår i kommunerne, så det er selvfølgelig 

svært for mig og forholde mig til, hvordan det vil være. 

 

H: Men lad os sige de offentlige instanser du er ude i. 

 

R: Dem du er ude i. 

 

N: Det er så forskelligt fra hvad instans. 

 

H: Dem du er typisk ude i. 

 

N: Nu sidder jeg i Udenrigsministeriet og det er klart at den historisk på Udenrigsministeriets 

område, er det udviklingsbistand. Der foregår i øvrigt, rigtig mange besvigelser. 

 

H: Er det med hensyn til de eksterne, altså når pengene bliver sendt ud, hvor kommer de egentlig 

hen. Er det en eller anden våben herrer i Nigeria eller er det til befolkningen de ryger, eller. 
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N: lige præcis. Det er der, der er stor risiko indenfor udenrigsministeriets område. 

Udenrigsministeriet har, hvis vi taler om dem, et system hvor de indbetter, hver gang der er en 

mistanke om besvigelser, over et vis niveau. Så laver vi en ny beretning, der i øvrigt også er ret 

offentlig tilgængeligt. Men det er klart for udenrigsministeriet, er det en stor risiko, og hvis man 

sådan kigger på mindre beløb, der også kan være risikofyldte indenfor Udenrigsministeriet, så 

kunne det være rejser og repræsentation, der også udgør, stadigvæk en lille del i forhold til det 

samlede budget. Men det er relativ stor del i forhold til mange andre statslige institutioner, fordi der 

er meget rejse aktivitet og repræsentation. Så det kunne være nogle, og så er der nogle andre 

elementer, med Udenrigsministeriet omkring økonomistyring osv. Det skal i nok ikke skrive noget 

om, men det er klart der er nogle forskellige områder som man kan sige, hver klient har nogle 

svagheder. 

 

H: i forhold til hver forskellige ministerier f.eks.. 

 

N: ministerier, det kan også indenfor de enkelte ministerier være forskellige virksomheder eller 

styrelser, selvfølgelig afhængig af deres natur og afhængig af hvad man har observeret tidligere, der 

har givet de her problemer. 

 

R: Når du er ude i de her, nu har du så ekstremt meget med ministerierne at gøre, i forhold til det 

andet, er der så nogle interne kontroller du ser rigtig meget af, og nogle du ikke ser lige så meget af, 

der måske burde have været der? 

 

H: Vi tænker mere med hensyn til, sådan f.eks. funktionsadskillelse og sådan noget. Nu var det jo 

sådan, i det private er det jo meget med, at der skal være to til at underskrive det her. Altså fungerer 

de perfekt eller er der noget der kunne være bedre, når vi nu kommer ud i de her instanser? Hvad 

siger din erfaring dig, med hensyn til. 

 

N: omkring det? Der er aldrig noget der fungerer perfekt. Man har jo opbygget et system som, når 

vi snakker om betaling osv. Så er det hele jo elektronisk i dag. Så du kan sige persons adskillelse og 

funktionsadskillelse, den ligger i systemet, hvis det er sat ordentlig op og det er det jo som 
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hovedregel. Men det er klart, at det ikke er altid det fungerer perfekt. Systemet er i sig selv er jo 

godt nok, men det er jo selvfølgelig et spørgsmål om, om du kan se at. 

 

H: og som brugerne. 

 

N: ja, eller om der er nogle der er sat forkert op, og det hænder, at folk er sat forkert op i systemet, 

det gør det. Men det er blevet bedre, i løbet af de sidste par år, men det er klart, det kunne 

selvfølgelig altid være bedre. Men der kan også være, hvis nu igen bliver det konkret, det ved jeg 

ikke, om i sådan rigtig kan bruge, men der kan være, det gælder både mindre repræsentationer, det 

gælder også andre virksomheder, der kan være nogle problemer i forhold til hvem der godkender 

hvad. Særdeles i forhold hvem godkender lederens udgifter, og det ser man nok meget tydeligt på 

ambassader, fordi det er andre kulturer, og fordi det måske er svært for sekretæren at sige til 

ambassadøren, at det må du ikke gøre. Så det er klart, der kan være nogle ting deromkring og det er 

der indimellem i hvert fald på det område. 

 

H: det er også lidt, hvad vores analyser viser indtil videre, at de højere stillinger, der ligesom siger, 

nu gør jeg det, og dem under kan ikke rigtig sige noget, for så mister de bare jobbet. Men hvor ofte 

ser du i forhold til f.eks. hvis du har set på 100 eller 10 steder, er det, snakker vi 10 % eller 5 % eller 

er det meget meget sjældent. Altså nu ved jeg godt, at det er svært at svare på sådan et spørgsmål, 

det er nok ikke noget man holder data over, men hvilket indtryk har du? 

 

N: Generelt indenfor staten tror jeg det er ret sjældent. 

 

H: Ja, meget sjældent. 

 

N: men igen jo mindre enheden er, jo større risiko. 

 

H: Okay.  

 

N: det vil jeg sige og klart jo længere væk, ej ikke hvor længere væk du er, men i det øjeblik du er i 

en anden kultur, jamen så stiger risikoen også. Fordi det er rigtigt, at det er svært for nogle, at skulle 

sige til chefen det må du ikke, men det er rigtig svært for en underordnet fra Afrika at skulle sige til 
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ambassadøren, det må du ikke, det gør man ikke. Så det er klart, hvis det ikke er sat ordentlig op, og 

det er meget sådan en rådig, så kan det give nogle problemer. Jeg ved ikke om man kan sætte 

procenter på, i forhold til det, men jeg har set det. 

 

H: Du har set det, så det eksisterer? 

 

N: det eksisterer. 

 

R: Har du sådan nogle, hvad kan man sige holdninger til, hvordan man måske kan styrke de interne 

kontroller? 

 

N: i forhold til sådan generelt, eller et område? 

 

R: Ja, bare generelt, altså i det offentlige. Nu sidder du jo selvfølgelig hovedsagligt med staten, så 

kan man sige. 

 

N: ja det er selvfølgelig svært at forholde sig til kommuner. 

 

H: skal der flere ressourcer, eller skal der bedre uddannelse til personale eller altså hvad kunne i? 

 

N: man har jo gjort, forsøgt at gøre rigtig meget og man har jo også lagt som sådan en 

betalingsfunktion nede hos statens administration. Hvis de ellers er en intern kontrol og det er jo 

selvfølgelig spørgsmålet om det. Men hvis de er en intern kontrol, så styrker de den i hvert fald. 

Hvis de ikke er det, kan det godt svække den intern kontrol. Det ved jeg ikke, det skal man konkret 

kendskab til og det kan man ikke gøre. Ellers  

 

H: kan det være kulturen der skal forbedres de forskellige steder? 

 

N: jeg tror egentlig man har en god kultur, omkring de her ting. 

 

H: etik og moralen. 
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N: ja altså etikken og moralen det er nemt at sige, men jeg tror den er relativ høj, især indenfor det 

offentlige. Der er ikke sådan, det er sjældent der er nogle der bevist forsøger at manipulerer ret 

meget. Så kulturen er egentlig fin. De systemer der er sat op omkring det er jo også fortrinsvis gode, 

der kan jo så være nogle spørgsmål ind i mellem og det kan være utroligt besværligt at der skal 

være funktionsadskillelse, når der skal være persons adskillelse, i forhold til al ting. Det er jo sådan 

nogen man kan nogle gange arbejde med og så er der jo også som vi snakkede om tidligere, nogle 

steder er kulturen ikke så stærk, som den er andre steder. Det er klart, der kan man jo gå ind i 

forhold til den. Men jeg tror ikke med udlandet, folk ved godt hvad der. 

 

H: rigtig og forkert. 

 

N: rigtig og forkert i forhold til besvigelser, der kan være. Altså meget af det man finder er også et 

spørgsmål om det ikke er besvigelser, men det er simpelthen fordi man bruger noget forkert. Altså 

man stikker ikke af med noget, det står bare forkert i forhold til regnskabet og det kunne måske, det 

kunne selvfølgelig løses med uddannelse eller man læste til det noget bedre. Men det er ikke 

besvigelse, som sådan, det er jo bare. 

 

H: så det er mere en fejl, end. 

 

N: det er en fejl eller noget sjusk eller et eller andet, der finder sted. 

 

H: men det er vel også sådan noget der skaber incitament til en evt. besviger? 

 

N: ja hvis man kan se det, hvis det gør. 

 

H: ja hvis det går gennem fingre, ikke og hvis det ikke bliver opdaget 

 

N: det er rigtigt. Altså det er selvfølgelig rigtigt. Hvis man kan se at der ikke er nogle der finder ud 

af det, så er det klart, så kan man selvfølgelig begynde. 

 

H: kan det godt være man begynder at. 
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N: men det er meget sjældent. 

 

H: det er sjældent. 

 

N: At man ser sådan nogle ting. 

 

H: hvad med sådan noget som bonusser aflønninger, ledere, har det, det har en også en stor 

indvirkning på hvordan de operere, i forhold til den der er fast, kan man sige. 

 

N: og så er vi inde i, så kommer vi ind i noget helt andet, som man også kan diskuterer, i forhold til 

besvigelser indenfor staten. Men det er jo hele det er spørgsmål om mål og resultater, et eller andet 

sted. For det er jo klart, fra det øjeblik du har en resultatkontrakt fra en direktør et sted, så vil der 

selvfølgelig ligge et sted et incitament til han opfylder de mål der er opstillet for ham. Og man har 

jo resultatkontrakter, de flere steder, både for ledere og har jo også for institutioner, som sådan. Og 

det kan jo godt skabe incitament til at man flytter ressourcer rundt, sådan så man opfylder. 

 

H: og det sker vist også rimeligt tit, så vidt vi kunne forstå, hvis man ikke lige når budgettet. Nu er 

det jo selvfølgelig ikke noget du kan udtale dig om, men det er i hvert fald det indtryk vi har. Hvis 

nu man skal rykke budgettet frem eller tilbage, eller et eller andet. Så bliver det også gjort, men 

selvfølgelig, om det er en decideret besvigelse, det er jo lidt, kan man sige, et definitionsspørgsmål. 

 

N: og det er netop det og derfor jeg spørger ind til, hvad i betragter som en besvigelse, for man kan 

sige hvis man lå. Hvis man nu ser på en statslig institution, så er de sat i verden for at opfylde 

bestemte opgaver og det er det de får penge for, eller penge til. Og hvis de nu fusker i forhold til 

den opgave, således de rapporteret at opgaven er opfyldt, men den realt set ikke er opfyldt, er det så 

en besvigelse? Man kan hurtigt komme ud i sådan nogle diskussioner om hvad der er besvigelse og 

hvad der ikke er en besvigelse.  

 

H: jamen det er jo igen situations, afhængig af situationen. Fordi det er vel også et eller andet sted 

svigagtigt altså. 

 

N: jamen det er det jo. 
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H: for ellers så ryger midlerne videre et andet sted, hvis de ikke får dem brugt.  

 

N: det er det jo. Altså de har jo ikke brugt deres midler til det de skulle, så man kan sige, de har fået 

en opgave og den har de ikke løst. Og hvis de så har brugt midlerne, brugt dem på noget andet, for 

det er sådan noget der ligger i, ja du skal have tjek på, hvad har du brugt dine midler til. Og hvis du 

fusker med det et eller andet sted, så kan man sige det er jo i virkeligheden også at være og besvige 

i forhold til meget andet. Det ligger måske under en lidt anden definition, i besvigelser og det er 

måske noget af det, der er meget relevant indenfor det offentlige i virkeligheden. Det er hele den her 

diskussion, fordi en virksomhed indenfor det offentlige, som udgangspunkt ikke har nogle interesse 

i at kunne ud med et overskud. Deres opgave er, de er sat i verden for at løse en bestemt opgave og 

de har fået midler til at løse opgaven. Der kan da godt være noget i, det skal jeg ikke kunne ligge 

hovedet på blokken omkring. Men selvfølgelig kan der være et incitament til, at man fører en 

bestemt retning, og det er også noget man har ønsket, men at indfører resultatkontrakter. Både for 

virksomhed og for leder. Det er selvfølgelig for at presse dem i en bestemt retning og vil det altid 

være hensigtsmæssigt, fordi det er et spørgsmål fra sag til sag. Men det ved i jo nok også selv, der 

er jo tilfælde på at institutioner, i hvert fald med en resultatkontrakt selvfølgelig går efter at opfylde 

resultaterne, men så også vil sige til dig, at det er jo egentlig ikke vores opgave. Så de har opfyldt 

dem, men det er faktisk ikke det vi er sat i verden for, at vi har brugt ressourcer på dem, det skulle 

nok have været et andet sted i systemet. Så selvfølgelig kan der være noget der. Det er så også et af 

de elementer vi lidt har med, det er det her med om der er overensstemmelser med de 

resultatkontrakter der er indgået. Vi har en del fokus på målopfyldelsen der ligger omkring, om det 

kan dokumenteres. Og i øvrigt om målene er formuleret på en måde, som gør man efterfølgende kan 

kontrollerer. For der kan også være meget stort spil over.  

 

H: og det kan være en gråzone engang imellem? 

 

N: det kan det, det kan det være virkelig. Nu ved jeg ikke, hvordan de kører indenfor kommuner, 

jeg ved ikke om man operer med resultatkontrakter for virksomheder og institutioner. 

 

H: der er vist lidt om det. 
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R: ja institutioner kan det i hvert fald godt være tilfældet, hvor det var. Det snakkede han i hvert 

fald om. Det var måske også det eneste område i det offentlige hvor der faktisk var mulighed for at 

kører resultater næsten. 

 

N: Ja 

 

H: det var også noget med man kom lidt op i kæden. Det var når man var oppe i toppen, så var det 

mere resultatorienteret. Men de almindelige daglige ledere de forskellige steder, institutioner, de 

havde ikke de store incitament til det. De havde ikke nogen grund til det, som sagt. 

 

N: det har vi jo heller ikke, som almindelige medarbejdere, de fleste steder. Men selvfølgelig er der 

en risiko for at du skal under incitament struktur ved kontrakter. Det er der ingen tvivl om. Men 

som sagt er det jo også et ønske om at fører i en bestemt retning ud fra det her, er det jo selvfølgelig 

rimeligt nok. 

 

H: så det er en gulerod. 

 

N: ja det, det er jo tænkt sådan og hvordan det så konkret er kommet til at virke det er så, meget 

forskelligt fra person til person. 

 

H: der er forskellige veje til at få den gulerod. 

 

N: det er der. Problemet vil selvfølgelig være i det øjeblik du kan se at en leder har fået en 

resultatkontrakt med nogle bestemte mål og virksomheden har en resultatkontrakt med nogle andre 

mål og der er ikke overensstemmelse med de mål, så kan det godt være lederen er interesseret i at 

gå en vej, men hvis institutionen burde gå en anden. Og så kan der være måske efterfølgende et 

incitament til at du fifler lidt med det, sådan så du kan få det til at passe med de mål du har brugt. 

Men så kan der i øvrigt også være når vi taler indenfor staten. Der er også funktioner hvor folk er 

ansat med resultatkontrakter, det gælder indenfor udenrigsministeriets område, bl.a. 

handelsområdet, hvor der er også er medarbejdere der også er delvist resultataflønnet og det skaber 

incitament struktur. Det er nøjagtigt som i det private. Og mange er hentet fra det private og det er 

en særlig udfordring, for så har du også en anderledes opfattelse af, hvad reglerne er og hvad 
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reglerne betyder i forhold til når man kommer fra det offentlige. Du sagde selv tidligere med 

bureaukrati osv., det er jo klart hvis du er ofte er vant til det offentlige så er du vant til at det er 

rigtigt vigtigt at overholde de her regler, og vi skal rapporterer. Hvis du kommer fra en anden 

kultur, så er du vant til at det er rigtig vigtigt at vi får noget omsætning og det giver, der kan godt 

være noget i det. 

 

H: der kan være noget. 

 

N: der ligger nogle incitamenter 

 

H: et clash der. 

 

N: ja der ligger nogle incitamenter der. Det er helt klart, det gør der. 

 

R: hvor ofte støder du så på besvigelser, når du er ude og reviderer. 

 

H: Det har vi været lidt inde på. 

 

R: ja det har vi. Du har jo også været inde på at i rapporterer næsten med det samme der bare er en 

mistanke om at der er en besvigelse. 

 

N: nej, vi opererer på den måde, at vi skriver rapporter på grundlag af vores besøg. Når vi har været 

ude et sted, så får de en rapport og det gør de et antal uger efter vi har været ude. Vi laver, det er lidt 

anderledes, meget anderledes end hvad man gør i det private. Vi har lige snakket om, så aflægger vi 

erklæringer på ministerområder, men vi reviderer virksomheder. Indenfor Udenrigsministeriet er 

der kun et område, der reviderer vi også ambassaderne. Når vi har været ude på en ambassade, så 

skriver vi en rapport, om det besøg, vi har gennemført på ambassaden. Den sender vi så til 

ministeriet. Hvis der nu skulle vise sig, at være noget, sådan større omfang der kunne være relevant 

at få højere op, så skal vi meddelere statsrevisorerne om det, og så vil det så gå den vej rundt. Men 

langt de fleste besvigelser, som man kan sige, der igen så ser vi på Udenrigsministeriets område, der 

er generelt vil blive fundet af andre. 

 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, November 2014 

Cand.merc.aud  Side | 37  

H: så det er mere den daglige ledelse der opdager det, eller? 

 

N: meget, i forhold til Udenrigsministeriet, hvor der er rigtig mange sager, i kan selv gå ind på deres 

hjemmeside, de er meget åbne omkring det. Der kan det være forskellige kanaler det kommer fra, 

der er ambassaden der hører det som hovedregel. Det er også dem der administrerer det, det her 

tilskud. Det kan være de får mistanke om der er noget galt, det kan også være noget forskellige der 

informerer om der er sket et eller andet og så iværksætter, så sender ambassaden en rapportering og 

så iværksætter de en undersøgelse, så holder de os løbende opdateret omkring hvad den 

undersøgelse har vist i forhold til. 

 

H: så det er mere hvis i får noget udefra, man decideret, i går ikke selv ind og, kun hvis det er en 

stor ting. Hvis der er bevis for det. 

 

N: jo hvis det er en stor ting. Hvis der noget der ligesom, vi arbejder jo i et politisk miljø et eller 

andet sted, så ud over vi skal forholde os til nogle regnskaber rigtigt og dispositionerne, så skal vi 

selvfølgelige også forholde os til at, der er nogle politikkere, der er interesseret i hvad der sker de 

her steder. Som der også er nogle eksempler på. Her for nylig. Det vil sige det øjeblik der kommer 

en sag op om et eller andet, uanset hvor småt et beløb der kan være tale om og statsrevisorerne har 

specifikt et ønske om at det bliver undersøgt nærmere, jamen så laver vi en indberetning eller et 

notat til statsrevisorerne om den her sag. Hvor vi så går ind og undersøgere hvad det egentlig er der 

ligger til grund for det. 

 

H: og så før du behandler det. 

 

N: og så bliver det så behandlet i gennem det politiske system. Der er nogle der er fuldt berettet på 

kulturministeriets område, og der har også været en sag for et par år siden på institut for menneske 

rettigheder og så nogle ting. Hvor den har været den vej igennem, med notater og beretninger. Hvor 

der har været en mistanke om manipulation og hvor vi så har været inde og undersøge det. Så det er 

det vi, vi er meget et politisk miljø. 

 

H: så er i sådan et politisk organ der går ind og? 
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N: nej det er vi jo ikke, vi er jo ikke et politisk organ, vi er uafhængige. Men det er klart hvis der er 

opstået noget der ligesom gør at der skal en større undersøgelse til, så gør vi i gang med den 

undersøgelse, og det kan enten være fordi vi selv bliver opmærksomme på et eller andet som vi 

synes er fortjent at bliver undersøgt nærmere. Eller det kan være fordi der er et ønske fra 

statsrevisorernes side om at få undersøgt det her nærmere, og hvis der er det, så går vi ind og laver 

en undersøgelse på det. 

 

R: ja, vi har også noget med, om du kan komme i tanke om nogle mærkværdige sager du er stødt på 

i forhold til besvigelser. 

 

N: ja 

 

R: nogle du kan udtale dig om? 

 

H: det kunne være sager der er afsluttet eller et eller andet. 

 

N: jamen som sagt der er jo AFUK sagen om kulturministeriet. I kan prøve og læse beretningen. 

 

H: var det. 

 

N: Uffe Elbæk 

 

H: det der med de havde noget 

 

N: altså akademiet for udtænkt kreativitet. 

 

H: ja jeg kan godt huske sagen om der var noget om det. 

 

N: den var jo oppe med at de ikke skulle have fået det de havde fået og det var fordi hans kæreste 

der var direktør der ude eller et eller andet. 

 

H: de havde også fået nogle opgaver der ude som de. 
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N: de havde fået nogle tilskud og de havde holdt noget der ude, vist nok også. 

 

H: ja præcis. 

 

N: det er i hvert fald eksempel på mistanke 

 

H: det er nok lidt nepotisme. 

 

N: det er jo så det man kan diskuterer i forhold til den. Og så er der selvfølgelig IMR sagen som 

sagt, for et par år siden. Den er anderledes, for den gik ud på man oprettede nogle fiktive projekter 

og få nogle midler derover og have dem stående derover får at få dækket nogle underskud. Så det er 

lidt anderledes, men også et eller andet omfang besvigelser, kan man sige. Der blev også udarbejdet 

et notat. Det er sådan lidt, de lidt større og så er der de her små, men dem kan man ikke rigtig sige 

så meget om. Men som hovedregel drejer det sig om, om mindre ting. Det kan være noget med at 

man måske ikke kan overholde statens rejseregler. At der er som hørt mange tilfælde fra medierne, 

at du tager en ægtefælle med, et eller andet sted hen, eksempelvis. I modstrid af reglerne, den slags 

er der selvfølgelig noget af. 

 

R: nu hørte jeg i hvert fald fra BDO, der sagde han at de kørte meget på uanmeldte 

beholdsningseftersyn. Ikke fordi de decideret havde en kasse i kommunerne, men fordi de skulle 

kontrollerer hvad de havde i beholdningen generelt og det fungerer faktisk rigtig godt. Er det noget i 

sådan kører med, eller? 

 

N: det gør vi meget lidt. Vores interne retningslinjer for den slags er, at vi skal kun gøre det hvis der 

er en konkret mistanke om at der er noget. Jeg har ikke prøvet det i de år jeg har været her. 

 

R: så det er kun hvis i får af vide om et eller andet, eller hvis i mistanker for et eller andet? 

 

N: hvis der er en mistanke om det, så bør man gøre det, selvfølgelig. Og det hænder givetvis men 

det sker meget sjælendt. Men igen beholdninger er også, selve kasserne er stort set væk. Og de 

beholdninger der er tilbage er også som hovedregel centralt styret fra på en eller anden måde, det er 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, November 2014 

Cand.merc.aud  Side | 40  

meget svært at fuske med det. Men der er nogle kasser rundt omkring. Altså vi laver, når vi er ude, 

når det er relevant og hvor der er kasser, så laver vi kasseeftersyn, men det er så anmeldt, kan man 

sige. Det uanmeldte kasseeftersyn, de er meget sjældne, men vi gjordet meget i gamle dage, jeg har 

læst mange rapporter. 

 

R: BDO sagde at de havde meget stor erfaring med det og de ville helt klart beholde det. 

 

H: ja det var mere forebyggende, end. 

 

N: det kunne jeg forestille mig. 

 

H: så ville de ansatte tænke, okay, jeg bliver overvåget på en eller anden måde, og de havde også 

haft en sag med der var en eller anden, økonomiansat som havde taget 20.000 kr. fra kassen lige den 

dag, men så var de så lige kommet, dukket op igen efterfølgende. Så hun havde taget et lille lån. 

 

R: og så passede det lige præcis med den dag, de var der, var de der ikke. 

 

N: det er da uheldigt, kan man sige. 

 

R: ja lige præcis. 

 

N: der er jo, institutionerne er jo selv i et eller andet omfang forpligtet til at foretage uanmeldt 

kasseeftersyn. Og det gør de også, det plejer at stå i deres regnskabsinstrukser, retningslinjerne for 

det. Og det følger vi selvfølgelig op på, og ser om det er foretaget når vi er ude. 

 

H: men det er jo sådan set bare en intern rapport. 

 

N: det er en intern kontrol. Du kan sige at den er relevant i det øjeblik, kasseren tager af kassen. Det 

er selvfølgelige ikke så relevant når det er chefen der tager af kassen, hvis han gør det. Men som 

sagt er kasser, stort set væk. Altså man har stadig på ambassader, men det er småkasser. Ellers i de 

fleste offentlige institutioner der har vi ikke rigtig kasser mere, for det hele kører elektronisk. Så det 
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er det ret små beløb, men der vil jo være småkasser rundt omkring, men selvfølgelig kan man ikke 

udelukke det. Men hos os er det kun noget vi foretager når der er en konkret mistanke. 

 

H: hvor tit sker det? 

 

N: ja jeg har været i 6 år, og jeg har ikke prøvet det endnu. 

 

H: du har ikke prøvet det endnu. 

 

R: men har du hørt om det i de 6 år? 

 

N: vi har planlagt at gøre det engang, hvor det så ikke blev til noget. Men ellers er det så. Der var en 

vurdering i at det nok ikke kunne betale sig. 

 

H: men der er vel også mange gange en cost-benefit analyse 

 

N: det er netop det der ligger i det, og man kan sige det der skulle gøres, var konkret ind i 

situationen, der var afdelinger i hele landet. Så snakkede vi så om at hele kontoret blev involveret 

og man tog ud til de forskellige afdelinger. Det der var, og var årsagen til det var, når man kunne 

kigge på kassebeholdningen de forskellige steder, så var der nogle af dem der sprang i øjnene, 

meget mystiske og det gør de jo indimellem. Når man har negativ kassebeholdning, så bliver man jo 

lidt bekymret, et eller andet sted. Så planen var vi tog ud og besøgte vi flere forskellige steder 

samtidig. Men det var også et meget stort ressourcepres og det betød at alle skulle hive et par dage 

ud af kalenderen. 

 

H: og så var det mere om det kunne betale sig. 

 

N: ja og specielt i forhold til når man samtidig kunne sige at de faktisk ikke havde styr på noget. Så 

spørgsmålet var mere, om der var merværdi i det, end der var et eller andet sted. Det kunne godt 

være det ville vise sig at de heller ikke havde styr på deres kassebeholdninger. 

 

R: så man kunne bare tale hele området, generelt i virksomheden. 
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N: ja det fungerede bare ikke. Det var måske også, i forhold til overordnet konklusion, så kan man 

sige så var det måske det der lå i det. Men mere specifikt skulle gå ind i besvigelser, så ville det 

selvfølgelig være relevant at se om der var nogle der havde taget af kassen. 

 

R: vi har fået svar på det hele. 

 

H: ja vi har sådan set været de punkter igennem vi ville. 

 

N: okay, ja. 

 

H: som sagt det var et meget kort interview. 

 

N: ja det var meget fint. 

 

H: det var mere i forhold til hvordan det fungerede. Så vi tager mange tak. 

 

N: jamen det var så lidt, jeg håber i får skrevet noget.  
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Bilag 4 - Interview med Slagelse kommune 

Afdelingsleder i Intern Revision, Tina Ostenfeld Berknov, d. 15/05-14 

 

 H: Det er også meget trendy, nu at man fokuserer rigtig meget på. Hvad kan man sige? Ikke kun de 

interne kontroller, men også besvigelsesdelen er de sidste par år er blevet, i hvert fald efter 

finanskrisen, er kommet rigtig meget fokus på. 

 

T: Jeg vil sige, det er sådan noget vi synes vi har oplevet hele tiden. Vi har altid fokus på 

besvigelser. Du kan ikke undgå besvigelser. Du kan dæmme op for dem. Men du vil altid være. Der 

er altid nogle sager der popper op. Det handler selvfølgelig om at have nogle forretningsgange som 

minimerer risikoen for besvigelser. 

 

H: Det er også det vi snakkede. Hvis det er en privat virksomhed, så lukker de jo bare sagen. De 

giver en kompensation, eller hvad det nu skulle være. Problematikken er jo så, hvis det skulle ske 

for en offentlig instans eller en myndighed, så bliver det rigtig meget pustet op. Hvis man så kigger 

i forhold til budgetterne, altså det er jo flere millioner kroner. Og hvis det kun er en promilledel, er 

det så reelt et problem, men igen når det kommer ud til at offentligheden og det kører rundt i de der 

spisesedler ude rundt omkring. Nu er der blevet drukket rødvin for 2000 kr eller 5000 kr. Det er jo 

det vi som befolkning ser. Det er det vi ser, og det vi beholder os til. 

 

T: Du skal også være som offentlig ansat, at du forvalter befolkningens penge. Det giver et 

yderligere ansvar. Moralsk, etisk. Det er vi meget bevidste om. At det er borgerpenge vi sidder med. 

Også i forhold til besvigelser, oplever vi, når vi oplever det. Så tit og ofte omkring beboermidler, 

der har vi et meget skrapt regelsæt om hvordan det skal køre. Og er meget henover det med besøg. 

Uanmeldte besøg, samt anmeldte besøg. Fordi der hvor vi inde og hjælpe en borger med at varetage 

dets økonomiske ting. Der skal der bare være. Det er både en beskyttelse af medarbejderen også, i 

forhold til at blive mistænkeliggjort. Men der har altså været nogle. Jeg ved ikke om i har fuldt med 

i pressen. Der har været nogle besvigelsessager, at der er fokus på det. Når vi er inde og varetage 

deromkring borgernes penge, ikke.  
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H: Det jeg nok vil frem til, det var sådan set, uanset om besvigelser er privat eller offentlig sektor, 

så er det underordnet om de sidder med borgernes penge. Jeg kan godt se at man som instans, 

selvfølgelig skal klarlægge at det er jo sådan set borgernes penge.  

 

R: Men det er også derfor det nemmere bliver pustet op i medierne. Netop fordi det er borgernes 

penge det går udover. 

 

T: Vi har også et yderligere ansvar. Hvis vi hjælper en borger med økonomi, og der så sker et tab af 

en eller anden art. Enten besvigelser eller hvad det er. Så dækker vi. Så skal vi dække, sådan er 

reglerne. Vi dækker det der kunne være i difference. 

 

H: Skal vi starte med spørgsmålene. Vi har et par få spørgsmål. Og så er det ligesom nu. Det ene 

fører til det andet. Prøver vi at se om vi kan få nyttig information. 

 

Kan du fortælle lidt om dig selv. Hvad er dine arbejdsopgaver og hvad er dine ansvarsområder. 

 

T: Jeg leder det der hedder Intern Revision. Jeg har 3 medarbejdere. Vores opgave er, at udarbejde 

årsregnskab, planlægge årsregnskab, og i den forbindelse, der servicerer vi vores eksterne revisor. 

Som kommer og skal vurdere årsregnskabet. Det vil sige, at vi på forhånd ligesom samler alle 

materialerne sammen, og kvalitetstjekker dem. Vi har en opgave omkring. Vi skal også lave 

halvårsregnskab. Så har vi. Vi laver nogle eftersyn på virksomhederne. Som er her i Slagelse 

Kommune. Der tilrettelægger vi inden året starter, hvad vi vil lave af eftersyn og hvad der eventuelt 

er vores fokusområde. Så laver vi det vi kalder fokuspunkter, som er i forhold til kontrol, i forhold 

til bilag. Som vi melder ud en gang i kvartalet. Så har vi ansvaret for projektregnskaber. Hvis der er 

et projektregnskab der skal påtegnes af vores eksterne revisor. Det skal de stort set alle sammen. Så 

er vi kontaktmidlet. Vi får materialet ind og sender det videre til vores eksterne revisor. Det er 

sådan i hovedtræk. Det vi har af opgaver. 

 

R: Eftersyn. Hvad består det sådan mange gange af? 

 

T: Når vi laver eftersyn, så har vi faktisk et skema vi går frem efter. Hvor vi dels kigger på 

økonomien de steder vi skal ud. Vi kigger på deres forretningsgange. De skal have en beskrivelse 
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ude hos dem af det er ledelsestilsyn de selv laver derude. Der kigger vi på beskrivelsen inden vi 

tager afsted. Når vi er derude, kigger vi på at de følger beskrivelsen. Hvis der er kassevirksomhed 

derude, altså de har kontantkasse, dvs. det er ikke ret mange steder mere. Så vidt mulig undgår vi at 

have kontantkasser ude på virksomhederne. Hvis de har det, så er det selvfølgelig at se 

forretningsgange omkring det. At det er iorden. At de inde en gang om måneden kvitterer i vores 

økonomisystem. At økonomien udvikler sig som den skal, og hvis den ikke gør som den skal, at de 

ligesom beskriver det. Og så at de laver de fokuspunkter de skal en gang i kvartalet. Det er sådan 

typisk det, et besøg står af. Og så er det, når vi er ude og konstatere et eller andet. Hvad kan man 

sige. Enten en forretningsgang som måske er anderledes end vi. Ellers dykker vi måske lidt ned i 

det. Det kan også være når vi er ude at de har brug for noget vejledning i forhold til 

kasse/regnskabsregulat, altså det kan udvikle sig når vi er ude. Det er sådan typisk. 

 

H: Hvilke interne kontroller ser du mest af, når du skal rundt omkring. Nu ved jeg ikke, om det er 

en fast ramme i sætter ned over virksomhederne. Det her skal der være. 

 

T: Vi sætter en fast ramme ned. Vi har i bilag 2 i vores kasse/regnskabsregulat nogle minimumskrav 

de skal opfylde derude. De skal beskrive det økonomiske ledelsestilsyn. Det skal indeholde visse 

ting. De skal ind og tage stilling til. Det har vi så beskrevet. Det er vi selvfølgelig ude at se, at de 

opfylder det. 

 

H: Det kræver ekstern revisor? 

 

T: Nej, den eksterne revisor kræver at kasse/regnskabsregulativet bliver fulgt. Det er os der kan 

spille ind med, hvad der skal være i. Hvis vi har ændringer i kasse/regnskabsregulativ, så er det altid 

i høring hos vores eksterne revisor inden. Det står der også noget om i styrelsesloven. Det er faktisk 

os langt henad vejen der vil drøfte med dem. Det er dem der er bedst til at give os sparring i forhold 

til om kontrollerne er som de skal være. Det er på deres anbefaling, at vi har sat beløbsgrænsen på 

100.000 på regninger, hvor der skal være 2 godkendere på. Alt under 100.000 kan man udbetale kun 

med en attestation. Når vi er over 100.000, så er der 2 der er henover. Det er for at minimere 

risikoen for svig. 
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H: Men hvordan vil det egentlig være, hvis man sat beløbet længere ned. Umiddelbart lyder beløbet 

højt. 

 

T: Det er også længere nede. Beløbet er max 100.000. Vi har jo meget forskellige virksomheder. 

Men jeg vil sige, at er vi ude i en børnehave, så har de som regel ikke mere end 5.000. Det er også 

til at imødegå fejludbetalinger, og en fejludbetaling i en børnehave på over 5.000 er mange penge i 

deres budget. Så den er selvfølgelig under 100.000 mange steder. De store virksomheder, altså 

ACV, VASAC og sådan noget. Der er det jo 100.000 der er grænsen. Så den er differentieret på den 

måde. 

 

H: Så det er sådan set minimum 100.000, men alt efter virksomhed. 

 

T: Maximum. 

 

H: Ja, Maximum. Alt efter hvilken type virksomhed det er? 

 

T: Det kigger vi selvfølgelig også på. Hvis en børnehave har en grænse på 100.000, så vil jeg nok 

spørge hvad baggrunden for det er. Det kigger vi på, som en del af, når vi er ude og lave et eftersyn. 

 

H: Fair nok. Hvordan synes du, man kan styrke de offentlige kontroller? Hvordan kan man styrke 

de interne kontroller i det offentlige, hvis du sådan overordnet skulle sige. Den måde vi ser på det 

er, at det et eller andet sted, at vi har med bureaukratiske system at gøre. At man skal egentlig over 

led, for at få indført nogle ting. Det er ikke ligeså dynamisk som i det private, i den private sektor. 

Hvor man siger, nu skal vi lige have lappet dette hul. Det er mere på den måde, hvordan foregår 

det? 

 

T: Jeg hører spørgsmålet som, hvis vi nu skal have en ny kontrol. Hvad der så sker? 

 

H: Ja. Hvad sker der egentlig? Nu kunne jeg forstå i skulle henvende jer til den eksterne revisor. 

 

T: Det er hvis vi laver vores kasse/regnskabsregulativ om. Det er mere hvis vi putter det derind i. 

Det gør vi ikke så tit. Laver vores kasse/regnskabsregulativ om. Fordi det skal politisk behandles, så 
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det er ikke noget man bare lige gør, kan man sige. Det skal forberedes. Vi har netop gjort det i 

forbindelse med at vi har fået nyt byggeråd. Så samler vi op på, hvad vi eventuelt har. Hvis jeg har 

en, hvis jeg synes vi skal have en ny kontrol, så vil den typisk skulle via min chef, som er 

centerchef, og så ned til økonomidirektøren. Og der skal laves en sag, som indstiller til 

økonomiudvalget og til byrådet, at nu vil vi lave en ændring i kasse/regnskabsregulativet og det skal 

være begrundet. Inden da har de høring hos vores eksterne revisor, så man kan godt sige det er lidt 

bureaukratisk. Men vi har jo mulighed for at dæmme op og det gør vi jo, kan man sige. Der hvor vi 

kan handle hurtigt, er i vores fokuspunkter. Fordi vi ikke har lagt os fast på nogle bestemt kontroller 

hvert kvartal. Det vil sige, hvis jeg opdager fx vikarudgifterne er bogført på en forkert art eller et 

eller andet, så kan jeg ligge det ind som kontrolpunkt i mine fokuspunkter. Det kan jeg indtil jeg 

kan få ændringen i kasse/regnskabsregulavet. Det vil typisk være, fordi man konstaterer en 

uhensigtsmæssighed, at man vil dæmme op på det. Det kan man gøre via fokuspunkterne. Vi har 

sådan set et redskab til at handle hurtigt. Hvis vi har brug for det. 

 

R: Er jeres fokuspunkter meget forskellige fra virksomhed til virksomhed?  

 

T: Nej, det er fælles for hele, for alle virksomhederne og alle afdelingerne, men de er forskellige 

hvert kvartal. Og på forhånd ved de ikke derude, hvad vi sender ud til. Så de aner ikke hvad de skal 

lave. Der er altid en form for bilagskontrol, hvor de skal kigge på om bilagene er betalt til tiden. Om 

det er den rette modtager. Om man har fået varerne, og sådan noget. Men derudover så mange andre 

ting inde i de fokuspunkter, som bliver meldt ud. Og der kan være foreksempel, at vi beder dem gå 

ind og kontrollere alle deres vikarudgifter, at de er bogført korrekt. Da vi har konstateret sådan og 

sådan. Eller at vi opdage en momsfejl, et eller andet sted og beder dem om at kontrollere det. Der 

kan vi ret hurtigt, kan man sige, gå ind og fange op på tingene så de ikke får lov at køre i lang tid.  

 

H: Hvordan holder i så øje med, der er vel rimelig mange afdelinger, er det stikprøver eller? 

 

T: Det er det. Ja, det er ud fra stikprøver. Vi kan jo gå ind og kigge. Vi har som regel omkring 

årsregnskabet, der er vi selvfølgelig inde og kigge om godkendelserne er der i forhold til 

budgetterne. Ellers kan vi kigge løbende på de forudspurgte. Vi kan se det alt sammen heroppefra.  

Det er ligesom også det der gør det stærkt. Vi skal ikke ud og have fat i virksomheden. Vi kan sidde 

herfra og henvende os ud til dem. 
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H: Det er direkte? 

 

T: Ja. Så har vi økonomicentret består af 4 afdelinger. En af afdelingerne udover os, er det der 

hedder finans/betaling. Hvor alle betalingerne sådan set, det handler om en betaling om moms, der 

har vi et team som hedder økonomiservice. Som virksomhederne kan henvende sig til, hvis de har 

problemer derude. Og de hører jo tit, kan man sige, som de første hvis der er et eller andet der ser 

mærkeligt ud. Eller.. Det bruger vi også i vores arbejde til, hvilke fokuspunkter vi skal have ud. De 

er ligesom rapporteret tilbage. Der er en børnehave der har fået en regning der ser sjov ud, eller et 

eller andet andet. Så kan vi gå den vej og bruge det også. Vi har lidt nogle kanaler, kan man sige. Vi 

får nogle informationer heroppe, udover dem vi får når vi er ude på besøg. Og så er vi selvfølgelig 

meget opsøgende, også i forhold til og høre hvad der foregår i organisationen. 

 

H: Når det er den eksterne revisor kommer og  foreksempel, hvad lægger de vægt på? I forhold til 

når det er kommuner. Når det er kommuner, så har man jo juridisk/kritisk, forvaltningsrevision. 

Hvordan ser det ud? Der er vist meget lidt forvaltningsrevision, så vidt vi kunne forstå i 

regnskaberne.  

 

T: Det kører lidt særskilt. Altså hos os. Vores revision består af en årsregnskabsrevision. Af en 

sagsrevision, som er på det faglige. På de sociale områder. Og så består det af en 

forvaltningsrevision. Forvaltningsrevision er et emne, der bliver valgt ud. Vi har ikke, altså den 

eksterne revisor, bestemmer hvad for et emne det skal være. Det er dem i sidste ende der trækker af. 

Men vi kan komme ind på det. Vi har et samarbejde omkring det, hvor vi siger, hvis der er noget vi 

godt vil kigge på. Og nu her, sidst, har jeg ikke fået rapporteringen endnu. Det er det der hedder 

mellemkommunale betalinger, men der er et emne hvert år. Der er et område der bliver underlagt 

forvaltningsrevisionen hvert år. Det er en fast bestanddel af vores revision, kan man sige. Der er de 

inde og se omkring skyldig, økonomiske hensyn.  

 

R: Er det sådan noget. De bare sådan ændrer fra år til år? Hvilket det er ligesom med stikprøver.  

 

T: Ja, det er altid noget nyt. Typisk, fordi de er faldet over en eller anden problemstilling. Typisk er 

det, det det opstår af. Så kan der være det der hedder temarevision, som ministerierne ud. 
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Socialministeriet har jævnligt temaer ud, som de beder om at få undersøgt. Og det vi, der kan man 

sige. Der er ikke noget spørgsmål om vi skal eller ej. Sådan er det bare, ikke? Det bliver så ved 

siden af. Forvaltningsrevisionen har vi mulighed for selv at spille ind, hvis vi har noget vi synes, vi 

kunne tænke os at få undersøgt.  
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Bilag 5 - Interview med Roskilde kommune 

Hans Jørn Rosenkilde & John Thillemann 

J: Jeg hedder John og jeg er afsnitsleder for det der hedder økonomisk servicecenter, som faktisk 

tager sig af alle de her praktiske ting ift. bogføring, betalinger, regningsflow, kontroller og hvad der 

ellers ligger omkring denne praktisk del af betaling af regninger og alt sådan noget der. Det er os 

der har ansvar for det. 

 

H: Jeg hedder Hans Jørn og jeg sidder i budget og regnskabsgruppe, hvor jeg er faglig koordinator. 

Jeg har min hovedopgave, som er at samle årsregnskab. Og så har jeg kontakt til revisionen. Og 

laver budgetopfølgning på konto 7 og 8, der er de overordnede finansielle konti på kontoplanen. Og 

så står jeg for kontoplanen, selve kontoplanen. Vedligeholdelse. 

 

R: Hvordan foregår en revision? 

 

H:  Hvordan den eksterne revisor står i forhold til, hvordan i samarbejder med dem. 

 

HJ: Den eksterne revisor har jeg så kontakt til. De laver en masse løbende revision. Altså 

lønrevision fx, i løbet af året. Og så kommer de i foråret og laver årsregnskabsrevision.  

 

J: De kommer og spørger. De får en masse materiale. En materialeplan med det de skal have. Så er 

der selvfølgelig nogle opklarende spørgsmål, som vi skal klare i denne periode. 

 

HJ: Og så kan vi også i løbet af året. Hvis man opdager der er sket noget svig eller et eller andet. Så 

er der også mulighed for at kontakte dem, så kommer de ud og følger op på det. Hvad de nu synes. 

Plus, at vi kan sparre med dem i løbet af året. Nu har vi de her. Nu er der sket en masse ting. Hvad 

synes i vi skal gøre i denne situation? Så kan vi også bruge dem som rådgiver. 

 

J: De tager også 2 beholdningseftersyn. Hvor vi er lidt medbestemmende med, hvor de kører hen. 

 

HJ: Vi kører ud på nogle institutioner, hvor de har deres egne kasse. Og så siger vi, vi har været her. 

Og så vælger revisionen om de vil tage ud samme steder eller tage nogle andre. Det er jo dumt at 

komme ud samme sted 2 gange. Nogle gange gør de det, andre gange gør de det ikke. 
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R: Alt efter deres fokusområder? 

 

HJ: De tjekker om de penge der skal være i kassen er der. 

 

J: Vi kunne også fortælle, hvor de skulle tage hen? 

HJ: Ja, det kunne vi godt. 

 

R: Hvilke interne kontroller har i sådan egentlig? Nu ved vi der er kasse/regnskabsregulativ. Er der 

noget udover i har valgt at gøre? 

 

HJ: Der ligger jo på de enkelte systemer. Vi har jo en masse systemer, som danner udbetalinger. Det 

er nok de mest spændende steder. Der ligger nogle kontroller, af de ansvarlige ledere, der har det 

system. De skal føre nogle kontroller og skal beskrive, hvilke kontroller der skal udføres. Der er 

nogle bistandshjælpssystemer, hvor de laver stikprøvekontroller på, om der sker noget forkert. Man 

kigger lidt på, om de medarbejdere i afdelingen, om der er sket udbetaling til dem. Det er noget der 

foregår hos de enkelte ledere. Vi går ikke ud og foretager noget, i forhold til det der. Vi foretager 

lidt ift. institutioner, hvordan håndterer de at skulle føre de her tilsyn. Det er meget lagt an på, at det 

er lederen der skal føre tilsyn med, hvordan det ser ud. Og så foretager vi faktisk kontroller af, at det 

tilsyn sker.  

 

R: I har ikke sådan noget med, at når der skal godkendes fakturaer, at der er en bestemt grænse? 

 

HJ: Som udgangspunkt er det 50.000 kr. Regninger under 50.000 kr kan du godkende alene. Hvis 

du har noget der er højere, så kan du gå til lederen eller en kollega der har et større beløb. Det er jo 

lederen der bestemmer det. 

 

R: Så når det er højere, så er der højere grænser? 

 

HJ: Hvis der er nogle steder, hvor de har store regninger. Hvor de næsten altid er over 50.000 kr., så 

kan de have nogle større beløb. Det er igen lederen der skal beslutte, at du må godt have 50.000 kr, 
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du må godt have 100.000 kr. Og så skal lederne ind og lave stikprøvekontroller, af det der er kørt, 

alene.  Om det ser rigtig ud. Det er det vi fører kontroller på, at det sker. 

 

J: Det er ledelsestilsyn. 

 

H: Det er fx, hvis en leder finder ud af, at det ikke går, så henvender lederen sig til jer? Eller prøver 

de selv at rette op på det? 

 

HJ: Det kommer an på, hvad det er. Det kan være en fejl jo. Det kan være noget der er betalt på et 

forkert sted, eller sådan noget. Det er banale bogføringsfejl. Ift hvis det er noget med svig, man 

mistænker en medarbejder, så kan de tage fat i os eller tage fat i deres egen afdeling, som måske 

tager fat i revisionen. Hvis man ikke er klar over det, så går man måske den anden vej og måske 

prøver at få fat i den eksterne revision, som kommer og kigger på det. Der er i hvert fald mulighed 

for at få hjælp til at rede det ud. Men det er ikke altid vi hører om det først. Man kan i hvert fald 

altid som leder, få fat i nogen. Hov! Det her synes jeg, ser mærkeligt ud. Vil i lige rede dette ud? 

 

H: Så det er faktisk lederne ude i de forskellige afdelinger, som finder ud af det? Hvad sker der 

egentligt? 

HJ: Der er nogle der sidder på rigtig store områder. De kan give en medarbejder rollen og sige, om 

du ikke lige kan følge op på det her. Vi lægger op til, at lederen selv skal gøre det. Der er nogle 

områder der er så store, at de ikke har mulighed for at gøre det.  

 

H: Så i har ikke en decideret finans afdeling, som filtrerer alt hvad der kommer ind. Ser alle de ting. 

 

HJ: Nej. I princippet, når der kommer regninger, så kører det direkte ud til dig. Hvis du sad i en 

daginstitution. Lederen skal give dig adgang til det. Når regningen kommer fra leverandøren, så 

godkender du den uden der i princippet er nogle der fanger den i stikprøverne. 

 

R: I har ikke en decideret en intern revisionsafdeling her i Roskilde? 

 

HJ: Vi har nogle der laver sådan nogle opgaver, men ikke i forhold til indhold af fakturaer, fordi det 

er kun lederen der kan vurdere, om det er rigtigt at vi har foretaget dette indkøb. Vi har ikke nogle 
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grænser for, hvad folk kan købe ind. Der er ikke noget med, hov, nu har du købt en iPad. Det må du 

ikke. I princippet må du godt købe det hele. Det skal bare være relevant, når du køber de forskellige 

steder. 

 

R: Er der interne kontroller i måske kunne ønske at man kunne få ført ind. Nu er der de her meget 

strenge regler med, at man skal igennem Folketinget for at få det kørt igennem i 

kasse/regnskabsregulativet. 

 

HJ: Vi har lige gennemført regnskabsregulativet nu. Hvor vi har lavet sådan nogle forskellige 

niveauer. Byrådet skal beslutte noget. Og så er det vores direktion der kan beslutte noget andet. Og 

så er der nogle andre ting, der kan ske ude fra økonomichefen. Så det er alt efter, hvor lavpraktisk 

det er, jo længere ned kan man komme ned. Omkring hvem der skal godkende det. Hvem har ansvar 

for de forskellige kontroller? Det er byrådet der beslutter det. Det er lederen eller direktionen der 

skal gøre de her ting. 

 

J: Ekstra præciseres i kasse/regnskabsregulativet, som lige har været i økonomivalget i går.  

 

H: Så der er sket en fordeling? 

 

HJ: Det er præciseret. Hvem har ansvaret. Det er det vi går på. Hvem har ansvar for at gøre de 

forskellige ting og udføre opgaven. 

 

H: Så der er bestemt retningslinjer for, hvem der har de forskellige ansvarsområder. Og det har i 

lige indført nu? 

 

HJ: Vi har præciseret det. Det har faktisk været sådan hele tiden. 

 

H: Så det har ikke stået sort på hvidt? 

 

HJ: Nej. 

 

R: Er der nogle sådan svagheder i sådan ser? 
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H: Er der noget, hvor i tænker, det kunne bare gøres bedre? Altså vi har lidt det der med, at når det 

er kommuner, så er det det bureaukratiske. Man skal op gennem nogle kanaler og det skal 

godkendes. 

 

J: Det er også spørgsmålet om, hvordan man vil ligge niveauet. Man kunne sagtens kontroller en 

masse. Det skal stå i forhold til, hvad man får ud af det? 

 

H: Cost-benefit analyse? 

 

HJ: Lige præcist! Man kan indføre nogle kontroller, som tager tid. Hvor tiden man bruger, hvor stor 

risiko er der så i forhold til den tid man bruger? Man kunne godt lave mere effektive kontroller af, 

omkring hvad man betaler rundt omkring. Man ville bruge rigtig meget tid på det. Er det så det 

værd? I forhold til det der kunne ske. 

 

J: Det er jo også det, hvor revisionen kan komme med nogle anbefalinger, ikke? Der kan de vælge 

niveauet. Det er ikke noget der er problemer med i det daglige. 

 

H: Det er vel også svært at fastlægge noget bestemt, når der er så mange virksomheder underlagt 

kommunen. I har vel mange forskellige institutioner. Så det ville også være, et eller andet, at i vil 

have noget fast. 

 

HJ: Det vi også lægger op til, det er også at leder på hvert sted. Der er jo så forskellige. Gå ind og se 

på mit område. Hvad er de største risici? Hvad er det værste der kan ske? Hvis de kan få klarlagt det 

og føre kontrol på det lille hjørne. Og siger, at alt det andet er ikke så vigtigt at have øje på. Det her 

må i hvert fald ikke ske, at lederen går ind og vurderer, hvad er det der ikke må ske. 

 

H: Så det er op til lederen at vurdere, hvilke fokusområder? Altså hvad skal vi have særligt styr på? 

 

HJ: Ja. Hvis der er nogle der sidder nogle steder, hvor de har adgang til nogle systemer, hvor de kan 

udbetale alene. Så kan det være de kontrollerer, at du ikke har udbetalt penge til dig selv. Det er en 
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rimelig simpel kontrol, men det er måske ikke nødvendigt andre steder. Når der er to personer ind 

over. 

 

H: Så det er situationsbestemt? 

 

R: Det er meget forskelligt fra sted til sted, om det kun er en der skal godkende eller to? 

 

HJ: Der er altid kun en op til de første 50.000 kr. Så vurderer lederen, hvem der skal have et større 

beløb. Det er op til lederen, alt efter hvad de synes selv. Så det er meget lederen der har ansvaret for 

at have tryghed ved siden medarbejdere. Hvad er det de gør? De skal altid have en rettighed for at 

kunne gøre det. 

 

H: Altså i vores opgave, er det sådan. At hvis der er muligheder, og man har et incitament, så vil 

man også have en større tendens til at tage et eller andet. Så vidt vi kan forstå, er det sådan, at det er 

lederen der afgør om sine egne medarbejdere, om de er gode nok. Og så ud fra det vurdere 

situationen og sige, her kunne der godt være noget, så holder jeg lige øje med det. Og så går det fra 

lederen og op. Hvis der er et eller andet, ikke? 

 

HJ: Hvis der reelt er sket et eller andet, så undersøger vi det. 

 

H: Når der sker noget. Tastefejl, regnefejl. Så kan man selv rette det. Det er mere, hvis der er 

mistanke om svig, at man kører det videre. Det er kort. Og interviewet er også kort. Vi ville 

undersøge jeres interne kontroller.  

 

R: Vi har snakket med Slagelse Kommune, og prøver at holde det oppe imod hinanden. Forskellige 

kommuner har forskellige tiltag, i forhold til regulativer. Gør måske noget anderledes, hvor man 

tænker, hvad kunne måske være bedst? 

 

HJ: Man skal i princippet bruge mindst mulig tid på det, mens det stadig skal være effektiv. Der 

skal være en balance. 

 

R: Hver kommune mener forskelligt omkring, hvad der er godt og skidt? 
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HJ: Ja. Jo større beløb, jo større risiko. Man kan også tage mange gange 5.000 kr. Det bliver også 

pludseligt 50.000 kr. Så uanset hvordan beløbet er. 

 

H: Så vil der også altid være en faktor? 

 

J: Man skal også have et sted at tage dem fra. 

 

HJ: Det er jo det. Det er hele tiden spørgsmålet om, hvad er det for nogle risici? Det er umuligt 

undgå 100 %. Du skal have nogle ind og kigge på det hele, altid. Det ville være tungt at skulle gøre 

det. 
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Bilag 6 – SS230/2000 
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Bilag 7 - U.2007.1444Ø 

U.2 007.1444Ø TfK2007.329/2 

2 års fængselfor borgmesters mandatsvig på 9 mio. kr. 

over for kommunen. 

Strafferet 24.5 og 25.5. 

57-årig T1 havde som borgmester gjort sig skyldig i 

mandatsvig af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 

280, jf. § 286, stk. 2, jf. § 154, ved i årene 2000 og 2001 at 

have sørget for, at kommunen betalte et entreprenørfirma en 

merpris på 9 mio. kr. i forbindelse med et 

renoveringsarbejde, mod at denne merpris skulle betales til 

en lokal sportsklub i forbindelse med en sponsoraftale 

mellem entreprenørfirmaet og sportsklubben. 54-årig T5, der 

var administrerende direktør 

i entreprenørfirmaet, fandtes skyldig i medvirken hertil, jf. 

straffelovens § 23. T1 idømtes fængsel i 2 år. T5, hvis 

medvirken havde et forholdsvis begrænset omfang, 

idømtes fængsel i 1 år, der blev gjort betinget mod 2 års 

prøvetid.[1] Højesterets afgørelse i ankesagen er 

offentliggjort som U 2008.1607 H. 

Ø.L.D. 8. februar 2007 i anke 23. afd. nr. S-2064-06 

(Vagn Joensen, Steen Mejer Hansen, Søren Hafstrøm 

(kst.)). 

Anklagemyndigheden 

mod 

T1 (adv. Preben Kønig, Kbh., besk.) 

og 

T5 (adv. K.L. Németh, Kbh., besk.). 

Uddrag af Hillerød Kriminalrets dom 20. juni 2006. 

Ved nærværende under medvirken af domsmænd 

behandlede sag tiltales T1, T2, T3, T4, T5 og T6 ifølge 

anklageskrift af 23. juni 2003, som samlet den 18. februar 

2004 fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk 

Kriminalitet, til straf for 

1.  - - - 

2 .   

T1 og T2 

principalt 

mandatsvig af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens 

§ 280, jf. § 286, stk. 2. jf. § 154, ved dels som borgmester 

og formand for økonomiudvalget, dels som ordførende 

direktør i Farum Kommune, for derigennem at skaffe sig 

eller andre uberettiget vinding, i perioden fra februar 2000 

til den 17. december 2001 at have misbrugt deres ad-gang 

til at handle på Farum Kommunes vegne eller i et 

formueanliggende, som det påhvilede dem at varetage for 

kommunen, at have handlet mod kommunens tarv, 

subsidiært 

overtrædelse af straffelovens § 155 ved dels som 

borgmester og formand for økonomiudvalget, dels som 

ordførende direktør i Farum Kommune i perioden fra 

februar 2000 til den 17. december 2001 at have misbrugt 

deres stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, 

for derved at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, 

T5 og T6 

principalt 

Medvirken til mandatsvig af særlig grov beskaffenhed efter 

straffelovens § 280, jf. § 286, stk. 2, jf. § 23, ved i deres 

egenskab af henholdsvis administrerende direktør og 

divisionsdirektør i Skanska Danmark A/S, - - -, for 

derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, 

i perioden fra februar 2000 til den 17. december 2001 at have 

medvirket 

til, at borgmester i Farum Kommune T1 og ordførende 

direktør i Farum Kommune T2 misbrugte deres adgang til at 

handle på Farum Kommunes vegne eller i et 

formueanliggende, som det påhvilede dem at varetage for 

kommunen, at have handlet mod kommunens tarv, 

subsidiært 

overtrædelse af straffelovens § 155, jf. § 23, ved i deres 

egenskab af henholdsvis administrerende direktør og 

divisionsdirektør i Skanska Danmark A/S, - - -, i perioden 

fra februar 2000 til den 17. december 2001, at have 

medvirket til, at borgmester i Farum Kommune T1 og 

ordførende direktør i Farum Kommune T2 misbrugte deres 

stilling til at krænke privates eller det offentliges ret for 

derved at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, idet de 

tiltalte T1, T2, T5 og T6 i fællesskab lod Farum Kommune 

betale Skanska Danmark A/S forhøjede priser i forbindelse 

med renovering af Stavnsholthallen i Farum svarende til en 

samlet merpris på 9.000.000 kr. ekskl. moms, mod at 

merprisen skulle anvendes til støtte af Ajax/Farum 

Håndbold A/S via dennes sponsoraftale med Skanska 

Danmark A/S som aftalt til 3.300.000 kr. pr. år for årene 

2000 og 2001 samt 3.400.000 kr. for 2002, alt hvorved de 

tiltalte påførte Farum Kommune et formuetab svarende til 

byggeopgavens merpris. 

Skanska Danmark A/S har den 17. december 2001 

tilbagebetalt 9.000.000 kr. ekskl. moms til Farum 

Kommune. 

T1 er født den - - - december 1949 og er ikke tidligere 

straffet. 

T2 er født den - - - august 1943 og er ikke tidligere straffet. 

T3 - - - 

T4 - - - 

T5 er født den - - - juni 1952 og er ikke tidligere straffet. 

T6 er født den - - - august 1947 og er ikke tidligere straffet. 

T6 har erkendt sig skyldig i den subsidiære tiltale. I øvrigt 

har de tiltalte nægtet sig skyldige. 

- - - 

1445 

Præmisser og konklusion 

Adforhold 1. 

- - - 
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Herefter vil de tiltalte være at frifinde ad forhold 1. 

Adforhold 2. 

Det er åbenbart, at der er foretaget overfakturering i dette 

forhold, hvilket støttes afgørende af, at der samtidig, 1. maj 

2000, er udfærdiget et detaljeret aftalebudget sluttende med 

summen 17.834.335 kr. og en uspecificeret aftaleseddel på 

26.834.335 kr., nøjagtig 9 mio. kr. større, uden at afvigelsen 

er forklaret med et ord. Dette bekræftes af, at Skanska 17. 

december 2001 efter indhentet juridisk rådgivning besluttede 

at tilbagebetale beløbet 9 mio. kr. med tillæg af moms på 

grund af mistanke om, at der var disponeret i strid med 

selskabets etiske regler, jf. redegørelsen af 13. februar 2002; 

det er uden betydning, at selskabet samtidig udtalte, at der 

ikke var fundet faktiske forhold, der gav grundlag for 

strafferetligt eller civilretligt ansvar. 

Det er ligeledes åbenbart, at overfaktureringen er 

viderekanaliseret som sponsorat til Ajax/Farum 

Håndboldklub, hvorved henvises til den beløbsmæssige 

overensstemmelse mellem overfaktureringen 9 mio. kr. og 

sponsoratet 10 mio. kr., idet differencen 1 mio. kr. svarede til 

det maksimale beløb, direktionen kunne yde selv, jf. desuden 

T2's notat - - - med omtalen af beløbene på 9 og 1 mio. og 

den nære tidsmæssige sammenhæng mellem aftalesedlen af 

1. maj 2000 og sponsoratet af 8. s.m. Endvidere er det 

åbenbart, at selskabet aldrig ville overfakturere som sket for 

at beholde det overskydende beløb selv. 

At i hvert fald tiltalte T6 er skyldig - foreløbig bortses fra 

spørgsmålet om subsumptionen - er utvivlsomt. Han har 

erkendt at have medvirket til overfaktureringen og ydelsen af 

sponsoratet med viden om sammenhængen, og denne 

erkendelse støttes afgørende af de i øvrigt foreliggende 

beviser. Tiltalte har givet den relevante ordre om 

udfærdigelsen af arbejdssedlen på 26.834.335 kr., jf. - - -'s 

forklaringer - - -, jf. be- 

mærkningen til - - - >>det skal du ikke vide<< på dennes 

spørgsmål om grunden til differencen på 9 mio. kr. og den 

senere udførlige indrømmelse over for - - -, og har 

offentligt i Barcelona i marts 2000 og ved pressemødet 8. 

maj 2000 bekræftet, at sponsoratet, som han selv under-

skrev på Skanskas vegne, var givet. 

Det er herefter det afgørende spørgsmål, om T6's forklaring 

også kan anses for troværdig for så vidt angår de tre 

medtiltaltes mulige medansvar for forløbet, cf. forsvarets 

anbringender, hvorefter T6, hvis skyld er åbenbar, alene har 

medinddraget de øvrige tiltalte for at overføre mest muligt af 

sin egen skyld på de andre og opnå lavere straf for sig selv. 

Deter herved rettens opfattelse, at T6's troværdighed generelt 

må anses som god, også når han omtaler andre. Flere 

kontrollerbare enkeltheder bekræfter forklaringen som 

nærmere anført nedenfor. Det svækker ikke forklaringens 

troværdighed, at den, som det fremgår af referatet, er afgivet 

i brudstykker, og at afgørende enkeltheder til tider ikke er 

fremkomne ved anklagerens indledende afhøring, men først 

ved den følgende afhøring enten ved egen forsvarer eller 

andre forsvarere. Omend en forklaring, der skal >>hales 

ud<<, muligvis kan være mindre troværdig end en spontan 

forklaring, er det karakteristisk for nærværende sag, at særlig 

nøglepersonerne er afhørt uhyre grundigt ofte fra fem sider 

successive, særlig om afgørende episoder såsom T6 om 

mødet 24. februar 2000. Ikke uvæsentlige dele af 

forklaringen er herved først fremkomne som svar på senere 

udtrykkelige spørgsmål, ikke som led i den første generelle 

forklaring. Ligeledes svækkes det ikke troværdigheden, at 

visse episoder kun er nævnt kortfattet i den oprindelige 

politirapport og først er omtalt udførligt i den indenretlige 

forklaring, jf. særlig T6's forklaring om mødet med T2 3. 

april 2000, som fremhævet af forsvaret. Retten bemærker 

herved, at ved politiafhøringen 8. november 2002 har 

betydningen af mødet af 3. april 2000 formentlig ikke stået 

den afhørende polititjenestemand klar, hvorfor der ikke da er 

stillet direkte spørgsmål herom. Dette fremstod først med 

tilstrækkelig klarhed under domsforhandlingen. Endelig 

bemærkes om T6's generelle troværdighed, at han ikke ses at 

have haft et motiv til selv at foretage en overfakturering med 

henblik på at begunstige håndboldklubben på kommunens 

bekostning. 

Tiltalte T1 inddrages afgørende af T6 i forklaringen om mødet 

24. februar 2000 - hvor T1 ubestridt har deltaget - særlig om 

T1's bemærkning >>Ja, men så må vi jo klare resten<<, efter 

hans anmodning om et sponsorat på 10 mio. kr. og T6's 

henvisning til overgrænsen på 1 mio. kr. I denne forbindelse 

bemærkes, at ordlyden af politirapporten af 25. juni 2002, 

>>hvorefter T1 havde udtalt, at så måtte de klare det<<, særlig 

pronominet >>de<< i stedet for >>vi<< ikke - som gjort 

gældende af forsvaret - udgør nogen ændring. Som almindelig 

kendt skrives politirapporter normalt i indirekte tale, også ved 

gengivelse af replikker, og retsbogen har blot valgt at gengive 

denne afgørende sætning i direkte tale. Der henvises herved til 

vicekriminalkommissær Sandholdts forklaring. Endvidere 

inddrages T1 kraftigt ved T6's forklaring om T1's gentagne 

opfordringer, som han betegnede som pres, til ham i 

Barcelona om at offentliggøre sponsoratet. T6's forklaring 

bestyrkes yderligere ved, at han kort efter det passerede 

omtalte overfaktureringen for - - - og her-under nævnte sin 

aftale, med >>Farum Kommune<<, hvad - - - tolkede som T1 

eller T2, >>det kunne kun være på det niveau<<. 

T1 har haft det kraftigste motiv af alle i sin betydelige 

interesse for at fremme elitesportens udvikling i Farum, 

hvilket er almindelig kendt og konkret har givet sig 

1446 

udslag i hans mangeårige stilling som formand for Farum 

Boldklub og i, at han i nærværende sag ad begge forhold 

fremsatte ønske om et betydeligt sponsorat over for både - - -, 

(>>nu tog han sin anden kasket på, og nu var han formand for 

Farum Boldklub<<), og T6. Endvidere er det ubestridt og 

erkendt af T1, at han har udarbejdet det første udkast til 

sponsoraftalen mellem Skanska og Farum Boldklub, nøjagtig 

svarende til den efterfølgende tekst. Endelig svarer den 

anvendte model nøje til 

T2's notatark, ordene »SPONSOR SKANSKA« og tallene, 

trekanten og pilen, jf. herved T2's forklaring om ved flere 

møder, hvor også T1 har været til stede, at have nedskrevet 

andre tilstedeværendes idéer på stedet. 

http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/
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http://mio.kr/
http://mio.kr/
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Det svækker ikke antagelsen om T1's skyld, at han efter 

mødet 24. februar 2000 og samtalerne med T6 i Barcelona 

3.-5. marts 2000 ikke har deltaget i yderligere handlinger. 

Med hensyn til byggesagen havde han erklæret sig inhabil 

11. januar 2000, og da aftalen om sponsoratet og den dermed 

forbundne overfakturering var indgået, behøvede han ikke 

deltage i dokumentekspedition. 

At kommunens rådgivende ingeniørfirma Jørgen Wessberg 

A/S ikke har attesteret fakturaerne, skaber mistanke om, at 

ledende personer i Farum Kommune har ønsket at skjule den 

rette sammenhæng, men er ikke et afgørende bevis imod T1, 

idet det ikke ses bevist, at denne beslutning emanerer fra 

ham. 

Efter en samlet bedømmelse af de foreliggende beviser, 

særlig T6's forklaring, findes herefter bevist, at T1 ikke 

blot har deltaget i de afgørende dispositioner, men har taget 

initiativet hertil og herunder har formået T6 til at yde det 

ønskede sponsorat ved en kombination af et løfte om at 

betale størstedelen af udgifterne ved en overfakturering og 

et betydeligt pres. 

Tiltalte T2 inddrages afgørende af T6 på følgende tre 

punkter: Han fremdrog som den første 

overfaktureringsmodellen under en samtale mellem ham og 

T6 ved mødet 24. februar 2000. Han deltog i T1's kraftige 

overtalelser af T6 under samtalerne i Barcelona, hvorunder 

overfaktureringsmodellen omtaltes indirekte. Han 

gennemgik modellen under mødet 3. april 2000 på Regatta 

Pavillonen, hvilket bestyrkes yderligere ved den samtidige 

drøftelse af beløbet på 5 mio. kr. og den samtidige 

fremkomst af de to arbejdssedler på henholdsvis 5 mio. kr. 

og 26.834.335 kr. 1. maj 2000. Som nævnt ovenfor 

reduceres vægten af T6's forklaring ikke nævneværdigt ved, 

at han først sent i afhøringen i retten nævnte samtalen af 24. 

februar 2000 om overfaktureringen, og at han først i retten, 

men ikke for politiet, omtalte de væsentlige enkeltheder fra 

mødet af 3. april 2000. Retten tillægger i øvrigt forklaringen 

om sidstnævnte møde særlig vægt, idet T2 ikke var i 

selskab med T1, men virkede alene. Ej heller reducerer det 

vægten af forklaringen, at omtalen af 

overfaktureringsmodellen under samtalerne i Barcelona kun 

har været underforstået, men ikke er udsagt med rene ord. 

Et arrangement, om hvis ulovlighed ingen kunne være i 

tvivl, nævnes helst med omskrivninger. 

Ud over T6's forklaring støttes antagelsen om skyld afgørende 

af det af ham selv ubestridt nedskrevne notatark, som må 

hidrøre fra den relevante periode, jf. at det omtaler beløbene 

på både 9 mio. kr. og 5 mio. kr., ligesom ordene >>SPONSOR 

SKANSKA<< viser den skrivendes viden om denne 

sammenhæng. 

Efter - - -'s forklaring har T2 3. april 2001 foreslået et 

påtænkt nyt, mindre sponsorat fra Skanska til 

håndboldklubben finansieret ved overfakturering på en 

byggekontrakt, og ifølge - - -'s forklaring om - - -'s oplysning 

til ham havde T2 udtrykkelig ønsket at finansiere >>på 

samme måde som sponsoratet på de 9 mill. kr. fra 

tidligere<<, hvorved det er uden betydning, at - - - ikke 

erindrede det spontant, men først efter forehold af 

vedkommende politirapport. Faktureringsbilaget vedrørende 

Stenvadskolen viser, at Skanska i første omgang accepterede 

forslaget. Endelig må efter - - -'s forklaring T2's forklaring 

om anledningen til samtalen mellem ham og - - - af 3. april 

2001 forkastes som åbenbart usand. 

Derhos viser den oprindelige formulering af referatet af 

bestyrelsesmødet i Farum Håndboldklub den 3. april 2001, 

at det da antoges, at T2 havde en væsentlig andel i aftalen 

om sponsoratet på 900.000 kr., idet det er uden betydning, 

at tiltaltes navn er fjernet ved den senere redigering af 

referatet. 

Sammenfattende lægges herefter til grund, at tiltalte T2 har 

haft en væsentlig hjælpende rolle igennem hele forløbet. 

 

Tiltalte T5 har ifølge T6's forklaring medvirket på et enkelt 

vitalt tidspunkt, nemlig ved at sanktionere 

overfaktureringen og sammenkædningen med sponsoratet, 

da T6 vendte tilbage til Skanska efter mødet den 24. 

februar 2000. 

T6's forklaring støttes yderligere ved, at alle øvrige deltagere i 

mødet 24. februar 2000 har bekræftet, at T6 ikke lovede 

sponsoratet straks, men udtalte at skulle forelægge det 

hjemme, hvilket kun kunne betyde T5, jf. herved grænsen på 

1 mio. kr. for direktionens adgang til at yde sponsorater. - - -'s 

og - - -'s forklaringer viser den samtidige opfattelse af sagen i 

Skanska. - - -'s forklaring om sin samtale med T5 støtter 

antagelsen om dennes forudgående viden om forholdet, 

hvilket tillige støttes af hans afdæmpede svar på det sagte, jf. 

yderligere - - -'s forklaring om at have underrettet - - -, der var 

hans umiddelbare overordnede, og om dennes kraftige 

reaktion herpå. 

T5's forklaring om på et tidligt tidspunkt at have 

underrettet den svenske bestyrelsesformand - - - er ikke 

bekræftet af denne. 

1447 

Det svækker ikke T6's forklaring, at han ikke umiddelbart 

efter sin samtale med T5 henvendte sig til T1 eller T2 for 

at fortælle, at aftalen var i orden. Tværtimod er det 

psykologisk troværdigt, at T6 med sin forståelse for, at 

dispositionen formentlig var ulovlig, længst muligt veg 

tilbage fra at binde sig definitivt. 

Sammenfattende lægges herefter til grund, at T5 har haft 

en reduceret, men i et afgørende øjeblik vital rolle. 

Med hensyn til den af anklagemyndigheden påberåbte 

principale subsumption af overtrædelsen som mandatsvig 

lægges til grund, at både T1 og T2 har haft en stilling svarende 

til begge led i straffelovens § 280. Særlig om T2 gælder, at 

hans loyalitetspligt ikke gjaldt borgmesterens person, men 

Farum Kommune som institution, også når borgmesteren, 

hans egen foresatte, afkrævede ham bistand til en i for-hold til 

kommunen ulovlig handling. Farum Kommune er »en anden« 

i straffelovens forstand. Vinding er tilsigtet for og opnået af 

Ajax/Farum Håndbold A/S, der har opnået et sponsorat, som 

var 9 mio. kr. større end det sponsorat, klubben ellers kunne 

forvente. I mindre omfang er vinding tillige opnået af tiltalte 

T1 gennem hans personlige medejerskab af Farum Boldklub 

A/S, som var medinteressent i håndboldklubben, omend denne 

vinding er ubetydelig i forhold til klubbens vinding. At et 
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sponsorat er en gensidigt bebyrdende disposition, hvorved 

klubben har ydet Skanska diverse modydelser af 

reklamemæssig karakter, betager ikke beløbet dets karakter af 

vinding i straffelovens forstand. Endelig har kommunen, som 

har betalt en overpris på 9 mio. kr., lidt et dertil svarende 

formuetab, hvorved deter uden betydning, at tabet senere er 

erstattet af Skanska. At T1 ved hjælp af sit flertal i Farum 

Byråd muligvis kunne have formået kommunen til at 

sponsorere direkte, som fremhævet af forsvaret for T6, er 

ligeledes uden betydning; dispositionen ville som 

overskridelse af kommunalfuldmagten have været lovstridig, 

hvilket måtte forventes påtalt af tilsynsmyndigheden. Alle 

disse omstændigheder har været kendte af T5 og T6. Alle er 

herefter skyldige i mandatsvig, henholdsvis for T5 og T6 

medvirken hertil. 

Uagtet de tiltalte ikke eller kun i ubetydelig grad har tilsigtet 

og opnået personlig vinding, er forholdet med rette 

subsumeret under straffelovens § 286, stk. 2, under 

henvisning til dets omfang, 9 mio. kr., og til at deter begået 

af fire i forening over for en kommune, i hvilken en tiltalt 

var borgmester og en anden højt placeret embedsmand. 

Tiltalens rigtighed findes således i det hele godtgjort ad 

forhold 2. 

Ved strafudmålingen er for alle tillagt vægt i skærpende 

retning, at forholdet er begået af fire i forening, jf. 

straffelovens § 81, nr. 2), og for de tiltalte T1 og T2 at 

forbrydelsen er begået i udførelsen af offentlig tjeneste, § 81, 

nr. 7), hvilket gælder med særlig vægt for T1, der som den 

forurettede kommunes borgmester havde den højeste post, 

som kunne opnås ved et demokratisk valg, i noget mindre 

grad for T2, som har været i en loyalitetskonflikt mellem sine 

pligter, som han så dem,  

over for borgmesteren og sine åbenbare pligter over for 

Farum Kommune. 

I formildende retning gælder for de tiltalte T2, T5 og T6 det 

af tiltalte T1 udøvede pres, omend dette ikke har haft en 

sådan styrke, at straffelovens § 82, nr. 6), kan finde 

anvendelse. Omend straffesagen har trukket længe ud, har 

den været forsøgt fremmet mest muligt af ankla-

gemyndigheden. Højesterets afgørelse af 17. februar 2004, 

refereret i Ugeskrift for Retsvæsen årg. 2004, pag. 1326, 

hvorved de af denne sag omfattede to forhold udskiltes af den 

større sag imod de tiltalte T1 og T2 og sammenlagdes med 

sagerne imod de øvrige fire tiltalte, har været motiveret af 

væsentlige processuelle hensyn, særlig ønsket om samtidig 

pådømmelse af sagen for alle tiltalte, og den derved forvoldte 

forøgede varighed af sagen for de fire tiltalte, som kun 

omfattedes af ét forhold hver, omfattes ikke af straffelovens § 

82, nr. 13), ligesom sagen ikke på langt nær har trukket så 

længe ud, at Den Europæiske 

Menneskerettighedskonventions art. 6's krav om rettergang 

inden for en rimelig frist blot tilnærmelsesvis kan anses 

krænket. Derimod findes den lange hengåede tid at være en 

formildende omstændighed for de tiltalte T5, som har begået 

en enkeltstående strafbar gerning 24. februar 2000, og T6, 

hvis strafbare forhold i realiteten sluttede med pressemødet 8. 

maj 2000, jf. straffelovens § 82, nr. 14), hvorimod denne 

formildelsesgrund ikke kan komme de tiltalte T1 og T2 til 

gode efter deres mere centrale stilling i sagen. For tiltalte T6 

gælder i høj grad formildelsesgrunden i straffelovens § 82, nr. 

10), idet de øvrige tiltaltes skyld muligvis ikke havde kunnet 

bevises uden hans udførlige erkendelse. Under henvisning til 

alle disse omstændigheder har retten valgt at gøre straffen for 

de tiltalte T5 og T6 betinget. 

Endelig er de under sagen fremkomne oplysninger og tiltalte 

T2's meget dårlige helbred en for ham ikke uvæsentlig 

formildende omstændighed, som ved en afvejning mellem 

sagens omfang, herunder længden af den idømte straf, og 

disse personlige forhold har medført, at straffen også for 

denne tiltalte er gjort betinget. 

Som følge af det anførte vil de ad forhold 2 nævnte tiltalte 

være at anse efter straffelovens § 280, jf. § 286, stk. 2, med 

hensyn tilde tiltalte T5 og T6 jf. § 23, tiltalte T1 med 

fængsel i 2 år, tiltalte T2 med fængsel i 1 år 3 måneder og 

de tiltalte T5 og T6 hver især med fængsel i 1 år, således at 

straffen for de tiltalte T2, T5 og T6 gøres betinget som ne-

denfor bestemt. 

-  -  - 
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Thi kendes for ret: 

Tiltalte T1 bør straffes med fængsel i 2 år. 

Tiltalte T2 bør straffes med fængsel i 1 år 3 måneder. 

Tiltalte T5 bør straffes med fængsel i 1 år. 

Tiltalte T6 bør straffes med fængsel i 1 år. 

Fuldbyrdelsen af de de tiltalte T2, T5 og T6 idømte straffe 

udsættes 

og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra dommen på 

vilkår, at de 

domfældte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold. 

- - - 

Østre Landsrets dom. 

Hillerød Rets dom af 20. juni 2006 er anket af T1 med 

påstand om frifindelse og af T5 med påstand om frifindelse, 

subsidiært formildelse. 

Anklagemyndigheden har for begge de tiltaltes 

vedkommende påstået domfældelse i overensstemmelse 

med forhold 2 i anklageskriftet af 23. juni 2003, som samlet 

den 18. februar 2004, samt til skærpelse i forhold 2. 

-  -  - 

Landsrettens begrundelse og resultat: 

Landsretten lægger indledningsvis efter bevisførelsen 

følgende i alt væsentligt ubestridte omstændigheder til 

grund: 
 

Farum Kommune nedsatte i oktober 1999 Regattaudvalget 

med henblik på at forberede bygningen af Farum Arena, 

såvel renoveringen af Stavnsholthallen som opførelsen af en 

helt ny hal. Udvalgets medlemmer var blandt andre tiltalte 

T1 og T2 samt repræsentanter fra Finansieringsinstituttet for 

Industri og Håndværk A/S (FIH), Skanska og Farum 

Kommunes rådgivende ingeniør, Jørgen Wessberg A/S. Af 

referatet fra udvalgets sidste møde den 8. december 1999 
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fremgår blandt andet, at der herefter skulle >>arbejdes med 

kontrakt og økonomi i en mindre kreds<<, som skulle bestå 

af tiltalte T1, T2, Tyge Korsgaard, T6, Lars Bigom, Stig 

Wessberg og Anne Vibeke Sand. Farum Byråd havde den 7. 

december 1999 besluttet at sælge byggegrunden med den 

eksisterende Stavnsholthal til FIH, med henblik på at der 

med FIH som bygherre skulle opføres en ny hal og foretages 

en renovering af Stavnsholthallen, og således at Farum 

Kommune derefter skulle lease de to haller af FIH. 

Der blev indgået aftale med Skanska om opførelse af den 

nye hal i totalentreprise og renovering af Stavnsholthallen i 

hovedentreprise. Samtidig indgik FIH og Farum Kommune 

aftale om, at Farum Kommune, der havde en 

bevillingsramme hos FIH, skulle udøve bygherre-

rettigheder og -pligter i forbindelse med byggeriet. 

Anlægsbudgettet skulle ikke forelægges kommunens 

økonomiudvalg eller byrådet, der først skulle involveres i 

økonomien ved den senere fastsættelse af leasingydelsen. 

Entreprisesummen vedrørende den nye hal blev aftalt til 42,6 

mio. kr., men i entreprisekontrakten, der blev underskrevet den 

22. december 1999 og den 7. januar 2000, blev 

kontraktsummen angivet til 37,6 mio. kr. ekskl. moms for at 

komme under tærskelværdien for EU's udbudsregler, idet det 

aftaltes, at Skanska skulle sende en aftaleseddel på 

>>ekstraarbejder<< på de resterende 5 mio. kr. 

Samtidig havde tiltalte T1 drøftelser med formanden for den 

københavnske håndboldklub Ajax, Morten Petersen, om en 

sammenslutning af Ajax og Farum Håndbold til 

Ajax/Farum Håndbold med Morten Petersen som direktør 

og om fremskaffelse af sponsorstøtte til den nye klub. 

Tiltalte T1 lod direktør i Skanska, T6, indkalde til et møde 

den 24. februar 2000 i Regattapavillonen, hvori tillige 

deltog T2 og Morten Petersen. På mødet opfordrede T1 T6 

til at lade Skanska yde et sponsorat til Ajax/Farum 

Håndbold på 10 mio. kr. over 3 år. Under en rejse til 

Barcelona i begyndelsen af marts måned 2000, hvori bl.a. 

deltog de nævnte personer, gav T6 tilsagn om, at Skanska 

ville indgå en sponsoraftale med håndboldklubben. Den 10. 

marts 2000, dagen efter tiltalte T1's hjemkomst fra 

Barcelona, renskrev tiltalte T1's sekretær et af T1 

håndskrevet udkast til en sådan sponsorkontrakt på 10 mio. 

kr. over 3 år. Den 3. april 2000 havde T6 et møde med T2, 

hvori T1 også skulle have deltaget, men meldte fra. 

I sagen foreligger et udateret, af T2 håndskrevet, dokument, der 

blandt andet indeholder ordene >>SPONSOR SKANSKA<< og 

beløbsangivelserne >>43.000.000<<, >>5 mio.<<. >>+ 10 

mio.<<, >>5+9+1 mio.<< 

Med hensyn til renoveringen af Stavnsholthallen 

udarbejdede kommunens rådgivende ingeniør, Jørgen 

Wessberg A/S, i samarbejde med Lars Bigom fra Skanska et 

foreløbigt specificeret budget, dateret den 1. maj 2000, på 

17.834.335 kr. ekskl. moms. Med skrivelse af samme dato, 

stilet til T2, overbragtes til Farum Kommune 2 aftalesedler, 

ligeledes dateret den 1. maj 2000, dels en aftaleseddel på 5 

mio. kr. vedrørende den nye hal, dels en aftaleseddel 

vedrørende Stavnsholthallen på 26.834.335 kr. ekskl. moms, 

eller 9 mio. kr. højere end budgetsummen, samt en 

betalingsplan af samme dato, hvorefter det sidstnævnte beløb 

skulle betales i nærmere angivne rater. Aftalesedlerne blev 

på kommunens vegne underskrevet af den administrerende 

direktør, Jørgen Larsen, og i tiltalte T1's fravær af 

viceborgmester Per Edrén. Der blev ikke udfærdiget en 

entreprisekontrakt vedrørende Stavnsholthallen, og hverken 

aftalesedlen eller betalingsplanen blev attesteret af Jørgen 

Wessberg A/S. 
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Skanska og Ajax/Farum Håndbold indgik den 8. maj 2000 

en sponsoraftale med betaling af et beløb på 10 mio. kr. 

over tre år med virkning fra den 1. maj 2000. 

Farum Kommune foretog betalinger vedrørende 

Stavnsholthallen i henhold til betalingsplanen samt - efter 

attestation fra Jørgen Wessberg A/S - yderligere for 

tillægsydelser. 

Den 17. december 2001 tilbagebetalte Skanska, der havde 

fået ny administrerende direktør, af egen drift 9 mio. kr. 

ekskl. moms til Farum Kommune vedrørende entreprisen 

på Stavnsholthallen. 

Ifølge T6's og T5's på dette punkt samstemmende 

forklaringer var det i 2000 deres opfattelse, at den danske 

direktions bevillingskompetence vedrørende sponsorater var 

på maksimalt 1 mio. kr. 

T6 har yderligere forklaret, at han gjorde det klart på mødet 

den 24. februar 2000, at der i givet fald kun kunne blive tale 

omen sponsorstøtte fra Skanska på maks. 1 mio. kr., hvorefter 

tiltalte T1 gav udtryk for, at Farum Kommune så målte klare 

resten, og at T6 skulle aftale det videre forløb med T2. I 

tilslutning til mødet tilkendegav T2 over for T6, at det kunne 

klares ved overfakturering på et byggeprojekt. Under 

Barcelona-rejsen drøftede T6 sponsorkontrakten med både 

T1 og T2, og overfaktureringsmodellen med i al fald den ene 

af dem. På mødet den 3. april 2000 aftalte T6 og T2, at 

overfaktureringen skulle ske på entreprisen vedrørende 

Stavnsholthallen. 

Det fremgår af vidnerne - - -'s forklaringer, at man i 

Skanskas organisation anså de 9 mio. kr., hvormed 

aftalesedlen oversteg budgettet for Stavnsholthallen, for en 

overfakturering, der skulle finansiere 9 mio. kr. af 

sponsoratet på 10 mio. kr. til Ajax/Farum Håndbold. 

Per Edrén har forklaret, at han fik forelagt aftalesedlen til 

underskrift af T2. 

Økonomidirektør i Farum Kommune Jørgen Brink har 

forklaret, at han ikke har anvist beløb til Skanska, 

medmindre der har foreligget en faktura eller en 

betalingsplan, attesteret af enten Jørgen Wessberg A/S eller 

T2. 

Stig Wessberg, Jørgen Wessberg A/S, har forklaret, at han 

ikke fik kendskab til, at aftaleseddel og betalingsplan 

oversteg det fastlagte budget, og han og hans medarbejdere 

forgæves forsøgte at få fakturaerne at se, men alene fik 

forelagt en faktura vedrørende tillægsydelser. 

Landsretten finder det efter det anførte for bevist, at Skanska 

foretog overfakturering på entreprisen vedrørende 

Stavnsholthallen med 9 mio. kr. til dækning af 9 mio. kr. af 

sponsoratet på 10 mio. kr., og at det - som også fastslået ved 

byrettens dom - var T2, som sørgede for, at 

overfaktureringen kunne effektueres. 
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Landsretten finder et endvidere ubetænkeligt at fastslå, at T2 

handlede i samråd med T1, og lægger herved vægt på T6's 

forklaring om tiltalte T1's udtalelser på mødet den 24. februar 

2000, på at T1 var særdeles engageret i gennem sponsorater at 

tilvejebringe det nødvendige økonomiske grundlag for den 

nye håndboldklub og aktivt involveret i etableringen af 

Skanskas sponsorat, samt på T2's stilling i forhold til T1. T2 

havde således på daværende tidspunkt alene til opgave at bistå 

T1, med hvem han arbejdede tæt sammen om fremskaffelse af 

sponsorater. Det er uantageligt, at T2, der var fritaget for 

personalemæssigt og økonomisk ansvar i Farum Kommune, 

skulle have indladt sig på de omhandlede vidtgående og 

uregelmæssige dispositioner, der involverede andre ledere i 

Farum Kommune, uden samtykke fra T1. Landsretten har ikke 

lagt vægt på Morten Petersens forklaring om, at der ikke på 

mødet den 24. februar 2000 blev talt om, at Farum Kommune 

skulle deltage i finansieringen af sponsorkontrakten, idet 

Morten Petersen i byretten forklarede, at han ingen erindring 

havde herom. 

Efter det anførte tiltrædes det, at T1 er skyldig efter 

anklageskriftets forhold 2. Det tiltrædes herunder af de af 

byretten anførte grunde, at forholdet må anses som 

mandatsvig af særlig grov beskaffenhed. 

For så vidt angår T5 bemærkes indledningsvis, at 

gerningsperioden for det forhold, som han er tiltalt for at 

have medvirket til, har en udstrækning i hvert fald frem til 

tidspunktet for den sidste af FarumKommunes betalinger i 

henhold til betalingsplanen af 1. maj 2000. Ifølge T6's 

forklaring kørte han umiddelbart efter mødet den 24. februar 

2000 direkte til tiltalte, med hvem han herefter drøftede både 

overfaktureringen og sponsoratet, hvorefter tiltalte godkendte 

fremgangsmåden med overfakturering på en byggesag 

kombineret med en sponsoraftale på 10 mio. kr. Ifølge - - -'s 

forklaring havde han den 30. juni 2000 en samtale med 

tiltalte T5, hvor han omtalte sponsoratet og overfaktureringen 

samt sammenhængen for tiltalte, og anmodede denne om at 

»lave det om«, hvilket tiltalte ikke mente, at han kunne. 

Ifølge - - -'s forklaring spurgte han et par gange senere i 2000 

tiltalte til sagen, og tiltalte svarede på et tidspunkt, at han 

havde orienteret koncernchefen, - - -, om både 

overfaktureringen og sponsoratet. Efter indholdet af disse 

forklaringer og i øvrigt af de af byretten anførte grunde 

tiltrædes det, at tiltalte T5 er skyldig efter anklageskriftets 

forhold 2. 

Landsretten har ved straffastsættelsen for begge de tiltalte 

anset det som en skærpende omstændighed, at 

overfaktureringen og sponsoratet angik et beløb på 9 mio. 

kr., og at forholdet blev begået af flere i forening. 

Landsretten tiltræder af disse grunde, at straffen for T1, for 

hvem det endvidere er anset som en skærpende 

omstændighed, at forholdet er begået i udførelsen af 

offentlig tjeneste eller hverv, endog som borgmester for en 

kommune, er fastsat til fængsel i 2 år. Der findes efter 

forholdets karakter og den afgørende rolle, T1 må 

1450 

anses for at have haft ved udførelsen af forholdet, ikke 

grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget. 

Det tiltrædes som følge af det anførte endvidere, at straffen 

for T5 er fastsat til fængsel i 1 år. Særlig henset til det 

forholdsvis begrænsede omfang af tiltaltes medvirken 

tiltrædes det tillige, at straffen er gjort betinget med en 

prøvetid på 2 år. Prøvetiden regnes fra landsrettens dom. 

Thi kendes for ret: 

Byrettens dom i sagen mod T1 og T5 stadfæstes. 

Prøvetiden for T5's betingede strafregnes fra landsrettens 

dom. De tiltalte skal betale sagens omkostninger for 

landsretten. 

1. Procesbevillingsnævnet har den 16. august 2007 
givet tilladelse til anke af 

dommen til Højesteret, jf. U 2008.1607 H. 
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Bilag 8 - U.2008.1607H 

Tidligere borgmester idømt 2 års ubetingetfængselfor 

mandatsvig af særlig grov beskaffenhed. Rettergangsfejl. 

Retspleje 361.9 - Strafferet 24.5. 

T var i byretten og landsretten idømt 2 års ubetinget fængsel 

for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed ved som 

borgmester at have ladet kommunen, K, betale en 

entreprenørvirksomhed, E, 9 mio. kr. 

i merpris for byggearbejder for K vedrørende en sportshal, 

mod at merprisen skulle anvendes til sponsorstøtte til en 

sportsklub i K. For Højesteret anførte T bl.a., at han ikke var 

skyldig i mandatsvig, idet han havde erklæret sig inhabil 

vedrørende byggesagen, hvilket medførte, at hans rettigheder 

og forpligtelser som borgmester var overgået til 

viceborgmesteren, O, der havde underskrevet aftalesedlen 

om merprisen på 9 mio. kr. Dommen skulle endvidere 

ophæves på grund af rettergangsfejl i landsretten. Endelig 

skulle straffen nedsættes væsentligt og gøres betinget. 

Højesteret fastslog, at landsretten havde anset det for bevist, 

at T som borgmester i K og i forening med de øvrige tiltalte 

havde foranlediget, at K betalte E en merpris på 9 mio. kr., 

mod at dette beløb med tillæg af yderligere 1 mio. kr. af E 

skulle anvendes som sponsorbidrag til H. Da landsretten 

således havde lagt til grund, at T faktisk havde handlet i sin 

egenskab af borgmester i K, var det uden betydning for 

strafansvaret efter straffelovens § 280, at han i 

økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen erklærede sig 

inhabil i en sag om K's leje af sportshal og i en sag om 

driften af sportshallen, selv om dette forstås således, at T 

tillige havde erklæret sig inhabil i byggesagen. Det var 

endvidere uden betydning, at aftalesedlen om forhøjet pris 

ikke blev underskrevet af T, men af O. Højesteret tiltrådte 

herefter, at T's handling var omfattet af straffelovens § 280 

om mandatsvig. Der forelå ikke fejl eller mangler, som 

kunne føre til ophævelse af landsrettens dom. Forholdet 

angik et betydeligt beløb - 9 mio. kr. - og måtte allerede af 

denne grund anses for at være af særlig grov beskaffenhed, 

jf. straffelovens § 286, stk. 2. Der var ikke grundlag for at 

antage, at T's handling havde været motiveret af et ønske om 

at opnå personlig økonomisk vinding. Det måtte på den 

anden side tillægges en væsentligt skærpende betydning, at 

han ved sin handling groft havde misbrugt sin stilling som 

borgmester, jf. herved straffelovens § 81, nr. 8. Sigtelse blev 

rejst i marts 2002, men sagens varighed kunne henset til 

dens karakter og omfang, samt til at den havde været 

behandlet i tre instanser, ikke ved straffastsættelsen betragtes 

som en formildende omstændighed. Efter en samlet vurde-

ring tiltrådte Højesteret, at straffen var fastsat til fængsel i 2 

år, og at der ikke var grundlag for at gøre nogen del af 

straffen betinget, heller ikke med vilkår om 

samfundstjeneste.[1] 

H.D. 15. april 2008 i sag 412/2007 (1. afd.) 

Rigsadvokaten mod 

T (adv. Preben Kønig, Kbh., e.o.). 

Kriminalretten i Hillerøds dom 20. juni 2006.[2] 

Ved nærværende under medvirken af domsmænd 

behandlede sag tiltales T, T2, T3, T4, T5 og T6 ifølge 

anklageskrift af 23. juni 2003, som samlet den 18. februar 

2004 fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk 

Kriminalitet til straf for 

-  -  -  

2 .  

Tiltalte T og tiltalte T2 

principalt 

for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed efter 

straffelovens § 280, jf. § 286, stk. 2, jf. § 154, ved dels som 

borgmester og formand for økonomiudvalget, dels som 

ordførende direktør i K Kommune, for derigennem at skaffe 

sig eller andre uberettiget vinding, i perioden fra februar 

2000 til den 17. december 2001 at have misbrugt deres 

adgang til at handle på K Kommunes vegne eller i et 

formueanliggende, som det påhvilede dem at varetage for 

kommunen, at have handlet mod kommunens tarv, 

subsidiært 

for overtrædelse af straffelovens § 155 ved dels som 

borgmester og formand for økonomiudvalget, dels som 

ordførende direktør i K Kommune, i perioden fra februar 

2000 til den 17. december 2001 at have misbrugt deres 

stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, for 

derved at skaffe sig eller andre uberettiget fordel. 

Tiltalte T5 og tiltalte T6 

principalt 

for medvirken til mandatsvig af særlig grov beskaffenhed 

efter straffelovens § 280, jf. § 286, stk. 2, jf. § 23, ved i 

deres egenskab af 

1608 

henholdsvis administrerende direktør og divisionsdirektør i 

E A/S, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget 

vinding, i perioden fra februar 2000 til den 17. december 

2001 at have medvirket til, at borgmester i K Kommune T 

og ordførende direktør i K Kommune T2 misbrugte deres 

adgang til at handle på K Kommunes vegne eller i et 

formueanliggende, som det påhvilede dem at varetage for 

kommunen, at have handlet mod kommunens tarv, 

subsidiært 

for overtrædelse af straffelovens § 155, jf. § 23, ved i deres 

egenskab af henholdsvis administrerende direktør og 

divisionsdirektør i E A/S, i perioden fra februar 2000 til den 

17. december 2001, at have medvirket til, at borgmester i K 

Kommune Tog ordførende direktør i K Kommune T2 

misbrugte deres stilling til at krænke privates eller det 

offentliges ret for derved at skaffe sig eller andre uberettiget 

fordel, idet de tiltalte T, T2, T5 og T6 i fællesskab lod K 

Kommune betale E A/S forhøjede priser i forbindelse med 

renovering af S-hallen i K svarende til en samlet merpris på 

9.000.000 kr. ekskl. moms, mod at merprisen skulle anvendes 

til støtte af H Håndbold A/S via dennes sponsoraftale med E 

A/S som aftalt til 3.300.000 kr. pr. år for årene 2000 og 2001 
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samt 3.400.000 kr. for 2002, alt hvorved de tiltalte påførte K 

Kommune et formuetab svarende til byggeopgavens merpris. 

E A/S har den 17. december 2001 tilbagebetalt 9.000.000 

kr. ekskl. moms til K Kommune. 

T er født den - - - 1949 og er ikke tidligere straffet. 

T2 er født den - - - 1943 og er ikke tidligere straffet. 

T3 er født den - - - 1946 og er ikke tidligere straffet. 

T4 er født den - - - 1953 og er ikke tidligere straffet. 

T5 er født den - - - 1952 og er ikke tidligere straffet. 

T6 er født den - - - 1947 og er ikke tidligere straffet. 

T6 har erklæret sig skyldig i den subsidiære tiltale. I øvrigt 

har de 

tiltalte nægtet sig skyldige. 

- - - 

Procedure 

- - - 

Anklagemyndigheden 

- - - 

Adforhold 2. 

Det er ubestridt (ej omfattet af tiltalen), at byggesagen 

vedrørende 

opførelsen af K Hallen eller - - -hallen opdeltes i en 

hovedaftale om 

37,6 mio. kr. og en tillægsarbejdsseddel af 1. maj 2000 om 

5 mio. kr. 

alene med det formål at undgå, at byggeriet, som hastede 

meget, skulle 

 

i EU-udbud, jf. herom T6's forklaring - - - bekr ftet ved 

A's, B's og C's forklaringer, - - -. 

Anklagemyndigheden har s rlig henvist til T6's udførlige 

erkendelse - - - omfattende følgende elementer: 

1° Mødet på R 24. februar 2000, hvor T direkte over for T6's 

afslag om et sponsorat på 10 mio. og oplysning om, at 

direktionen højst kunne yde 1 mio., - - -, sagde >>Ja, men så 

må vi jo klare resten<<, og hvor overfaktureringsmodellen 

pr ciseredes af T2 under T6's samtale med denne, medens T 

og den fjerde mødedeltager D talte sammen. 

2° T5's samtykke samme dag, >>Så må vi jo gøre det<<, 

hvor >>det<< pr ciseredes som overfakturering. 

3° Samtalerne med T og T2 i Barcelona 3.-5. marts 2000, 

hvor T6 pr ciserede, at E kunne give 1 mio. kr., og hvor de 

to andre forstod, at kommunen måtte give resten gennem 

en forhøjelse af kontrakten. 

4° Mødet med T2 på R 3. april 2000 om udformning af 

aftalesedler ved månedsskiftet både om till gget på 5 mio. 

kr., jf. ovenfor, og om ca. 26 mio. for renoveringsarbejdet 

indeholdende en forhøjelse på 9 mio. kr. 

5° Aftalesedlerne dels om de 5 mio., dels om 26.834.335 

kr. udf rdigede 1. maj 2000. 

Til støtte for rigtigheden af T6's forklaring er påberåbt: 

a° Det af T2 håndskrevne ark, jf. dennes forklaring og 

rapportforklaring herom, - - -, idet beløbsangivelserne 

>>43.000.000, -5 mio., 5+9+1 mio.<< i forbindelse med 

ordene >>SPONSOR E<< og trekanten med pil éntydigt 

henviser til opsplitningen af entreprisekontrakten vedrørende 

K Hallen, overfaktureringen på 9 mio. og den ene million, 

som E selv skulle yde. Det fremgår af rapportforklaringen, at 

sådanne nedskrivninger typisk var en konsekvens af bem 

rkninger fra T. 

b° Den manglende økonomistyring fra F A/S, idet C 

modsat s dvanlig praksis ikke godkendte fakturaerne 

vedrørende dette byggeri bortset fra en mindre faktura for 

ekstraarbejder, medens alle andre fakturaer attesteredes 

direkte af kommunen, - - - sammenholdt med B's 

forklaring - - -. Havde den rådgivende ingeniør haft kontrol 

med, at det udførte arbejde svarede til regningerne, ville 

overfaktureringen v re blevet afsløret. 

c° T2's handlinger og udtalelser i forbindelse med det 

ekstraordin re sponsorat mellem E og samme håndboldklub 

på 900.000 kr. af 3. april 2001, som i første omgang 

debiteredes byggesagen om - - -skolen og senere 

krediteredes samme byggesag, hvis konto herefter var 

neutral, - - -. Ifølge G's forklaring - - - har T2 direkte 

foreslået, at sponsoratet lagdes oven på byggesagen med - - 

-skolen; vidnet talte med bl.a. I og A om det. Denne 

forklaring støttes af A - - -, alene med den ndring, at han er 

usikker, med hensyn til at tanken emanerede fra T eller T2. 

Efter forehold af politirapport har A bekr ftet, at T2 direkte 

ønskede sponsoratet finansieret >>på samme måde som 

sponsoratet på de 9 mill. kr. fra tidligere<<. T2's forklaring 

- - -, hvorefter hans samtale med G vedrørte dennes ønske 

om at leje tjenestebolig til sig selv og sin samleverske J, 

afvises 
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overbevisende af sidstn vnte, idet samlivsforholdet ikke var 

etableret på det relevante tidspunkt, - - -. Sammenfattende 

gøres g ldende, at episoden bekr fter T2's deltagelse. 

d° A's forklaring - - -, hvorefter T6 fortalte ham, der havde 

undret sig over stigningen på 9 mio. nøjagtig, om aftalen 

med K Kommune om overfaktureringen med henblik på et 

sponsorat. Det var vidnets opfattelse, at aftalen måtte v re 

sluttet med T eller eventuelt T2, og at T5 måtte have vidst 

besked. 

e° B's forklaring - - -, hvorefter også han har undret sig 

over stigningen på 9 mio. kr., hvorefter A fortalte, at han 

havde fået ordren fra T6, som henviste til aftale med T. 

Vedrørende spørgsmålet om T5's medvirken har 

anklagemyndigheden påberåbt sig følgende: 

f° T6's forklaring sammenholdt med de interne regler i E 

om sponsorater, hvorefter den danske direktion ikke kunne 

gå højere end 1 mio. kr., - - -. 

g° A's forklaring - - - om, at det var en offentlig 

hemmelighed, at i K-sager skruedes regningerne kunstigt 

op for at få penge til noget, kommunalbestyrelsen ikke 

kunne støtte direkte, og at han over for den ny direktør, L, 

beskrev sagen som en >>stinker<<. 

h° B's forklaring - - -, hvorefter man i E talte om sammenh 

ngen mellem sponsoratet og det store overskud på 

byggesagen, som var en >>varm kartoffel<<. 

i° M's forklaring - - -, hvorefter T5's forklaringer - - - om at 

have underrettet ham om sponsoratet under et møde 3. juli 

2000 i Københavns Lufthavn ikke er bekr ftet. 

j° N's forklaring - - -, hvorefter han med viden om sagen 

talte med T5, hvis adf rd måtte forstås, som at han kendte 
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til sagen, hvilket støttes af A's forklaring - - -, hvorefter N, 

der var A's umiddelbare overordnede, var meget generet 

over at v re blevet underrettet og gav udtryk for at ville tale 

med en af sine overordnede. T5 har ikke bestridt at have 

talt med N om sagen, - - -, omend han har givet episoden 

en anden forklaring. 

Ad subsumptionen som mandatsvig. 

T og T2 må i relation til straffelovens § 280 anses for 

omfattede af det i bestemmelsen n vnte pligtforhold, idet K 

Kommune anses som >>en anden<<. Begge led i § 280 

anses overtrådte. Oprindelig er rejst tiltale under citering af 

straffelovens § 154, som nu er bortfaldet, jf. lov nr. 218 af 

31. marts 2004 om ndring af straffeloven, hvorved i stedet 

indsattes § 81, nr. 7, hvorefter det i almindelighed skal till 

gges sk rpende betydning, at gerningen er begået i 

udførelse af offentlig tjeneste eller hverv. 

Vinding er i forhold 1. opnået direkte af K Boldklub med 

639.000 kr. og i forhold 2. af H Håndbold med 10 mio. kr. 

(9 mio. kr. ved fradrag af 1 mio. kr. ydet af E's egne 

midler). Indirekte har T opnået vinding gennem sin 

aktiepost i K Boldklub Holding A/S og K Boldklub A/S. 

Formuetab er i begge forhold lidt af K Kommune gennem 

merprisen på ikke under 639.000 kr. i forhold 1. svarende til 

500 kr. pr. rejse og 9 mio. kr. i forhold 2. svarende til 

byggeopgavens merpris, hvorved den senere tilbagebetaling 

er uden betydning for bedømmelsen af det strafbare forhold, 

idet forbrydelsen allerede var fuldbyrdet. 

Ad strafudmåling. 

De begåede handlinger er s rdeles alvorlige og farlige for et 

demokrati, hvor de folkevalgte er betroet et hverv. Misbrug 

heraf må mindst betragtes på samme måde som advokatens 

misbrug af sin stilling, jf. også sk rpelsesgrunden i 

straffelovens § 81, nr. 7. T har taget initiativet og haft 

fordel af de kriminelle handlinger som formand for K 

Boldklub A/S og direkte økonomisk interesse gennem sit 

medejerskab af denne. Embedsmanden T2's medvirken til 

den folkevalgtes misbrug af sin stilling må mindst 

betragtes som advokaten, der medvirker til en klients 

ulovlige handlinger. Hans loyalitetspligt er over for 

embedet. For begge kr ves en streng ubetinget straf, for T 

udmålt til mindst 4 års f ngsel. 

For de fire øvrige tiltalte, der må sidestilles med den borger, 

der bestikker en embedsmand, hvilket i straffeloven har det 

halve maksimum af straffen for den bestukne, kr ves 

ligeledes ubetinget straf, uagtet det anerkendes, at T's st rke 

initiativ kan have v ret opfattet som en form for afpresning, 

og at straffen for T6 bør formildes i medfør af straffelovens 

§ 82, nr. 10. 

Sagen er ikke trukket ud af anklagemyndigheden. Tiltale er 

rejst et år efter efterforskningens begyndelse, og 

anklagemyndigheden har under hele forløbet af 

domsforhandlingen forsøgt at fremme denne mest muligt, 

ligesom anklagemyndigheden forsøgte at opnå en hurtig 

afgørelse af sagen ved udskillelse af sagen for de tiltalte, som 

kun er medskyldige i et enkelt forhold hver. 

Menneskerettighedskonventionens 

 

krav om rettergang inden for en >>rimelig tid<< er opfyldt, når 

henses til 

sagens komplicerede karakter. 

Ad erstatning. 

Der nedl gges i forhold 1. påstand om erstatning 639.000 

kr. til K 

Kommune. 

Forsvaret for tiltalte T. 

- - - 

Adforhold 2. 

Indledningsvis gøres gældende: 

1° T havde erkl ret sig inhabil i forbindelse med  

forhandlingerne med E.  

2° Et sponsorat har ikke v ret drøftet før 24. februar 2000. 

T2's notatark er uden betydning og hidrører ikke fra 

møderne 24. februar og 3. april 2000. 
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3° At E har lagt 9 mio. på prisen, indeb rer ikke, at T har 

begået en strafbar overtr delse. 

4° Sponsoratet, hvis størrelse fastsattes af D, havde en v rdi 

på 10 mio. kr., hvorfor T ikke havde grund til at undre sig 

over, at E indgik aftalen. 

5° Hverken T eller T2 var i K 1. maj 2000, da aftalesedlen 

udf rdigedes, som O underskrev. 

6° P Håndboldklub var flertalsaktion r i H Håndboldklub 

og de to K-klubber kun mindretalsaktion rer. 

7° At T med fornøjelse har taget tilbagebetalingen på 9 

mio. kr. til efterretning, er en naturlig reaktion, da han som 

inhabil ikke havde s rligt kendskab til sagen. 

Om de enkelte elementer i T6's forklaring anføres: 

T6's forklaring om mødets forløb 24. februar 2000 modsiges 

af de tre andre mødedeltagere, s rlig den ikke tiltalte D. 

Medens T6 til retsbogen citerer T's som >>så må vi jo klare 

resten<<, har han til politirapport sagt, at >>T sagde, at så 

måtte de klare det<<, en v sentlig ndring, som sv kker trov 

rdigheden. T6 har under samme retsmøde afgivet skiftende 

forklaringer om, hvorvidt overfaktureringsmodellen n vntes 

allerede da, - - -, s rlig om spørgsmålet om, hvorvidt 

modellen n vntes under hans korte afsluttende samtale med 

T2. Hans forklaring til politirapporten >>T2 . . . havde 

udtalt, at det skulle klares over byggesagen, hvorfor afhørte 

var klar over, at man blot skulle l gge beløbet til 

byggeopgaven<< er mindre vidtgående end hans forklaring i 

retten. Endelig gøres g ldende, at T's ord ikke er strafbare. 

T6 er usikker om de n rmere omst ndigheder om samtalerne i 

Barcelona, og hans forklaring n vner alene, at >>[D] et var 

hans bestemte opfattelse. at de [Tog T2] forstod, at løsningen 

var, at E skulle betale 1 mill. kr. og kommunen resten gennem 

en forhøjelse af kontrakten<<, men ikke har sagt det direkte. 

Det nøjagtige beløb 9 mio. kr. er ikke n vnt. H ndelserne i 

Barcelona er først omtalt i retten, ikke for politiet. 

T havde intet at gøre med mødet 3. april 2000 eller 

aftalesedlen 1. maj 2000. 

T havde intet at gøre med den påstået manglende 

økonomistyring, jf. b° i anklagemyndighedens procedure. 

Fremgangsmåden var i øvrigt ikke anormal, jf. Q's forklaring 

- - -, s rlig det forhold, at der forelå en betalingsplan, jf. også 

B's forklaring - - -, og det forhold, at T6 ikke var impliceret i 
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fremsendelsen af fakturaer, - - -. C's forklaring - - - om >>de 

høje herrer<< er en ubestyrket andenhåndsforklaring. 

T har ikke talt med andre i E end med T6 og således ikke med 

A, B og N. A's opfattelse - - - af, hvad T6 måtte have ment, 

>>det måtte v re T eller eventuelt T2, >>det kunne kun v re på 

det niveau<<<<, er fantasi og/eller anden- eller 

tredjehåndsforklaring, og hans forklaring om, at T6 sagde: 

>>Det skal du ikke vide<<, da A spurgte om forhøjelsen på 

nøjagtig 9 mio., er uforenelig med B's forklaring - - -, 

hvorefter A til ham fortalte om aftalen herom med T; 

anklagemyndigheden påberåber sig begge forklaringer, men 

B's forklaring kan ikke passe. T har ikke kendskab til interne 

drøftelser i E. I denne forbindelse fremh ves, at  

den sluttelige kilde til det inden for E passerede er T6, der 

jo har begået en forbrydelse. 

T har intet haft at gøre med det ekstraordin re sponsorat, 

punkt c° i anklagemyndighedens procedure, og har aldrig 

talt med G. 

T6 har begået bedrageri og burde have v ret tiltalt herfor i 

stedet for den rejste tiltale imod tre uskyldige, hvoraf T ikke 

engang er afhørt til politirapport inden tiltalerejsningen. T6's 

forbrydelse er begået mellem møde 24. februar og 

aftalesedlen 1. maj 2000, dvs. ikke i en stresset 

enkeltsituation, men over en periode på 2 måneder. T6's trov 

rdighed sv kkes afgørende ved hans undladelse af at sikre sig 

>>alibibeviser<<, s rlig et memo til T5 inden den påståede 

samtale med ham og/eller et efterfølgende referat af denne 

samtale. T6's motiv er dobbelt: For det første udtalte han sig 

allerede den 24. februar på en sådan måde, at han havde et 

trov rdighedsproblem, hvis sponsoratet ikke gik igennem, og 

i hvert fald under middagen i Barcelona sagde han det med 

klarhed. For det andet måtte han n re bekymring om, og at 

Ksagen ville v re en af de problemsager, som måtte 

forventes behandlet den 8. maj 2000, - - -, og ved at l gge 9 

mio. kr. på prisen forhindrede han, at denne sag fremdroges. 

Han havde ved sin afskedigelse 18. oktober 2000 mange 

problemsager, - - -. 

T har intet haft at gøre med byggesagen efter 

byrådsvedtagelsen, - - -. Intet er aftalt endeligt den 24. 

februar, hvor T måtte tro, at T6 blot ville hjem og 

undersøge forholdet - - -. Den kriminelle T6's usikre 

forklaring om samtalerne i Barcelona, i realiteten det 

eneste holdepunkt for T's deltagelse, er ikke tilstr kkeligt 

bevis til at domf lde T. T's lille aktiepost hos en 

minoritetsaktion r i håndboldklubben er ikke motiv. 

Ad subsumptionen som mandatsvig. 

At begge led i straffelovens § 280 er anført, viser omfanget 

af usikkerheden omkring subsumptionen. Der er ingen 

praksis eller retningslinjer for, hvad der er tilladt eller ikke 

tilladt ved ledelsen af en kommune. T har ikke haft et 

vindingsmotiv og har ikke opnået nogen økonomisk fordel, 

og hans aktiepost i K Boldklub A/S er uden betydning. 

Under alle omst ndigheder kr ver retspraksis entydigt 

personlig økonomisk vinding som betingelse for at citere § 

286. 

T har ej heller haft fors t til at påføre K Kommune tab, men 

i begge forhold tilsigtet gevinst for kommunen i form af 

optimal udnyttelse af kommunens faciliteter og besparelse 

som følge af forebyggelse af dårligt helbred og ensomhed 

hos kommunens ldre borgere. T har ej heller haft blot 

positiv indvilligelse i muligheden for at påføre kommunen 

tab. 
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Ad subsumptionen som overtrædelse af straffelovens § 155. 

§ 155 er subsidi r i forhold til § 156, som direkte undtager 

folkevalgte. § 155 har aldrig v ret anvendt i retspraksis over 

for politisk valgte, men alene offentligt ansatte og 

indehavere af s rlige hverv som f.eks. advokater. Allerhøjst 

foreligger pligtforsømmelse, og dette rammes alene af 

kommunestyrelseslovens § 61 c, som der ikke er rejst tiltale 

for. 

Ad strafudmåling. 

Da T ikke er anklaget for at have opnået egen vinding, kan 

efter retspraksis kun betinget dom komme på tale, og i 

yderligere formildende retning taler, at tiltalte har mistet sine 

politiske hverv og poster, sågar sit medlemskab af partiet 

Venstre, at han har v ret udsat for en vidtgående 

offentlighed, og at straffesagen har trukket meget l nge ud, 

hvilket efter højesteretspraksis med afs t i 

Menneskerettighedsdomstolens praksis udgør et moment 

ved fasts ttelsen af en passende straf. 

Forsvaret for T2. 

- - - 

Adforhold 2. 

T2 har intet motiv for at begå mandatsvig. 

Hans opgaver og ansvarsområde i K Kommune har siden 

1999 v ret begr nsede. Han har n rmest v ret ministersekret 

r for T, med egne ord »mappebærer«, hvorfor vidner og 

medtiltalte altid nævner ham i samme åndedræt som T, 

også når det ikke passer, jf. O's forklaring - - - om, at T2 

kom med papirerne til underskrift, selvom han med sikker-

hed ikke var i kommunen den relevante dag. 

Han har ikke deltaget i detailforhandlinger om sponsoratet 

og ikke underskrevet aftalesedlen eller attesteret regninger. 

T6's påståede tilståelse er ingen ægte tilståelse, da den i 

realiteten alene er en forklaring om, hvad andre har gjort. 

T6, som selv har underskrevet sponsoraftalen og initieret 

aftalesedlen, vil dele sit ansvar med andre. 

T6 var den 24. februar 2000 under pres fra T, understøttet 

af at K Kommune var en stor kunde i E, særlig ved den 20-

årige vedligeholdelseskontrakt. T6's position vis-a-vis T 

har været svækket ved, at han yndede at fremstille sig selv 

som beslutningstager, og af hans spiritusproblem, også 

under rejsen til Barcelona, jf. T2 - - - og T5 - - -. T6 kendte 

E's voksende problemer. Han har før begået alvorlige fejl, 

således i en byggesag, hvor han ikke havde læst den 

relevante kontrakt, - - -. 

Der er enighed om, at T den 24. februar 2000 nævnte 

sponsoratet, og da der ikke blev sluttet nogen aftale den dag, 

idet T6 skulle hjem og »vende« det. T6 har i samme 

forklaring givet tre forskellige versioner om den korte 

samtale mellem ham og T2. Afhørt af anklageren nævnte 

han kun samtalen, intet om dens indhold; afhørt af egen 

forsvarer nævnte han, at enten T eller T2 sagde, at man 

kunne lægge sponsoratet på byggesagen; først afhørt af T's 

forsvarere nævnte han, at T2 præciserede 
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overfaktureringsmodellen. Kun den første forklaring gælder; 

hvad man skal hale ud af en afhørt, er mindre troværdigt. At 

T meget muligt har støttet sin opfordring til E om at yde er 

stort sponsorat med en henvisning til E's store indtjening i K, 

er legitimt og er ikke en opfordring til overfakturering. T6 

har misforstået generelle bemærkninger som en opfordring 

til en strafbar handling. 

Med hensyn til samtalerne i Barcelona har T6 alene forklaret, 

at »det var hans bestemte opfattelse, at de forstod, at . . .« [jf. 

som under proceduren for T], men det siger man ikke, hvis 

man allerede har en aftale. Såfremt T2 allerede havde 

præciseret overfaktureringen under mødet 24. februar, ville 

T6 ikke have været så usikker med hensyn til samtalerne i 

Barcelona. T6, som givetvis har følt sig under pres, har nok 

været stolt, da han rejste sig i Barcelona og fortalte om 

sponsoratet, men han blev hurtigt klar over, at han var gået 

for vidt. T2 har forklaret, at T6 nævnte, at han havde ydet 

sponsoratet på vegne af E, - - -. 

T6 har - - - forklaret udførligt om samtalen 3. april 2000 

med T2, men da de to var de eneste tilstedeværende, og 

forklaringen således ikke kan efterprøves, må den betragtes 

med forsigtighed, og i denne forbindelse må det tillægges 

betydelig vægt, at forklaringen først fremkommer i retten, 

ikke i de forudgående politirapporter, medens 

hukommelsen var friskere. Til politirapport af 8. november 

2002 har T6 kun nævnt mødet, men ikke hændelser eller 

samtaler herunder. Særlig urimeligt er det, at T6 først i 

retten nævner samtalen om udfærdigelse af aftalesedlerne. 

Retten bør derfor forkaste denne del af forklaringen. 

T2 har skrevet notatpapiret, formentlig på én gang, men uvist 

hvornår eller under hvilke omstændigheder, ligesom det er 

uoplyst, hvor og hvornår deter fundet og inddraget i sagen. 

Deter næppe skrevet under et møde, hvor T6 har været 

deltager, idet det indeholder tal uden forbindelse med 

sponsoratet. Tiltaltes forklaring til politirapport og i retten - - 

- er konsistent og bør lægges til grund. 

Ingen af de af T6, A og B, - - -, afgivne forklaringer om 

aftalesedlen involverer T2. T6 pressede på for at få 

aftalegrundlaget i orden, inden han den 8. maj 2000 udtalte 

sig offentligt om sponsoratet, jf. A's forklaring - - -. 

Aftalesedlen er underskrevet af V og O, - - -, og som før 

anført havde T2 intet at gøre hermed, idet O's forklaring er 

åbenbart urigtig, jf. at underskrivelsen givetvis fandt sted 1. 

maj 2000, hvor hverken T2 eller 

T var i kommunen. Hvis der virkelig forelå et komplot 

mellem T6 og T og/eller T2, ville man have valgt en dag, 

hvor en af de to havde været til stede. Tværtimod har T6 
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ønsket aftalesedlen underskrevet af andre, hvorved risikoen 

for afsløring af overfaktureringen var mindre. 

T2 har ikke deltaget i betalingerne. Sagen er ekspederet af 

X, jf. V - - -, og regningerne er attesterede af Q, - - -. Q's 

omtale af T2 er præget af den samme usikkerhed som 

andre forklaringer. 

G's forklaring om T2's deltagelse i det lille sponsorat og 

ytring om sammenhængen med det store sponsorat er lidet 

troværdig. G, som selv blev medlem af håndboldklubbens 

bestyrelse, havde sammen med J en åbenbar interesse i at 

skaffe sponsorater. Ved at gennemføre sponsoraterne på 3 

gange 200.000 kr. og derpå 900.000 kr., - - -, gik han langt 

ud over sin bemyndigelse. Han, som kendte rygterne om 

overfaktureringen i forbindelse med det store sponsorat, 

kan selv have kalkeret fremgangsmåden ved det lille 

sponsorat. Han er formentlig internt blevet bebrejdet sin 

andel i det lille sponsorat snarere end det store, - - -. 

Ad subsumptionen. 

Højst kan man bebrejde T2 hans manglende indgriben, da 

han fik den oplysning, han skrev ned på notatpapiret, men 

den manglende opfyldelse af en eventuel handlepligt udgør 

ikke mandatsvig. 

Ad strafudmåling. 

Bl.a. under henvisning til strafudmålingen for 

underdirektøren i - - -sagen henvises til T2's underordnede 

stilling og T's betydelige indflydelse over ham. Derudover 

er for retten forevist lægeerklæringer om tiltaltes langvarige 

og alvorlige sygdomme, særlig hjertesygdomme. 

- - - 

Forsvaret for T5 (forhold 2.). 

T5 har højst deltaget det ene øjeblik, hvor han påstås at have 

tiltrådt overfaktureringen under samtalen med T6. T5 har 

først hørt om sponsoratet efter Barcelonarejsen og har ikke 

hørt, at det var forbundet med overfakturering. Han var 

kraftigt optaget af skandinaviske sager og havde ikke tid til 

detailbehandling af danske sager eller indfinde sig på 

byggepladserne, og han rejste hele tiden. 

T6's forklaring er det eneste bevis mod T5, og det står ord 

mod ord. 

T5 handlede hurtigt, da der opstod krise, jf. mødet 8. maj 

2000; ved denne lejlighed kunne og burde T6 have rejst 

sagen. T5 bad om en controller til alle sager, hvilket han 

ikke havde gjort, hvis han havde ønsket at holde K-sagen 

hemmelig. 

T6's forklaring om mødet 24. februar 2000 strider mod alle 

andre mødedeltagere, der alle siger, at sponsoratet var 

anledningen, - - -, kun 

T6 foregiver uvidenhed herom, - - -. Fra den påstået lange 

samtale med T5 husker T6 kun de få afgørende ord. Hvis T5 

virkelig havde tiltrådt konstruktionen allerede den 24. 

februar, ville det være naturligt for T6 at underrette T straks i 

stedet for at vente til Barcelona, og sammenhængen må være, 

at samtalen aldrig har fundet sted. Hvis T6 var så utilpas ved 

ordningen, som han nu hævder, ville det være naturligt, at 

han straks henvendte sig til koncernjuristen eller i det mindste 

skrev et notat om sin opfattelse af sagen. 

Også om samtalerne i Barcelona står T6's forklaring alene. 

Det er T6's ansvar, at sponsoratet er konteret på 

byggesagen. Dette må han antages at have gjort for at 

skjule forholdet for T5. 

Forklaringerne fra A og B er prægede af, at de har en egen 

karriere at beskytte. A kunne være gået til T5, til hvem han 

havde direkte referat. 

N's og M's forklaringer - - -, svækkes ved, at de først er afhørt 

i retten mange år efter det passerede og efter de fleste øvrige 

vidner. M har ikke direkte afvist T5's forklaring om at have 

omtalt sponsoratet under mødet i lufthavnen, men blot 

benægtet erindring i dag mange år efter. 
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T6 fremtræder udadtil som beslutningstager og har 

overdrevet sin egen magt, jf. også Y - - -. Affærerne i 

forbindelse med T6's fratræden, - - -, viser, at han er gået 

over stregen mange gange. 

Ad strafudmåling. 

T5 kan, hvis han findes skyldig, kun bebrejdes adfærd ved en 

enkelt lejlighed i februar 2000, mere end 6 år siden. Sagens 

behandling har varet over 4 år indtil dom i første instans, 

hvilket for hans vedkommende må ses i forhold til hans 

beskedne inddragelse i sagen. Det gøres ikke gældende, at 

Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 6 om 

rettergang inden for en rimelig frist er krænket, men den 

lange tid er under alle omstændigheder et afgørende 

argument for betinget dom. Dette støttes også af citeringen af 

straffelovens § 23, hvorved særlig peges på § 23, stk. 2. 

Forsvaret for T6 (forhold 2.). 

Muligt har tre andre mødedeltagere 24. februar 2000 vidst, 

at de ville presse T6 for at få et stort sponsorat, men T6 

behøver ikke at have delt denne viden, og meget tyder på, 

at han er blevet overrasket. Det er ubestridt, at T6 ved 

denne lejlighed sagde, at han skulle hjem og forelægge 

sagen, og T5 var den eneste naturlige at forelægge sagen 

for, dvs. at samtalen har fundet sted, hvorved fastholdes, at 

T5 var i landet denne dag, - - -. 

T6's forklaring om forløbet 24. februar 2000 mister ikke 

troværdighed ved dens fremkomst i brudstykker. Forløbet 

ligger seks år tilbage, og T6 afhørtes fra mange sider på én 

gang. En kortfattet præcis forklaring ville have været mindre 

troværdig. Det håndskrevne notatpapir er meget muligt 

fremkommet under mødet 3. april, idet både de 5 mio. og de 

9 mio. kr. omtales. Det må antages, at T2 har sikret sig, at 

aftalesedlen gik uden om C, som kunne have afsløret 

konstruktionen. 

1613 

Naturligvis er de 9 mio. kr. i første omgang gået ind på 

byggesagen, hvor skulle beløbet ellers være konteret? 

Ad subsumptionen. 

T6 har ikke begået mandatsvig. E (og T6) har ikke fået en 

uberettiget vinding. T kunne med sit sikre flertal have 

gennemført sponsoratet selv med tilsidesættelse af 

kommunalfuldmagten. 

§ 155 må i denne sag betragtes som lex specialis i forhold 

til § 280, hvorfor det er mere naturligt at anvende den klart 

anvendelige § 155 frem for at fortolke § 280 udvidende. 

Ad strafudmåling 

T6 har ment at have handlet i E's interesse. Straffen bør 

nedsættes i medfør af straffelovens § 82, nr. 10, idet deter 

værdifuldt, at en mindre belastet medskyldig medvirker 

aktivt til sagens opklaring. Fængsel i 1 år betinget må være 

den højest mulige straf. 

Idet denne tiltalte stort set har tilstået bortset fra 

subsumptionen, bør hans omkostningstilsvar begrænses i 

medfør af retsplejelovens § 1008, stk. 4. 

Præmisser og konklusion 

Adforhold 2. 

Det er åbenbart, at der er foretaget overfakturering i dette 

forhold, hvilket støttes afgørende af, at der samtidig, 1. maj 

2000, er udfærdiget et detaljeret aftalebudget sluttende med 

summen 17.834.335 kr. og en uspecificeret aftaleseddel på 

26.834.335 kr., nøjagtig 9 mio. kr. større, uden at afvigelsen 

er forklaret med et ord. Dette bekræftes af, at E 17. 

december 2001 efter indhentet juridisk rådgivning besluttede 

at tilbagebetale beløbet 9 mio. kr. med tillæg af moms, - - -, 

på grund af mistanke om, at der var disponeret i strid med 

selskabets etiske regler, jf. redegørelsen af 13. februar 2002; 

det er uden betydning, at selskabet samtidig udtalte, at der 

ikke var fundet faktiske forhold, der gav grundlag for 

strafferetligt eller civilretligt ansvar. 

Det er ligeledes åbenbart, at overfaktureringen er 

viderekanaliseret som sponsorat til H Håndboldklub, 

hvorved henvises til den beløbsmæssige overensstemmelse 

mellem overfaktureringen 9 mio. kr. og sponsoratet 10 

mio. kr., idet differencen 1 mio. kr. svarede til det 

maksimale beløb, direktionen kunne yde selv, - - -, jf. 

desuden T2's  

notat - - - med omtalen af beløbene på 9 og 1 mio. og den 

nære tidsmæssige sammenhæng mellem aftalesedlen af 1. 

maj 2000 og sponsoratet af 8. s.m. Endvidere er det 

åbenbart, at selskabet aldrig ville overfakturere som sket 

for at beholde det overskydende beløb selv. 

At i hvert fald tiltalte T6 er skyldig - foreløbig bortses fra 

spørgsmålet om subsumptionen - er utvivlsomt. Han har 

erkendt at have medvirket til overfaktureringen og ydelsen af 

sponsoratet med viden om sammenhængen, og denne 

erkendelse støttes afgørende af de i øvrigt foreliggende 

beviser. Tiltalte har givet den relevante ordre om 

udfærdigelsen af arbejdssedlen på 26.834.335 kr., jf. A's og 

B's forklaringer - - -, jf. bemærkningen til A >>det skal du 

ikke vide<< på dennes spørgsmål om grunden til differencen 

på 9 mio. kr. og den senere udførlige indrømmelse over for 

A, og har offentligt i Barcelona i marts 2000 og ved 

pressemødet 8. maj 2000 bekræftet, at sponsoratet, som han 

selv underskrev på E's vegne, var givet. 

Det er herefter det afgørende spørgsmål, om T6's forklaring 

også kan anses for troværdig for så vidt angår de tre 

medtiltaltes mulige medansvar for forløbet, cf. forsvarets 

anbringender, hvorefter T6, hvis skyld er åbenbar, alene har 

medinddraget de øvrige tiltalte for at overføre mest muligt af 

sin egen skyld på de andre og opnå lavere straf for sig selv. 

Deter herved rettens opfattelse, at T6's troværdighed generelt 

må anses som god, også når han omtaler andre. Flere 

kontrollerbare enkeltheder bekræfter forklaringen som 

nærmere anført nedenfor. Det svækker ikke forklaringens 

troværdighed, at den, som det fremgår af referatet, er afgivet i 

brudstykker, og at afgørende enkeltheder til tider ikke er 

fremkomne ved anklagerens indledende afhøring, men først 

ved den følgende afhøring enten ved egen forsvarer eller 

andre forsvarere. Omend en forklaring, der skal >>hales 

ud<<, muligt kan være mindre troværdig end en spontan 

forklaring, jf. - - -, er det karakteristisk for nærværende sag, at 

særlig nøglepersonerne er afhørt uhyre grundigt ofte fra fem 

sider successive, særlig om afgørende episoder, såsom T6 om 

mødet 24. februar 2000, - - -. Ikke uvæsentlige dele af 

forklaringen er herved først fremkomne som svar på senere 

udtrykkelige spørgsmål, ikke som led i den første generelle 
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forklaring. Ligeledes svækker det ikke troværdigheden, at 

visse episoder kun er nævnt kortfattet i den oprindelige 

politirapport og først er omtalt udførligt i den indenretlige 

forklaring, jf. særlig T6's forklaring om mødet med T2 3. 

april 2000, som fremhævet af forsvaret - - -. Retten bemærker 

herved, at ved politiafhøringen 8. november 2002 har 

betydningen af mødet af 3. april 2000 formentlig ikke stået 

den afhørende polititjenestemand klar, hvorfor der ikke da er 

stillet direkte spørgsmål herom. Dette fremstod først med 

tilstrækkelig klarhed under domsforhandlingen. Endelig be-

mærkes om T6's generelle troværdighed, at han ikke ses at 

have haft et motiv til selv at foretage en overfakturering med 

henblik på at begunstige håndboldklubben på kommunens 

bekostning. 

Tiltalte T inddrages afgørende af T6 i forklaringen om mødet 

24. februar 2000 - hvor T ubestridt har deltaget - særlig om 

T's bemærkning >>Ja, men så må vi jo klare resten<<, - - -, 

efter hans anmodning om et sponsorat på 
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10 mio. kr. og T6's henvisning til overgrænsen på 1 mio. kr. I 

denne forbindelse bemærkes, at ordlyden af politirapporten af 

25. juni 2002, >>hvorefter T havde udtalt, at så måtte de klare 

det<<, - - -, særlig pronominet >>de<< i stedet for >>vi<< ikke 

- som gjort gældende af forsvaret - - - - udgør nogen ændring. 

Som almindelig kendt skrives politirapporter normalt i 

indirekte tale, også ved gengivelse af replikker, og retsbogen 

har blot valgt at gengive denne afgørende sætning i direkte tale. 

Der henvises herved til vicekriminalkommissær Z's forklaring - 

- -. Endvidere inddrages T kraftigt ved T6's forklaring om T's 

gentagne opfordringer, som han betegnede som pres, til ham i 

Barcelona om at offentliggøre sponsoratet, - - -. T6's forklaring 

bestyrkes yderligere ved, at han kort efter det passerede omtalte 

overfaktureringen for A og herunder 

 

nævnte sin aftale med >>K Kommune<<, - - -, hvad A 

tolkede som T eller T2, >>det kunne kun være på det 

niveau<<. 

T har haft det kraftigste motiv af alle i sin betydelige 

interesse for at fremme elitesportens udvikling i K, hvilket 

er almindelig kendt og konkret har givet sig udslag i hans 

mangeårige stilling som formand for K Boldklub og i, at 

han i nærværende sag ad begge forhold fremsatte ønske om 

et betydeligt sponsorat over for både Æ, - - - (>>nu tog han 

sin anden kasket på, og nu var han formand for K 

Boldklub<<), og T6, - - -. Endvidere er det ubestridt og 

erkendt af T, - - -, at han har udarbejdet det første udkast til 

sponsoraftalen mellem E og K Boldklub, nøjagtig svarende 

til den efterfølgende tekst. Endelig svarer den anvendte 

model nøje til T2's notatark, - - -, ordene >>SPONSOR E<< 

og tallene, trekanten og pilen, jf. herved T2's forklaring om 

ved flere mø-der, hvor også T har været til stede, at have 

nedskrevet andre tilstedeværendes idéer på stedet. 

Det svækker ikke antagelsen om T's skyld, at han efter 

mødet 24. februar 2000 og samtalerne med T6 i Barcelona 

3.-5. marts 2000 ikke har deltaget i yderligere handlinger. 

Med hensyn til byggesagen havde han erklæret sig inhabil 

11. januar 2000, - - -, og da aftalen om sponsoratet og den 

dermed forbundne overfakturering var indgået, behøvede 

han ikke deltage i dokumentekspedition. 

At kommunens rådgivende ingeniørfirma F A/S ikke har 

attesteret fakturaerne, - - -, skaber mistanke om, at ledende 

personer i K Kommune har ønsket at skjule den rette 

sammenhæng, men er ikke et afgørende bevis imod T, idet 

det ikke ses bevist, at denne beslutning emanerer fra ham. 

Efter en samlet bedømmelse af de foreliggende beviser, 

særlig T6's forklaring, findes herefter bevist, at T ikke blot 

har deltaget i de afgørende dispositioner, men har taget 

initiativet hertil og herunder har formået T6 til at yde det 

ønskede sponsorat ved en kombination af et løfte om at 

betale størstedelen af udgifterne ved en overfakturering og 

et betydeligt pres. 

Tiltalte T2 inddrages afgørende af T6 på følgende tre 

punkter: Han fremdrog som den første 

overfaktureringsmodellen under en samtale mellem ham og 

T6 ved mødet 24. februar 2000, - - -. Han deltog i T's 

kraftige overtalelser af T6 under samtalerne i Barcelona, 

hvorunder overfaktureringsmodellen omtaltes indirekte, - - -

. Han gennemgik modellen under mødet 3. april 2000 på R, 

- - -, hvilket bestyrkes yderligere ved den samtidige 

drøftelse af beløbet på5 mio. kr. og den samtidige 

fremkomst af de to arbejdssedler på henholdsvis 5 mio. kr. 

og 26.834.335 kr. 1. maj 2000. Som nævnt ovenfor 

reduceres vægten af T6's forklaring ikke nævneværdigt ved, 

at han først sent i afhøringen i retten nævnte samtalen af 24. 

februar 2000 om overfaktureringen, og at han først i retten, 

men ikke for politiet, omtalte de væsentlige enkeltheder fra 

mødet af 3. april 2000. Retten tillægger i øvrigt forklaringen 

om sidstnævnte møde særlig vægt, idet T2 ikke var i 

selskab med T, men virkede alene. Ej heller reducerer det 

vægten af forklaringen, at omtalen af 

overfaktureringsmodellen under samtalerne i Barcelona kun 

har været underforstået, men ikke er udsagt med rene ord. 

Et arrangement, om hvis ulovlighed ingen kunne være i 

tvivl, nævnes helst med omskrivninger. 

Ud over T6's forklaring støttes antagelsen om T2's skyld 

afgørende af det af ham selv ubestridt nedskrevne notatark, 

- - -, som må hidrøre fra den relevante periode, jf. at det 

omtaler beløbene på både 9 mio. kr. og 5 mio. kr., ligesom 

ordene >>SPONSOR E<< viser den skrivendes viden om 

denne sammenhæng. 

Efter G's forklaring - - - har T2 3. april 2001 foreslået et 

påtænkt nyt, mindre sponsorat fra E til håndboldklubben 

finansieret ved overfakturering på en byggekontrakt, og 

ifølge A's forklaring - - - om G's oplysning til ham havde T2 

udtrykkelig ønsket at finansiere >>på samme måde som 

sponsoratet på de 9 mill. kr. fra tidligere<<, hvorved det er 

uden betydning, at A ikke erindrede det spontant, men først 

efter forehold af vedkommende politirapport. 

Faktureringsbilaget vedrørende  

- - -skolen viser, at E i første omgang accepterede 

forslaget, - - -. Endelig må efter J's forklaring, - - -, T2's 

forklaring om anledningen til samtalen mellem ham og G 

af 3. april 2001 forkastes som åbenbart usand. 

Derhos viser den oprindelige formulering af referatet af 

bestyrelsesmødet i K Håndboldklub den 3. april 2001, at 

http://mio.kr/
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det da antoges, at T2 havde en væsentlig andel i aftalen om 

sponsoratet på 900.000 kr., - - -, idet det er uden betydning, 

at tiltaltes navn er fjernet ved den senere redigering af 

referatet. 

Sammenfattende lægges herefter til grund, at tiltalte T2 har 

haft en væsentlig hjælpende rolle igennem hele forløbet. 
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Tiltalte T5 har ifølge T6's forklaring - - - medvirket på et 

enkelt vitalt tidspunkt, nemlig ved at sanktionere 

overfaktureringen og sammenkædningen med sponsoratet, 

da T6 vendte tilbage til E efter mødet den 24. februar 2000. 

T6's forklaring støttes yderligere ved, at alle øvrige deltagere 

i mødet 24. februar 2000 har bekræftet, at T6 ikke lovede 

sponsoratet straks, men udtalte at skulle forelægge det 

hjemme, - - -, hvilket kun kunne betyde T5, jf. herved 

grænsen på 1 mio. kr. for direktionens adgang til at yde 

sponsorater, - - -. A's og B's forklaringer - - - viser den 

samtidige opfattelse af sagen i E. N's forklaring - - - om hans 

samtale med T5 støtter antagelsen om dennes forudgående 

viden om forholdet, hvilket tillige støttes af hans afdæmpede 

svar på det sagte, jf. yderligere A's forklaring - - - om at have 

underrettet N, der var hans umiddelbare overordnede, og om 

dennes kraftige reaktion herpå. 

T5's forklaring om på et tidligt tidspunkt at have 

underrettet den svenske bestyrelsesformand M er ikke 

bekræftet af denne, - - -. 

Det svækker ikke T6's forklaring, at han ikke umiddelbart 

efter sin samtale med T5 henvendte sig til T eller T2 for at 

fortælle, at aftalen var i orden. Tværtimod er det 

psykologisk troværdigt, at T6 med sin forståelse for, at 

dispositionen formentlig var ulovlig, længst muligt veg 

tilbage fra at binde sig definitivt. 

Sammenfattende lægges herefter til grund, at T5 har haft 

en reduceret, men i et afgørende øjeblik vital rolle. 

Med hensyn til den af anklagemyndigheden påberåbte 

principale subsumption af overtrædelsen som mandatsvig 

lægges til grund, at både T og T2 har haft en stilling 

svarende til begge led i straffelovens § 280. Særlig om T2 

gælder, at hans loyalitetspligt ikke gjaldt borgmesterens 

person, men K Kommune som institution, også når borg-

mesteren, hans egen foresatte, afkrævede ham bistand til en i 

forhold til kommunen ulovlig handling. K Kommune er 

>>en anden<< i straffelovens forstand. Vinding er tilsigtet 

for og opnået af H Håndbold A/S, der har opnået et 

sponsorat, som var 9 mio. kr. større end det sponsorat, 

klubben ellers kunne forvente. I mindre omfang er vinding 

tillige opnået af tiltalte T gennem hans personlige 

medejerskab af K Boldklub A/S, som var medinteressent i 

håndboldklubben, omend denne vinding er ubetydelig i 

forhold til klubbens vinding. At et sponsorat er en gensidigt 

bebyrdende disposition, hvorved klubben har ydet E diverse 

modydelser af reklamemæssig karakter, betager ikke beløbet 

dets karakter af vinding i straffelovens forstand. Endelig har 

kommunen, som har betalt en overpris på 9 mio. kr., lidt et 

dertil svarende formuetab, hvorved det er uden betydning, at 

tabet senere er erstattet af E. At T ved hjælp af sit flertal i K 

Byråd muligt kunne have formået kommunen til at 

sponsorere direkte, som fremhævet af forsvaret for T6 - - -, 

er ligeledes uden betydning; dispositionen ville som 

overskridelse af kommunalfuldmagten have været lovstridig, 

hvilket måtte forventes påtalt af tilsynsmyndigheden. Alle 

disse omstændigheder har været kendt af T5 og T6. Alle er 

herefter skyldige i mandatsvig, henholdsvis for T5 og T6 

medvirken hertil. 

Uagtet de tiltalte ikke eller kun i ubetydelig grad har tilsigtet 

og opnået personlig vinding, er forholdet med rette 

subsumeret under straffelovens § 286, stk. 2, under 

henvisning til dets omfang, 9 mio. kr., og til, at det er 

begáet af fire i forening over for en kommune, i hvilken en 

tiltalt var borgmester og en anden højt placeret 

embedsmand. 

Tiltalens rigtighed findes sáledes i det hele godtgjort ad 

forhold 2. 

Ved strafudmálingen er for alle tillagt vægt i skærpende 

retning, at forholdet er begáet af fire i forening, jf. 

straffelovens § 81, nr. 2), og for de tiltalte Tog T2 at 

forbrydelsen er begáet i udførelsen af offentlig tjeneste, § 81, 

nr. 7), hvilket gælder med særlig vægt for T, der som den 

forurettede kommunes borgmester havde den højeste post, 

som kunne opnás ved et demokratisk valg, i noget mindre 

grad for T2, som har været i en loyalitetskonflikt mellem 

sine pligter, som han sá dem, over for borgmesteren og sine 

ábenbare pligter over for K Kommune. 

I formildende retning gælder for de tiltalte T2, T5 og T6 det af 

tiltalte T udøvede pres, omend dette ikke har haft en sádan 

styrke, at straffelovens § 82, nr. 6), kan finde anvendelse. 

Omend straffesagen har trukket længe ud, harden været 

forsøgt fremmet mest muligt af anklagemyndigheden. 

Højesterets afgørelse af 17. februar 2004, refereret i Ugeskrift 

for Retsvæsen árg. 2004, pag. 1326, hvorved de af denne sag 

omfattede to forhold udskiltes af den større sag imod de tiltalte 

T og T2 og sammenlagdes med sagerne imod de øvrige fire 

tiltalte, har været motiveret af væsentlige processuelle hensyn, 

særlig ønsket om samtidig pádømmelse af sagen for alle 

tiltalte, og den derved forvoldte forøgede varighed af sagen for 

de fire tiltalte, som kun omfattedes af ét forhold hver, omfattes 

ikke af straffelovens § 82, nr. 13), ligesom sagen ikke pá langt 

nær har trukket sá længe ud, at Den Europæiske 

Menneskerettighedskonventions art. 6's krav om rettergang 

inden for en rimelig frist blot tilnærmelsesvis kan anses 

krænket. Derimod findes den lange hengáede tid at være en 

formildende omstændighed for de tiltalte T5, som har begáet 

en enkeltstáende strafbar gerning 24. februar 2000, og T6, hvis 

strafbare forhold i realiteten sluttede med pressemødet 8. maj 

2000, jf. straffelovens § 82, nr. 14), hvorimod denne 

formildelsesgrund ikke kan komme de tiltalte T og T2 til gode 

efter deres mere centrale stilling i sagen. For tiltalte T6 gælder 

i høj grad 

1616 

formildelsesgrunden i straffelovens § 82, nr. 10), idet de 

øvrige tiltaltes skyld muligt ikke havde kunnet bevises 

uden hans udførlige erkendelse. Under henvisning til alle 

disse omstændigheder har retten valgt at gøre straffen for 

de tiltalte T5 og T6 betinget. 

Endelig er de under sagen fremkomne oplysninger og tiltalte 

T2's meget dárlige helbred en for ham ikke uvæsentlig 
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formildende omstændighed, som ved en afvejning mellem 

sagens omfang, herunder længden af den idømte straf, og 

disse personlige forhold har medført, at straffen ogsá for denne 

tiltalte er gjort betinget. 

Som følge af det anførte vil de ad forhold 2. nævnte tiltalte 

være at anse efter straffelovens § 280, jf. § 286, stk. 2, med 

hensyn tilde tiltalte T5 og T6, jf. § 23, tiltalte T med 

fængsel i 2 ár, tiltalte T2 med fængsel i 1 ár 3 máneder og 

de tiltalte T5 og T6 hver især med fængsel i 1 ár, sáledes at 

straffen for de tiltalte T2, T5 og T6 gøres betinget som ne-

denfor bestemt. 

Som anført tidligere er de tiltalte T3 og T4 blevet frifundet, 

og det ad forhold 1. rejste erstatningskrav er henskudt til 

eventuelt borgerligt søgsmál. 

Med hensyn til afgørelsen om sagsomkostninger for de 

domfældte har retten lagt vægt pá, at mindst halvdelen af 

domsforhandlingen er medgáet til behandlingen af forhold 

1., der resulterede i frifindelse, jf. retsplejelovens § 1008, 

stk. 4. 

Med hensyn til fastsættelsen af forsvarersalærerne foreligger 

skrivelse af 17. maj 2006 fra den for T3 beskikkede forsvarer, 

advokat Preben Kønig, som ud over at oplyse varigheden af 

forberedelse m.v. ud over retsmøderne, ca. 130 timer i alt, 

særlig henleder opmærksomheden pá, at han i praksis af alle 

de øvrige forsvarere har fáet overdraget at foretage de meget 

tidkrævende analyser af prisfastsættelserne for de respektive 

rejser ad forhold 1. 

Retten fastholder som udgangspunkt, at salæret for 

domsforhandlingsdage ogsá omfatter forberedelse som 

gennemlæsning af akter, møde med klient etc., men kan 

anerkende det særlig fremdragne hensyn, at denne forsvarer 

har udført et ekstraordinært og, som sagen forelá for retten, 

nødvendigt arbejde med økonomiske beregninger, som ikke i 

samme grad belastede de øvrige forsvarere, der i deres 

procedure pá dette vigtige punkt i høj grad kunne henvise til 

denne advokats arbejde. Retten har herefter forhøjet det salær, 

som den blotte sammentælling af domsforhandlingsdage for 

denne forsvarer med tillæg for forberedelse i 2003 berettiger 

til, med omtrent 30.000 kr. 

De beskikkede forsvarere for T2 har ved skrivelser af 23., 

30. og 31. maj 2006 henstillet, at salæret fastsættes til 

forhøjet takst svarende til de største sager om særlig 

økonomisk kriminalitet, 13.000 kr. pr. 

domsforhandlingsdag indtil udgangen af oktober 2005 og 

derefter 14.500 kr. pr. dag, medens grundtaksten for de 

samme perioder er henholdsvis 11.000 kr. og 13.000 kr. 

Deter anført, at sagen má betragtes som en helhed i forhold 

til den samtidig verserende sag imod T og T2, hvori de 

samme forsvarere er beskikkede til forhøjet takst, hvorfor 

samme takster bør anvendes i begge sager. Under 

henvisning til den tidligere af retten anførte begrundelse, at 

lighedshensyn kræver samme salær til alle forsvarere, og at 

der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at forhøje salærerne 

til de fire øvrige forsvarere, anføres, at dette hensyn kan 

opfyldes ved at fastsætte salæret til alle til forhøjet takst. 

Sáfremt salæret forhøjes - hvilket bl.a. indebærer, at det 

tidligere fastsatte acontosalær skal forhøjes fra 239.500 kr. 

til 281.250 kr., alt med tillæg af 25% - anerkendes det, at 

der ikke er grundlag for særskilt honorering af 

forberedelsen af proceduren, men i modsat fald bør denne, 

som for disse advokater har varet 38 timer, henholdsvis 34 

timer, honoreres særskilt. 

Retten har tidligere fastholdt, at der ikke er tilstrækkeligt 

grundlag for at anvende forhøjet takst i nærværende sag, 

hvilket Østre Landsret efter kæremál stadfæstede den 14. 

februar 2006, og finder fortsat ikke grundlag herfor. At 

sagen føres af statsadvokaten for særlig økonomisk 

kriminalitet, giver ikke i sig selv grundlag for forhøjet salær, 

hvis ikke sagens omfang tilsiger det, og denne sag omfatter 

kun to afgrænsede forhold, som, uagtet domsforhandlingen 

er vokset til noget over 20 dage mod de først forventede 9 

dage, stadig er langt under de ca. 50 dage, hvor det findes 

rimeligt at udløse forhøjede takster. Sagen mod 

byrádsmedlemmerne, hvor domsforhandlingen forventes at 

vare ca. 70 dage, er ikke sammenlignelig. Omend 

sagsakterne er voksede, rummes de fortsat i to ringbind i 

forhold 1. og ét ringbind i forhold 2. Ganske vist har 

domsforhandlingen det pá grund af vanskelighederne ved at 

beramme med mange advokater ikke kunnet koncentreres til 

ét samlet forløb, men den ekstra forberedelsestid, som af 

denne grund kunne udkræves, er kompenseret ved, at 

retstiden de enkelte dage har været begrænset til kl. 9.30-

15.15 med en times frokostpause, hvor den fulde arbejdstid 

ville være kl. 9.00-16.00. Efter opdelingen af 

sagskomplekset er der kun grundlag for forhøjet takst i 

hovedsagen, uanset at forsvarerne er de samme i begge 

sager. Retten har ej heller fundet grundlag for at honorere 

udarbejdelsen af proceduren særskilt, jf. atter sagsakternes 

begrænsede omfang og det forhold, at forsvarerne for T og 

T2 har kunnet opdele proceduren, sáledes at de behandlede 

ét forhold hver. Salæret fastsættes herefter efter grundtaksten 

pr. domsforhandlingsdag med fradrag af tidligere tildelte 

acontosalærer som nedenfor nærmere bestemt. 

De tiltalte T, T2, T5 og T6 bør betale de dem vedrørende 

sagsomkostninger, herunder hver en tredjedel af 
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de nedenfor nævnte salærer til de for dem beskikkede 

forsvarere, me-dens det offentlige betaler to tredjedele af 

disse salærer og alle sagsomkostninger vedrørende de 

tiltalte T3 og T4, herunder salærerne til de for disse 

beskikkede forsvarere. 

Forsvarersalærerne fastsættes således, alle beløb med tillæg 

af 25%: Til advokat René Offersen, beskikket for T, 

294.000 kr., hvoraf 242.000 kr. tidligere er udredt a conto; 

til advokat Vibeke Borberg, beskikket for samme, 306.000 

kr., hvoraf 242.000 kr. tidligere er udredt a conto; 

til advokat Anders Németh, tidligere beskikket for samme, 

50.000 kr., som i deres helhed er udredt a conto; 

til advokat Jan Erik Kornerup Jensen, beskikket for T2, 

321.000 kr., hvoraf 258.500 kr. tidligere er udredt a conto; 

til advokat Niels Ulrik Heine, beskikket for samme, 

303.000 kr., hvoraf 239.500 kr. tidligere er udredt a conto; 

til advokat Preben Kønig, beskikket for T3, 390.000 kr., 

hvoraf 90.500 kr. tidligere er udredt a conto; 

til advokat Axel Grove, beskikket for T4, 352.000 kr., 

hvoraf 258.000 kr. tidligere er udredt a conto; 
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til advokat Finn Walther Petersen, beskikket for T5, 

345.000 kr., hvoraf 289.500 kr. tidligere er udredt a conto. 

til advokat Finn Holm-Jørgensen, beskikket for T6, 

207.000 kr., hvoraf 146.000 kr. tidligere er udredt a conto; 

Østre Landsrets dom 8. februar 2007 (23. afd.), se U 

2007.1444 Ø (Vagn Joensen, Steen Mejer Hansen, Søren 

Hafstrøm (kst.) med domsmænd). 

Hillerød Rets dom af 20. juni 2006 er anket af T med påstand 

om frifindelse og af T5 med påstand om frifindelse, 

subsidiært formildelse. 

Anklagemyndigheden har for begge de tiltaltes 

vedkommende påstået domfældelse i overensstemmelse 

med forhold 2 i anklageskriftet af 23. juni 2003, som samlet 

den 18. februar 2004, samt til skærpelse i forhold 2. 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af de 

tiltalte og vidnerne D, T2, B, T6, L, N, J, G, Ø, Q, A, O, C, 

der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten. 

Endvidere er der for landsretten afgivet forklaring af Å, 

AA og AB. 

De i byretten af vidnerne M, I, V, AC og Y afgivne 

forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 

965 c, stk. 4. 

Tiltalte T har forklaret blandt andet, at K Kommune i 

forbindelse med planerne om - - -hallen nedsatte R-udvalget. 

Kommunen havde modtaget en henvendelse fra Dansk 

Badminton Forbund, der manglede faciliteter til afvikling af 

Danish Open i badminton, og der blev indgået en aftale for 

2000 og de følgende to år om afholdelse af Danish Open i 

badminton i den nye hal. Tiltalte og formanden for P 

Håndbold, D, kom i efteråret 1999 til at tale om den nye hal. 

P Håndbold havde dårlige træningsfaciliteter. Fusionen 

mellem K Håndbold og P Håndbold kom derved på tale. 

Tiltalte fik fra bestyrelsen i P Håndbold et oplæg om, at der 

skulle skaffes omkring 5 mio. kr. pr. år gennem sponsorer til 

et herre- og damehold. Han undersøgte i K Håndbold, om der 

var interesse for fusionen, og derefter ordnede klubberne 

resten indbyrdes. Han har aldrig siddet i ledelsen i K 

Håndbold, P Håndbold eller i den fusionerede klub. K 

Boldklub skød 125.000 kr. ind i håndboldklubben, fordi 

klubben manglede kapital, og fordi klubberne havde fælles 

interesser, idet K Boldklub skulle administrere hallen. 

Han involverede sig som aktionær i fodboldklubben, da det 

var en offentlig emission, og da han måtte stå inde for det, 

han agiterede for. Der har altid været offentlighed om hans 

aktiebesiddelser. Han havde som borgmester en pligt til at 

hjælpe de lokale foreninger. Deter klart, at han >>lagde 

pres<< på folk og firmaer for at få disse til at blive 

sponsorer, men kun på samme måde, som hvis han ønskede 

at få stemmer til Folketinget. Han har altid adskilt sine 

erhvervsinteresser og interessen for sporten, og der har ikke 

været nogen sammenhæng mellem sponsorater og tildeling 

af arbejdsopgaver for kommunen. Han har gjort mest for 

fodboldklubben, men også støttet tennisklubben, 

kunstklubben m.v. med at skaffe sponsorer. 

Han husker ikke regningen af 22. februar 2000 fra - - - Kro. 

Han har på et tidspunkt deltaget i et møde vedrørende P 

Håndbold for at høre, hvad klubben havde brug for 

økonomisk. Det må have været inden mødet med E. Han 

husker heller ikke nærmere om regningen fra R vedrørende 

et arrangement den 24. februar 2000. Han har deltaget i et 

møde, hvor T6 har været til stede, men husker ikke, om det 

var under mødet den 24. februar på R. Han talte på mødet 

med T6 om, at det ville være godt for E med et sponsorat. E 

var i hans øjne selvskrevet til at blive hovedsponsor for 

håndboldklubben, fordi virksomheden ved eksponering af K 

Hallen kunne markedsføre sig som en virksomhed, der 

kunne bygge sportshaller. E havde været involveret i 

vedligeholdelsen af kommunens bygninger siden 1998. Der 

var et omfattende samarbejde mellem kommunen og E, og 

samarbejdsklimaet var godt. 

Han havde aftalt med P Håndbold, at han skulle prøve at få 

et sponsorat på 10 mio. kr. igennem. D, der var til stede 

under mødet med T6, kendte således beløbet. Han mener 

ikke, at beløbet chokerede T6, der var positiv, men gav 

udtryk for, at han ikke selv havde 
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kompetence til at bevilge betaling af et sponsorat af den 

størrelse. T6 sagde muligvis noget om, at han kun kunne 

disponere over en mio. kr. om året. Tiltalte sagde herefter 

noget i retning af, at >>så må dem, der har kompetence til 

det, klare resten<<. Han sagde ikke, at kommunen måtte 

klare resten. T6's reaktion var, at han så måtte undersøge 

mulighederne. Han er sikker på, at han og D ikke fejrede 

det bagefter. Der var ikke noget at fejre. Han så ikke T6 og 

T2 tale i enrum bagefter. Han husker slet ikke, at T2 var til 

stede. T6 har under forløbet sagt: >>E, det er mig<<, men 

han var ikke helt klar over, hvad T6 havde kompetence til i 

selskabet. 

Han hørte ikke fra T6 fra den 24. februar til rejsen til 

Barcelona. Han >>udfrittede<< i Barcelona T6 for ny. T6 

var i >>festhumør<<. Han fik T6 til at sige tilde andre 

rejsedeltagere, at E nu skulle være hovedsponsor. Han 

troede derefter på sponsoratet. Tiltalte deltog ikke ved 

sponsorkontraktens underskrivelsen den 8. maj 2000. Han 

husker ikke, om han var til stede ved pressemødet samme 

dag. Han havde bedt T2 om at følge op på, hvordan det gik 

med sponsoratet, og denne orienterede ham den 8. maj om, 

at det var lykkedes. Tiltalte har alene formidlet kontakten 

og forelagt beløbet, som P Håndbold ønskede, for T6, og 

ikke haft andet med sagen at gøre. 

Han husker ikke nøjagtigt, hvornår han udarbejdede det 

håndskrevne udkast til sponsoraftale, men det kan godt 

passe, at det var efter rejsen til Barcelona. AD var hans 

sekretær. Hun arbejdede på rådhuset. Et udateret, 

maskinskrevet udkast til sponsoraftale og udkast dateret den 

10., 20. og 21. marts 2000 siger ham ikke noget nærmere. 

AD hjalp ham med alle de opgaver, han bad hende om, også 

arbejde vedrørende håndboldklubben. Han lavede det 

oprindelige udkast til sponsoraftale, og det er muligt, at han 

har sagt til folk, at de skulle spørge AD, om hun ville lave 

det videre arbejde. Han har aldrig set det håndskrevne notat 

med blandt andet teksten >>SPONSOR E<<. Han så det 

først, da han så det i avisen. Han ved således ikke, hvornår 

det blev skrevet. Det er ofte sket, at han har bedt andre, 

f.eks. T2, nedskrive sine ideer, men deter ikke sket i dette 
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notat. Han har aldrig set aftalesedlerne vedrørende S-hallen. 

Han befandt sig i Israel, da aftalesedlerne kom til kommu-

nen. Han holdt sig uden for projekterne, fordi K Boldklub 

skulle leje hallen af kommunen. Han kunne ikke have begge 

>>kasketter<< på. Han erklærede sig derfor inhabil på 

byrådsmødet den 11. januar 2000. Da han anså sig for 

inhabil, skulle viceborgmester O indtræde. Han ved ikke, 

hvornår aftalesedlerne blev underskrevet. Han husker ikke, 

om V, der sammen med O underskrev aftalesedlerne, var 

med på rejsen til Israel i maj 2000. Tiltalte havde ikke noget 

med anvisningen af betalingerne at gøre. Det var principielt 

kommunens økonomidirektør, Q, der stod for dette. Han har 

ikke givet instruks om, at noget skulle stiles til T2.Man 

kendte pr. 1. maj 2000 overhovedet ikke omfanget af 

udgifterne til byggeriet af S-hallen. Slutregnskabet kunne 

sagtens afvige fra beløbet på 26.834.335 kr. på aftalesedlen. 

Blev der betalt for meget, fik man penge tilbage. Betalte 

man for lidt, efterbetalte man. F A/S, som var kommunens 

rådgiver, var garant for, at arbejdet blev udført korrekt, og 

for, at byggeregnskaberne blev godkendt. Han havde fuld 

tillid til rådgiveren og dennes direktør, C. Der kunne ikke 

laves en slutopgørelse, før F A/S havde sagt »o.k.<< for det. 

Når det i et brev fra E af 19. maj 2000 fremgår, at 

eventuelle forskydninger i entreprisesummen »justeres i 

den/de sidste rater<<, skyldes det netop, at man ikke kendte 

til den endelige pris, og at det afgørende var slutregnskabet. 

Han ved ikke, hvorfor der ikke blev lavet nogen 

entreprisekontrakt vedrørende S-hallen. 

Han hørte på et tidspunkt fra T2, at håndboldklubben 

manglede penge, og at man ville prøve at få et yderligere 

sponsorat på 900.000 kr. fra E. Tiltalte sagde, at det var en 

god idé. Det må have været i starten af 2001. J var ansat i 

fodboldklubben og skulle blandt andet hjælpe med at finde 

sponsorater. Han husker ikke, om han har opfordret hende til 

at kontakte T2 herom. Han har aldrig drøftet sponsorater med 

G. Det er ikke er ham, der har forfattet brevet af 3. april 2001 

til E vedrørende et ekstraordinært sponsorat på 900.000 kr. 

T2 fortalte på et tidspunkt, at E var indstillet på at give et 

ekstra sponsorat. Tiltalte har aldrig haft drøftelser om 

sponsorater i forbindelse med K Kaserne, heller ikke med G. 

Han har dog nok sagt, at det ville være naturligt, at man 

fortalte, at der var meget sport i K i forbindelse med 

markedsføringen af lejlighederne. Han har ikke over for G 

tilkendegivet, at man kunne regne med projektet, hvis der 

kom et sponsorat fra E. 

T5 har forklaret blandt andet, at han ikke husker de nærmere 

omstændigheder, hvorunder T6 første gang fortalte ham om 

sponsorkontrakten på 10 mio. kr. Det foregik på tiltaltes 

kontor. Han mener, at det var, efter at han den 19. marts 2000 

kom hjem fra en rejse til Australien, men han kan ikke 

udelukke, at det var før afrejsen til Australien den 1. marts. 

Han har formentlig været på sit kontor den 24. februar 2000. 

Han fik af T6 oplyst det samlede beløbs størrelse, og at 

beløbet skulle betales over 3 år. T6 fortalte ikke noget om, at 

sponsoratet skulle betales ved overfakturering. Efter tiltaltes 

opfattelse var »løbet kørt<< ved, at en juridisk registreret 

direktør havde »committet<< sig. T6 fortalte ikke, hvem han 

havde forpligtet sig over for. Tiltalte blev vred. T6 anførte, at 

K kommune var en meget vigtig kunde. Han var enig heri, 

men beløbet var alt for stort. E kunne indgå sponsorkontrakter 

på op til en mio. kr. pr. kontrakt pr. år. Han følte sig imidlertid 

tvunget til at 
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acceptere det passerede, fordi »løbet var kørt<<. Der var på 

det tidspunkt »pres<< på økonomien i E's danske afdeling. 

Sponsorater skulle betales over en central 

markedsføringskonto i den danske afdeling. T6 havde 

ansvaret for marketingafdelingen for hele Danmark. Han 

attesterede umiddelbart efter opsigelsen af T6 den 18. 

oktober 2000 en acontobetaling vedrørende sponsoratet. Det 

er hans initialer, som er påført i anvisningsstemplet på 

bilaget vedrørende betalingen. Han havde overtaget ansvaret 

for marketingafdelingen efter T6's fratræden. Da 

betalingsanvisningen blev lagt til ham, gik han ud fra, at de 

konti, pengene skulle tages fra, var anført korrekt, og at belø-

bet blev konteret på den centrale markedsføringskonto frem 

for på en byggesagskonto. E's markedsføringsbudget var 

væsentligt højere end 3,3 mio. kr. årligt. Han husker ikke 

beløbets størrelse. Han og T6 havde fordelt opgaverne 

mellem sig på den måde, at T6 havde ansvaret for samtlige 

entreprenøraktiviteter i Danmark. Tiltalte havde derfor ikke 

noget at gøre med entrepriserne vedrørende S-hallen og - - -

hallen i K. I Danmark var E's årlige omsætning på omkring 

4,5 mia. kr. Han og T6 kunne underskrive kontrakter på op 

til en halv mia. kr. Kompetencegrænsen blev på et tidspunkt 

forhøjet fra 150 mio. kr. 

Under drøftelsen på tomandshånd mellem ham og E's 

bestyrelsesformand, M, den 3. juli 2000 gav han over for M 

udtryk for, at han ikke  

længere havde tiltro til T6 på grund af dennes økonomiske 

dispositioner, herunder vedrørende sponsoratet. Det var på 

mødet den 3. juli 2000, at han nærmere orienterede M om 

sponsoratet. Efterfølgende havde han et møde med M, hvor 

han foreslog, at T6 skulle opsiges, men at det af praktiske 

grunde måtte vente. T6 sad på det tidspunkt alene med et 

meget stort projekt, - - -, hvilket skulle afleveres den 10. 

oktober 2000. T6 blev formelt opsagt den 18. oktober 2000. 

Det kan godt passe, at en af samtalerne med N fandt sted i 

slutningen afjuni 2000. Hverken N eller andre har imidlertid 

fortalt ham om overfaktureringen, og han har ikke orienteret 

M om nogen overfakturering. Han vil ikke afvise, at han har 

fortalt N, at han havde orienteret M om sponsoratet, men han 

har ikke fortalt N, at orienteringen af M også omfattede 

overfakturering. I regnskabsåret 2000 var der et underskud på 

en kvart mia. kr. i den danske afdeling. Hovedparten var i N's 

afdeling og i projektet »- - -<<. Umiddelbart efter N's 

fratræden viste der sig flere meget dårlige resultater i N's 

afdeling. 

Han har mødt tiltalte T en gang i forbindelse med et møde i 

1998, hvilket blev optakten til, at E indgik aftale om 

vedligeholdelse af K Kommunes ejendomme. Han har ikke 

i øvrigt haft kontakt med ham før denne retssag. Han har 

aldrig forhandlet sponsoraftaler med ham. Han har aldrig 

set entrepriseaftalerne eller sponsorkontrakten, før denne 

sag opstod. Han havde ingen viden om en sammenhæng 

mellem entreprisekontrakterne og sponsorkontrakten og 
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ville aldrig have accepteret en sådan sammenhæng. 

Overfakturering kombineret med et sponsorat virkede for 

ham åbenlyst forkert. Han havde ingen personlig interesse i 

gennemførelsen af sponsoratet. 

Han blev på intet tidspunkt orienteret af T6 om, at 

sponsoraftalen var blevet underskrevet. Han var dog klar 

over, at der havde været et pressemøde herom. Han fik 

først kendskab til sagens rette sammenhæng, da sagen 

»eksploderede<< i medierne i februar 2002. Han blev 

ringet op af en journalist, der spurgte, om han kendte til en 

sponsoraftale mellem E og K, og om der var noget 

»skummelt<< ved den. Han kontaktede E, hvor han talte 

med koncernjuristen, AA. Han fik ikke ved den lejlighed 

oplyst, E havde tilbagebetalt de 9 mio. kr. Han har ikke set 

et bogføringsbilag eller et notat vedrørende intern 

overførsel i E af et beløb på 4,5 mio. kr. eller et 

bogføringsbilag med udstedelsesdatoen 29. december 2000 

vedrørende blandt andet periodisering af beløb vedrørende 

sponsoraftale og har ikke haft med overførslerne at gøre. 

D har forklaret blandt andet, at baggrunden for indledningen 

af samarbejdet mellem håndboldklubberne P og K blandt 

andet var, at P havde problemer med at skaffe sponsorer. Han 

husker ikke, om det var tiltalte Teller ham selv, der tog 

initiativet til samarbejdet og den senere stiftelse af H 

Håndbold. Han og tiltalte T havde begge kontakter til 

eventuelle sponsorer. T stillede ikke noget i udsigt med 

hensyn til sponsorer. Der blev den 24. februar 2000 holdt et 

lille formøde på R. Han er sikker på, at han, T2 og tiltalte T 

ankom til mødet den 24. februar 2000 før T6. Vidnet fortalte 

om sine ideer til en sponsorkontrakt og nævnte nogle beløb. 

Deter muligt, at det var ham, som fremlagde idéen for T6 om 

et sponsorat på 10 mio. kr. fra E. Deter formentlig ham, der 

har sagt, at der skulle betales 10 mio. kr. over 3 år. Han 

husker ikke T6's reaktion, eller hvordan denne svarede. De 

forventede ikke svar fra T6 med det samme. Det har ikke 

været på tale, at K Kommune skulle være med til at finansiere 

sponsoratet. Han husker ikke, om tiltalte T har sagt, at 

kommunen kunne klare en del af sponsoratet. Han husker 

ikke, om T6 og T2 talte alene sammen. Konklusionen på 

mødet den 24. februar 2000 var, at alle skulle gå tilbage til 

deres bagland for at diskutere oplægget. Spørgsmålet efter 

mødet var helt enkelt, om E ville yde et sponsorat på 10 mio. 

kr. Det administrative arbejde med sponsoraftalen blev lavet 

på kommunen. Han havde ikke med sponsoratet at gøre fra 

mødet den 24. februar 2000 til mødet den 8. maj 2000, hvor 

kontrakten blev underskrevet. Han har skrevet kontrakten 

under, men kan ikke sige noget nærmere om, hvordan den 

blev lavet eller af hvem. T2 tog det med, de havde talt om, 

og fik det nedfældet på papir. Han ikke kan 
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huske, om nogen har rykket ham for svar omkring 

sponsorkontrakten. Han har ikke selv kontaktet T2. Han 

spurgte ikke selv til, om sponsoratet blev til noget, i 

perioden fra den 24. februar 2000 til den 27. april 2000, 

hvor H Håndbold stiftedes. 

T2 har forklaret blandt andet, at mødet med T6 den 24. 

februar 2000 blot var et af mange møder, som han i sin 

egenskab af embedsmand skulle deltage i for kommunen, 

når tiltalte T bad ham om det. Han er i tvivl om, hvorvidt 

beløbet på 10 mio. kr. blev nævnt under mødet. Han forlod 

mødet flere gange, når hans mobiltelefon ringede. Han er 

dog sikker på, at man talte om sponsorat denne dag. Under 

mødet blev D og T6 præsenteret for hinanden. T6 fik at 

vide, at D skulle være direktør i den fusionerede boldklub, 

og at der skulle drøftes et fælles sponsorat. T6 sagde, at E 

var noget forsigtig med sine sponsorater, og hvis man først 

gav et sponsorat til et sted, ville der være en stor forvent-

ning fra andre steder i landet. T6 sagde også, at han skulle 

hjem og drøfte sponsoratet med sin overordnende. Han blev 

overrasket, idet han tidligere på T6 havde forstået, at han 

>>stod<< for E. Han husker ikke, om tiltalte T sagde, at 

kommunen ville betale noget. Vidnet havde ikke 

efterfølgende en særskilt samtale med T6. Mødedeltagerne 

forblev vistnok samlet, indtil de alle gik. Konklusionen på 

mødet var, at T6 skulle hjem og undersøge mulighederne og 

derefter vende tilbage. Der blev intet aftalt om, hvem der 

skulle modtage tilbagemeldingen efter mødet den 24. 

februar. Der var ingen papirer på bordet den 24. februar. 

Det var ikke altid, at han afleverede sine håndskrevne 

notater fra et møde til T. 

Han så næste gang T6 på rejsen til Barcelona i begyndelsen 

af marts måned 2000. Han havde ikke i perioden fra den 24. 

februar til rejsen til Barcelona kontakt med hverken T6 eller 

andre fra E vedrørende sponsorater. Da T6 ankom til 

Barcelona, var denne stærkt beruset. Under en middag, 

formentlig den 3. marts 2000, slog T6 på glasset, rejste sig 

og meddelte, at man i E havde besluttet at blive sponsor for 

håndboldklubben. Han oplyste også, at det var et sponsorat 

på 10 mio. kr. Det var første gang, han med sikkerhed 

husker beløbet nævnt. Han havde ikke lagt pres på T6 og 

tror ikke, at T havde gjort det. Næste gang, han hørte om 

sponsoratet, var under pressemødet den 8. maj 2000. Tiltalte 

T har vistnok i det daglige spurgt til, hvordan det gik med 

byggesagen og muligvis også med sponsoratet, men det var 

ikke noget, vidnet hæftede sig ved. Han havde intet med 

sponsoraftalen at gøre efter den 24. februar 2000. Han og T 

har aldrig drøftet, hvordan man kunne understøtte 

idrætslivet gennem forhøjede byggesummer. Han har heller 

aldrig modtaget nogen instruks om, at han skulle forhøje 

byggesummer, som kommunen skulle betale. Han har 

deltaget i et møde med T6 den 3. april 2000. De talte på 

mødet om E's byggesager generelt. Sponsoratet blev ikke 

omtalt. Han mener ikke, at han refererede for T, hvad der 

skete på mødet. 

Han har fortsat ingen erindring om notaterne på højresiden af 

det håndskrevne notat med overskriften >>SPONSOR E<<. 

Han husker heller ikke, hvordan eller hvornår notaterne på 

venstresiden er fremkommet, men der var drøftelser med - - - 

1999 eller 2000 om overtagelse af kommunens tekniske 

forvaltning. Han har ikke set det håndskrevne eller det 

maskinskrevne udkast til sponsoraftale mellem E og 

håndboldklubben, før politiet præsenterede disse for ham. Han 

kender ikke til udfærdigelsen af den underskrevne 

sponsoraftale mellem håndboldklubben og E. Han ved ikke, 

hvem der kender til fremkomsten af dette dokument, eller 

hvem der har lavet det. Sponsoraftaler blev ikke udfærdiget på 
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borgmesterkontoret, men i de respektive idrætsforeninger. 

Han så først aftalesedlerne i forbindelse med en politiafhøring. 

Selvom post var stilet til ham, var det ikke altid, at han fik den. 

Han var ikke på arbejde den 1. maj 2000. Han kendte til 

differencen på 5 mio. kr., der skyldtes EU-udbudsreglerne. 

Han vidste også, at E ville komme med  

betydelige efterregninger på projekterne. E havde nærmest 

fået en >>blankocheck<< som følge af den hastighed, 

hvormed byggerierne af K-hallen og S-hallen skulle 

gennemføres. Han kendte ikke til, at der ville komme en 

aftaleseddel med en difference på 9 mio. kr. i forhold til 

aftalebudgettet vedrørende S-hallen. Han ved ikke, hvorfor 

der ikke blev lavet en entreprisekontrakt vedrørende S-

hallen. Han vidste, at alle regninger vedrørende S-hallen 

skulle gå gennem F A/S, og at der var aftalt en åben 

kalkulation omkring byggeriet. F A/S skulle styre det og føre 

løbende kontrol. Han ved ikke, hvorfor regningerne ikke er 

attesteret af F A/S. Når byggeriet var afsluttet, skulle det 

gøres op for AH, hvor meget byggeriet havde kostet, og der 

skulle laves en 20- eller 30-årig afviklingsaftale. Det var 

økonomidirektør Q, der havde hele det økonomiske 

samarbejde med AH omkring byggerierne. 

Han har intet haft at gøre med en aftale om yderligere et 

sponsorat på 900.000 kr. og har ikke talt med G om dette. 

Han var den 3. april 2001 netop kommet hjem fra New 

York, da J ringede om et møde mellem ham og G samme 

dag. Mødet drejede sig om, hvorvidt Jog G, der allerede i 

foråret 2001 kendte hinanden, kunne leje en af tjeneste-

boligerne på K Kaserne. 

B har forklaret blandt andet, at han startede med at arbejde 

med opgaverne i K Kommune allerede i 1999, hvor E 

skulle give tilbud på - - -hallen, som var en totalentreprise. 

Sideløbende arbejdede han med at prissætte ydelser 

vedrørende S-hallen i samarbejde med C. Han drøftede kun 

prisdifferencen på 9 mio. kr. med A. A sagde, at han havde 

fået besked om forhøjelsen på 9 mio. kr. af T6. Han tænkte, 

at det måske var en regulering på et andet K-projekt. E 

havde mange forretninger 
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med K Kommune. Da han blev bekendt med 

sponsoraftalen den 8. maj 2000, var der ikke umiddelbart 

nogen >>klokker, der ringede<<. Han havde ikke at gøre 

med indgåelse af sponsorater og vidste ikke, hvordan man 

håndterede disse. 

Det var A, der gav ordre til, at fakturaerne skulle sendes 

direkte til T2 i K Kommune. Sagen blev kørt efter en >>åben 

kalkulationsberegning<< og skulle reguleres til de faktiske 

ydelser til sidst. De 9 mio. kr. skulle dog ikke reguleres ned. 

Vidnet var nødt til internt at præcisere, at der skulle arbejdes 

uden hensyntagen til de 9 mio. kr. Da han fik besked på at 

gennemføre en intern overførsel på 4,5 mio. kr., følte han sig 

nødsaget til at tale med N. De to havde en samtale i 

sommeren 2000. Han fik vistnok omkring sommeren 2000 en 

form for klarhed over sammenhængen mellem de 9 mio. kr. 

og sponsoratet. Han fik ordre til at udbetale af 

sponsorbeløbet, efter at T6 var fratrådt i midten af oktober. På 

det tidspunkt var det helt åbenlyst, at der var en sammen-

hæng. Et dækningsbidrag på 10 mio. kr. var 

bemærkelsesværdigt stort i forhold til byggesummens 

størrelse på 17 mio. kr. 

Aftalebudgettet af 1. maj 2006 var udarbejdet sammen med F 

A/S. I budgettet angives enhedspriser og mængder ud fra F 

A/S' angivelser af behov. Aftalesedlen blev lavet ud fra 

aftalebudgettet. Det var oprindelig meningen, at S-hallen 

skulle være en totalentreprise, men det endte som en 

hovedentreprise, idet F A/S på et møde medio maj 2000 

overtog rådgivningsopgaven fra E. Han blev den 19. maj 

2000 orienteret om den ændrede entrepriseform. E lavede 

ikke et nyt budget, en ny aftaleseddel eller en ny 

betalingsplan, fordi der var aftalt regulering til sidst. 

Bygherren bad heller ikke om at få en ny aftaleseddel. Der 

blev udarbejdet en såkaldt >>plus/minus-liste<< med 

angivelse af forhold, der lå ud over aftalebudgettet. 

Slutopgørelsen var reelt aftalebudgettet sammenholdt med 

>>plus/minus<<-listen. Hvis aftalebudgettet eller beta-

lingsplanen skulle have været ændret, skulle beløbet på 9 

mio. kr. ikke have været ændret. F A/S fik ikke fra E at vide, 

at der var lagt 9 mio. kr. oven i aftalebudgettet, og de 9 mio. 

kr. figurerede ikke i hans interne regnskab eller beregninger. 

T6 har forklaret blandt andet, at han ikke har drøftet 

sponsorkontrakter med K Kommune forud for mødet den 24. 

februar 2000 på R. Mødet 

begyndte ved 14-tiden. Han var ikke forberedt på at drøfte 

sponsorat på mødet og gav ikke tilsagn om noget. Han 

sagde, at han skulle hjem og drøfte det. Han havde aldrig 

tidligere indgået en aftale om overfakturering. Han blev 

chokeret og vidste ikke, hvordan han skulle håndtere 

situationen, da tiltalte T med henvisning til sponsoratet 

sagde, at de så måtte klare resten. Han forstod klart tiltalte T 

således, at K Kommune skulle betale 9 mio. kr. til E, som 

herefter skulle udbetale pengene i sponsorat foruden en mio. 

kr. betalt af E selv. Det havde været nemt at sige nej, men 

han afviste ikke straks ideen, idet K Kommune var en 

meget stor kunde, også på længere sigt. Det var H 

Håndbold. der skulle have sponsoratet. Han følte et meget 

stort pres fra kommunen repræsenteret ved tiltalte T. Tiltalte 

T sagde til ham, at han skulle lave de nærmere aftaler om 

sponsoratet med T2. Modellen, hvorefter E betalte en mio. 

kr. og K Kommune 9 mio. kr., blev nævnt af T2 under 

samtalen mellem de to alene efter mødet. Det blev vel sagt, 

at K Kommune betalte de 9 mio. kr. ved en overfakturering 

på et eller andet projekt. Der blev ikke talt om noget 

konkret projekt. Han husker ikke, hvilke tanker han den 24. 

februar 2000 gjorde sig om lovligheden af 

overfaktureringsmodellen. Han husker ikke, hvornår mødet 

sluttede, men det varede måske 2-3 timer. 

Han kørte med sikkerhed direkte fra mødet på R til tiltalte 

T5 og forelagde ham situationen. Han forklarede, hvad der 

var sket på mødet, og de havde en længere drøftelse om det. 

De talte under drøftelsen blandt andet om de mange 

kontrakter, E havde med K Kommune. Han husker ikke, 

hvor længe mødet varede, måske en halv time. De drøftede 

både overfaktureringen og sponsoratet. Tiltalte T5 fandt 

ligesom ham situationen uheldig for E. Det endte med, at 

tiltalte T5 godkendte fremgangsmåden. Han accepterede 

overfakturering på en byggesag og en sponsoraftale på 10 
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mio. kr. Han husker ikke andre konkrete drøftelser mellem 

ham og tiltalte T5 om sponsoratet fra den 24. februar til den 

18. oktober 2000. 

Han gav først en tilbagemelding til tiltalte T og T2 på rejsen 

til Barcelona. Der blev ikke talt sponsorater den 4. marts 

2000, hvor han ankom til Barcelona. Om mandagen kørte 

de til træningslejren uden for Barcelona. Her drøftede han i 

løbet af dagen sponsoratet med tiltalte Tog T2. De spurgte, 

hvordan det gik, og ville have ham til at offentliggøre 

sponsoratet om aftenen. Han sagde, at han ikke var glad for 

dette, da aftalen ikke var underskrevet og derfor ikke var 

endelig, men det var meget magtpåliggende for tiltalte T at 

få det offentliggjort. Han husker ikke nøjagtig, hvad han 

talte med den ene eller den anden om, herunder om han talte 

om overfakturering med både tiltalte T og T2 eller kun den 

ene af dem. Der var fælles middag mandag aften, hvor han 

rejste sig ved bordet og fortalte de tilstedeværende, at E 

skulle være sponsor for håndboldklubben. 

Han blev ringet op af T2 eller dennes sekretær vedrørende 

mødet den 3. april 2000. Der var ikke nogen dagsorden for 

mødet. Han havde ikke drøftet sponsoratet eller 

overfakturering med nogen i E eller K Kommune, efter at 

han var kommet hjem fra Barcelona. Det var naturligt at få 

drøftet forholdene omkring sponsoratet færdig på mødet den 

3. april, hvor kun han og T2 deltog. Da S-hallen var en af de 

større opgaver for K Kommune, var det naturligt, at 

sponsoratet blev lagt i 
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den, således at det var dette projekt, der skulle 

overfaktureres. Indtil mødet havde man blot talt om, at 

sponsoratet skulle finansieres via en overfakturering uden 

at nævne nogen konkret sag. 

Han havde intet med prissætningen af arbejderne at gøre. 

Han bad A lave aftalesedlerne. Han sagde til A, at der var 

indgået en aftale med K Kommune om ekstraarbejder på 5 

mio. kr. på K-hallen og 9 mio. kr. på S-hallen. Han tror ikke, 

at han sagde til A, at aftalen var lavet med T2, og han sagde i 

hvert fald ikke, at aftalen var lavet med tiltalte T. Han lavede 

ikke aftalen med tiltalte T. Han havde drøftet med T2, at 

aftalesedlerne skulle sendes til denne. Han orienterede ikke 

tiltalte T5 om drøftelserne på mødet den 3. april 2000. Han 

havde heller ikke  

drøftelser med tiltalte T efter mødet den 3. april og talte 

vistnok ikke med tiltalte T før indvielsen af hallen i 

oktober 2000. Sponsoratet på 9 mio. kr. skulle ikke 

bogføres på byggesagen. Beløbet skulle flyttes fra 

byggesagskontoen til en konto i direktionsregi, som han 

disponerede over. Han lavede omkring september 2000 en 

intern overførsel på halvdelen af beløbet, 4,5 mio. kr., til en 

konto, hvorfra beløbet skulle udbetales til H Håndbold. De 

resterende 4,5 mio. kr. skulle flyttes fra byggesagen senere, 

når den var afsluttet, så hele sponsoratet blev betalt via 

byggesagen. 

L har forklaret blandt andet, at han under gennemgangen af 

E's projekter hæftede sig ved, at der var et usædvanligt 

stort overskud på Shallen, hvilket fik ham til at stille 

spørgsmål. Der var ikke nogen i E, der ville tage ansvaret 

for sponsoratet på 9 mio. kr. Der var på det tidspunkt 

mange projekter i E, som ingen ville tage ansvar for. Der 

gik rygter i branchen om, at sponsorater i K var 

>>koblede«. Det var vanskeligt at undersøge, fordi så 

mange, herunder T6, var fratrådt i E. Han forelagde ikke 

spørgsmålet om det store sponsorat for den danske be-

styrelse, men tog op med koncernledelsen, hvordan sagen 

skulle håndteres. Det blev besluttet at tilbagebetale de 9 

mio. kr. til K Kommune. 

N har forklaret blandt andet, at hans drøftelse med AE gik ud 

på, at der måtte gøres noget ved sagen om overfaktureringen 

og sponsoratet. De brugte ikke ordene strafbart eller ulovligt, 

men det >>lå i luften«. Han talte to gange med advokaten 

om situationen, og advokaten rådede ham til at gå direkte til 

tiltalte T5. Samtalerne med advokaten fandt sted den 29. og 

30. juni 2000. Mødet med tiltalte T5 var med sikkerhed 

samme dag som den anden samtale, altså den 30. juni. Han 

nævnte såvel sponsoratet som overfaktureringen og 

sammenhængen for tiltalte T5. Han sagde, at det >>måtte 

laves om«. Han nævnte ikke sin samtale med advokaten. 

Tiltalte T5 sagde, at det ikke kunne lade sig gøre at lave det 

om. Han brugte formuleringen >>hvordan vil du ha', at jeg 

skal lave det om?« Han antog, at tiltalte T5 hermed mente, at 

det ikke kunne lade sig gøre, fordi der var tale om to 

forskellige kontrakter. Han og tiltalte T5 drøftede også andre 

ting under denne samtale. Tiltalte T5 sagde, at han allerede 

kendte til sponsoratet, men ikke beløbets eksakte størrelse. 

Han husker ikke, om tiltalte T5 sagde, at han kendte til 

overfaktureringen eller sammenhængen mellem sponsoratet 

og overfaktureringen. Han spurgte efterfølgende tiltalte T5 

om sagen et par gange. Han spurgte en gang i juli efter 

mødet i lufthavnen den 3. juli 2000 og vistnok en gang i 

september. Den ene gang sagde tiltalte T5, at han ikke havde 

gjort noget, og næste gang fortalte han, at han havde 

orienteret Mom både overfaktureringen og sponsoratet. 

Vidnet kontaktede ikke T6, da spørgsmålet om 

sponsorkontrakt og overfakturering dukkede op. Han vidste 

fra A, at det var T6, der havde indgået sponsoraftalen, så 

hvis det skulle laves om, var det ikke T6, han skulle gå til. 

Han erindrer ikke, at han overhovedet drøftede sagen med 

T6, som han i øvrigt havde et godt forhold til. 

Problemstillingen blev mere og mere kendt i organisationen, 

og sagen blev drøftet >>alle steder«. På et af de møder, der 

blev afholdt for lederne i hans division efter sommerferien, 

blev sagen bragt på bane. Han sagde, at han ville gøre noget 

ved sagen, velvidende at han allerede havde gjort noget 

gennem samtalerne med tiltalte T5. 

J har forklaret blandt andet, at sponsoraftalen underskrevet af 

G den 2. april 2001 for E og af hende for K Boldklub 

vedrører en forlængelse af et sponsorat. Hun ved ikke, 

hvorfor aftalen er dateret den 2. april 2001, idet aftalen blev 

underskrevet i forlængelse af et møde den 3. april 2001. 

Sponsoratet på 900.000 til håndboldklubben var en opryk-

ningsbonus. Hun ved ikke, hvorfor hun har stilet det 

oprindelige udkast til brevet af 3. april 2001 til G. Hun føler 

sig overbevist om, at hun har sendt et udkast til G og 

efterfølgende fået at vide, at hun skulle stile det til I. G talte 

ikke om, hvordan de 900.000 kr. skulle finansieres. Hvis et 

brev blev sendt til rådhuset og stilet til T2, ville det blive lagt 
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til ham. Den, der åbnede post, ville ikke vurdere, om brevet 

rettelig skulle et andet sted hen. 

G har forklaret blandt andet, at han blev opm rksom på 

overfaktureringen på 9 mio. kr. i begyndelsen af 2001. Han 

bem rkede, at beløbet vedrørende renovering af S-hallen var 

ndret til 26.834.335 kr., i forbindelse med at han sammen 

med B lavede en s dvanlig efterkalkulation vedrørende 

underentreprenørernes arbejde. Han undrede sig over, at det 

projekt, som han havde v ret med til at beregne, var blevet så 

meget dyrere. Han er sikker på, at B sagde, at han havde lagt 

de 9 mio. kr. oveni efter anvisning fra T6. Han fik af B 

besked på, at det ikke var noget, der >>skulle ud<<, og fik 

pål g om at holde det hemmeligt. B ønskede, at det skulle 

>>holdes t t ind til kroppen<<, dels fordi B ikke havde det 

godt med det, dels fordi det ikke var en normal måde at 
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håndtere et sponsorat på. Sagen udviklede sig efterhånden til 

at blive en >>offentlig hemmelighed<< i E, fordi flere og 

flere blev bekendt med den. Han husker ikke nøjagtigt, 

hvornår kaserneprojektdrøftelserne fandt sted, ud over at det 

var i sommeren 2001. E skulle købe og videres lge hele 

området, hvor der skulle bygges ejerboliger. Det var hans 

klare opfattelse, at T knyttede salg af kasernegrunden 

sammen med et sponsorat til fodboldklubben. Der blev n vnt 

en størrelse på sponsoratet, og også at E skulle v re 

hovedsponsor. Han ved ikke, hvordan ledelsen i E ville have 

håndteret situationen. Han husker ikke beløbet, men han fandt 

beløbet stort. E undersøgte forholdene og fremlagde et 

budget. Projektet blev ikke til noget, fordi K Kommune 

mente, at ejendommene kunne s lges v sentligt dyrere, end E 

mente. 

Ø har forklaret blandt andet, at arbejdsfordelingen ved hans 

tiltr den i E var, at T6 tog sig af byggeafdelingen og AF af 

produktudviklingen, mens tiltalte T5 stod for den 

overordnede styring og ikke var nede i den daglige drift. T6 

var selvst ndig og ret enerådig, og kørte selv byggesagerne i 

en lang periode. Han fandt T6's optr den som direktør i 

selskabet påfaldende. Han hørte første gang i efteråret 2000, 

at der var indgået en stor sponsoraftale med K Boldklub. 

Han hørte senere, at der vistnok var problemer med 

finansieringen af aftalen. Efter megen snak om historien 

fandt man ud af, at en jurist måtte se på sagen. Han mener, 

at tiltalte T5 fortalte ham, at han havde orienteret M om 

sponsoratet i forbindelse med T6's fratr den. Tiltalte T5 har 

ikke fortalt vidnet noget om overfakturering. 

Q har forklaret blandt andet, at han, når der kom beg ringer 

fra E om acontobetalinger, kontrollerede betalingsplanen 

og udf rdigede betalingsanvisningen. Han ville ikke anvise 

regninger til betaling uden en attestation på en faktura eller 

en betalingsplan. Han formoder, at betalingsplanen var 

attesteret af enten T2 eller F A/S. Der gik ikke kopi af 

udbetalingsbilag og faktura til tiltalte T eller T2. 

A har forklaret blandt andet, at han var chokeret over T6's 

oplysning om sponsoratet på 9 mio. kr., fordi det jo var 

skatteydernes penge. Han fandt, at kommunen burde støtte 

sporten åbenlyst, hvis man ønskede at gøre det. Han 

spurgte T6, om det var lovligt. T6 fortalte ham det i 

fortrolighed, men han fortalte det alligevel til B og N. Han 

blev i november 2000 direktør og refererede herefter 

direkte til tiltalte T5. Han har ikke selv drøftet sponsoratet 

på 9 mio. kr. med tiltalte T5. Han kan ikke forestille sig, at 

tiltalte T5 som direktør ikke havde kendskab til dette 

sponsorat. Han tog for givet, at N havde orienteret tiltalte 

T5. Han instruerede B om, at der skulle l gges 9 mio. kr. på 

aftalesedlen, men han har ikke v ret med til at udarbejde 

selve sedlen. Instruksen havde han fået fra T6. 

O har forklaret blandt andet, at han fik forelagt de af ham 

underskrevne aftalesedler på sit kontor af T2, der sagde, at det 

var vigtigt, at materialetblev ekspederet, selvom tiltalte T 

havde forfald. Han underskrev i tillid til T2's oplysninger og 

havde ingen anelse om, at der var lagt 9 mio. kr. til i forhold 

til aftalebudgettet. Han kendte til byggeriets størrelse og 

vidste, at det var i gang. Der vedtages normalt en anl 

gsramme i byrådet for et byggeprojekt. Han kan ikke huske, 

hvilken procedure  

der blev anvendt i sagen om K Arena. Når det endelige 

byggeregnskab foreligger, udarbejder forvaltningen normalt 

efterfølgende et anl gsregnskab, der som en integreret del af 

årsregnskabet skal godkendes af byrådet. Under byggeriets 

gang er der normalt ansat nogen tilat foretage byggestyringen 

og attestere løbende. De projekter, der blev opført med AH 

som bygherre, var ikke projekter, som K Byråd havde givet 

anl gsbevillinger til. I disse sager skulle AH v re ejer, og AH 

udbetalte penge til kommunen, som stod for byggestyringen. 

C har forklaret blandt andet, at han husker aftalebudget af 1. 

maj 2000. Budgettet er enten udarbejdet af E og derefter 

rettet til af F A/S og forelagt kommunen med en indstilling 

eller udarbejdet af F A/S. Arbejdet blev sat i gang meget 

tidligt, idet byggeriet skulle v re f rdigt til Danish Open. Der 

var et langt >>budgetforløb<<. Der blev foretaget justeringer 

helt frem til august 2000. Han var ikke bekendt med, at 

beløbet på aftalesedlen var 9 mio. kr. højere end 

aftalebudgettet. Byggeriet på S-hallen var en 

hovedentreprise. Han vil ikke afvise, at det oprindelig skulle 

v re en totalentreprise. Projektet ndrede sig hele tiden, som 

følge af at overvejelser om opførelsen af springtårn og 

springgrav undervejs var inde og ude af projektet. Budgettet 

svingede derfor mellem 14 og 22 mio. kr. Projektet blev 

>>låst fast<< ved budgettet af 8. august 2000, og de 

efterfølgende ndringer blev opgjort s rskilt. Der var et t t 

samarbejde mellem K Kommune og F A/S, der var 

kommunens garant for, at >>tingene forløb som de skulle<< 

og holdt øje med udgifterne. Det kr vede, at firmaet havde 

kendskab til alle regninger. Han har for så vidt angår S-

hallen kun attesteret en eneste faktura, der vedrørte till 

gsydelser. F A/S forsøgte at få hovedfakturaerne at se, men 

det kunne ikke lade sig gøre. Han mener ikke, at F A/S har 

haft med udarbejdelse af betalingsplanen af 1. maj 2000 at 

gøre, og firmaet har med sikkerhed ikke lavet en 

betalingsplan med et højere beløb end det aftalte budget. 

Å har forklaret blandt andet, at han den 1. november 2001 

tiltrådte som divisionsdirektør i E, hvor han den 1. juli 2002 

blev administrerende direktør. Han fratrådte i virksomheden 

den 1. januar 2006. Han blev i løbet af den første måned af 

sin ans ttelse som administrerende direktør af L gjort opm 

rksom på sponsoratet på de 10 mio. kr. L sagde, at man i E 
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ikke kunne se, at der ikke var sammenh ng mellem 

sponsoratet og byggesagen. 
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Han fik til opgave at aflevere en check til T2 på rådhuset. 

Det var kun ham og T2, der deltog i mødet. Han sagde til 

T2 som begrundelse for tilbagebetalingen, at E ikke kunne 

se, at der ikke var en sammenh ng mellem sponsorat og 

byggeri. T2 accepterede E's synspunkt, virkede overrasket, 

men sagde ikke noget. 

AA har forklaret blandt andet, at han i 2000 var ansat i E som 

juridisk chef. Han blev ansat af tiltalte T5 og refererede til 

ham i 5 år. I de første år efter T6's ans ttelse havde tiltalte T5 

ikke vanskeligheder med at >>styre<< denne, men efter at T6 

blev medlem af direktionen, fik han lidt større armbev gelser. 

Vidnet var med til at beslutte, at de 9 mio. kr. skulle 

tilbagebetales. Da tiltalte T5 forlod koncernen i foråret 2001, 

satte den nye direktør en intern undersøgelse i gang, og ethvert 

projekt blev endevendt. S-hallen dukkede op i den forbindelse 

på grund af et meget højt d kningsbidrag. Han havde indtil da 

intet hørt om sponsoratet eller en overfakturering. Der blev sat 

en undersøgelse i gang, men man fandt ikke håndfaste eller 

skriftlige beviser for, at det, der var foregået, var ulovligt. Der 

var kontakt med det svenske hoveds de, og en advokat fra 

Bech-Bruun afhørte medarbejdere og tidligere medarbejdere. 

Undersøgelserne konkluderede, at det skete var i strid med 

selskabets >>code of conduct<<, og noget tydede på en 

overfakturering. Det endte ud i, at E ville have det bedst med 

at betale pengene tilbage. I februar 2002 >>eksploderede<< 

sagen pludselig i pressen. Den indgåede sponsorkontrakt var 

ikke i overensstemmelse med firmaets etiske politik. Tiltalte 

T5 gik i mods tning til T6 rimelig meget op i firmaets etik. I 

perioden fra 1998 til 2000 var der skriftlige retningslinjer for 

sponsorater. Beløb på 0-3 mio. svkr. kunne bevilges af den 

lokale ledelse, 3-5 mio. svkr. kunne bevilges af den lokale 

bestyrelse, og beløb over 5 mio. svkr. skulle bevilges af 

bestyrelsen for det børsnoterede selskab i Sverige. Man 

brugte imidlertid normalt ikke sponsorater i E, og reglerne 

herfor blev derfor heller ikke brugt. 

AB har forklaret blandt andet, at hun fra december 1997 til 

august 2001 var ansat som personaledirektør i E, hvor hun 

refererede til tiltalte T5. Hun og tiltalte var i en lang periode i 

dialog angående T6. Der var problemer med alkohol, med 

overskridelser af beføjelser og nogle konkrete sager, blandt 

andet en rejse med K Kommune til Barcelona. Hun gik til 

tiltalte T5, efter at hun havde fået oplysninger om, at T6 

havde opført sig højst upassende i Barcelona, hvor han efter 

sigende havde været pralende, fuld, grov over for kvinder og 

provokerende. Der havde også været problemer med alkohol 

under en tur til Grønland, hvor T6 var blevet sendt hjem som 

følge heraf. Tiltalte T5 var i 1999 eller 2000 i en periode 

>>mentalt fraværende<< eller i krise, måske på grund af en 

skilsmisse. T6 tiltog sig i denne periode flere og flere be-

føjelser og ændrede adfærd. Han overskred blandt andet 

budgetrammen for firmaets bilpolitik, da han købte bil, og 

han bevilgede sig selv direktørrabat i forbindelse med 

renoveringen af sit hus. 

Landsrettens begrundelse og resultat: 

Landsretten lægger indledningsvis efter bevisførelsen 

følgende i alt væsentligt ubestridte omstændigheder til 

grund: 

K Kommune nedsatte i oktober 1999 R-udvalget med 

henblik på at forberede bygningen af K Arena, såvel 

renoveringen af S-hallen som opførelsen af en helt ny hal. 

Udvalgets medlemmer var blandt andre tiltalte T og T2 samt 

repræsentanter fra AH, E og K Kommunes rådgivende 

ingeniør, F A/S. Af referatet fra udvalgets sidste møde den 8. 

december 1999 fremgår blandt andet, at der herefter skulle 

>>arbejdes med kontrakt og økonomi i en mindre kreds<<, 

som skulle bestå af tiltalte T, T2, AG, T6, B, C og Y. K 

Byråd havde den 7. december 1999 besluttet at sælge 

grunden med den eksisterende S-hal til AH, med henblik på 

at der med AH som bygherre skulle opføres en ny hal og 

foretages en renovering af S-hallen, og således at K 

Kommune derefter skulle lease de to haller af AH. 

Der blev indgået aftale med E om opførelse af den nye hal i 

totalentreprise og renovering af S-hallen i hovedentreprise. 

Samtidig indgik AH og K Kommune aftale om, at K 

Kommune, der havde en bevillingsramme hos AH, skulle 

udøve bygherrerettigheder og -pligter i forbindelse med 

byggeriet. Anlægsbudgettet skulle ikke forelægges kommu-

nens økonomiudvalg eller byrådet, der først skulle involveres 

i økonomien ved den senere fastsættelse af leasingydelsen. 

Entreprisesummen vedrørende den nye hal blev aftalt til 42,6 

mio. kr., men i entreprisekontrakten, der blev underskrevet 

den 22. december 1999 og den 7. januar 2000, blev 

kontraktsummen angivet til 37,6 mio. kr. ekskl. moms for at 

komme under tærskelværdien for EU's udbudsregler, idet det 

aftaltes, at E skulle sende en aftaleseddel på >>ekstraar-

bejder<< på de resterende 5 mio. kr. 

Samtidig havde tiltalte T drøftelser med formanden for den 

københavnske håndboldklub, P, D, om en sammenslutning 

af P og K Håndbold til H Håndbold med D som direktør og 

om fremskaffelse af sponsorstøtte til den nye klub. Tiltalte 

T lod direktør i E, T6, indkalde til et møde den 24. februar 

2000 i R, hvori tillige deltog T2 og D. På mødet opfordrede 

tiltalte T T6 til at lade E yde et sponsorat til H Håndbold på 

10 mio. kr. over 3 år. Under en rejse til Barcelona i be-

gyndelsen af marts måned 2000, hvori bl.a. deltog de 

nævnte personer, gav T6 tilsagn om, at E ville indgå en 

sponsoraftale med håndboldklubben. Den 10. marts 2000, 

dagen efter tiltalte T's hjemkomst fra Barcelona, renskrev 

tiltalte T's sekretær et af T håndskrevet udkast til en sådan 

sponsorkontrakt 
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på 10 mio. kr. over 3 år. Den 3. april 2000 havde T6 et 

møde med T2, hvori tiltalte T også skulle have deltaget, 

men meldte fra. 

I sagen foreligger et udateret, af T2 håndskrevet, dokument, der 

blandt andet indeholder ordene >>SPONSOR E<< og 

beløbsangivelserne >>43.000.000<<, >>- 5 mio.<<. >>+ 10 

mio.<<, >>5+9+1 mio.<< 

Med hensyn til renoveringen af S-hallen udarbejdede 

kommunens rådgivende ingeniør, F A/S, i samarbejde med 

B fra E et foreløbigt specificeret budget, dateret den 1. maj 

2000, på 17.834.335 kr. ekskl. moms. Med skrivelse af 
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samme dato, stilet til T2, overbragtes til K Kommune 2 

aftalesedler, ligeledes dateret den 1. maj 2000, dels en 

aftaleseddel på 5 mio. kr. vedrørende den nye hal, dels en 

aftaleseddel vedrørende S-hallen på 26.834.335 kr. ekskl. 

moms, eller 9 mio. kr. højere end budgetsummen, samt en 

betalingsplan af samme dato, hvorefter det sidstnævnte beløb 

skulle betales i nærmere angivne rater. Aftalesedlerne blev 

på kommunens vegne underskrevet af den administrerende 

direktør, V, og i tiltalte T's fravær af viceborgmester O. Der 

blev ikke udfærdiget en entreprisekontrakt vedrørende S-

hallen, og hverken aftalesedlen eller betalingsplanen blev 

attesteret af F A/S. 

E og H Håndbold indgik den 8. maj 2000 en sponsoraftale 

med beta-ling af et beløb på 10 mio. kr. over tre år med 

virkning fra den 1. maj 2000. 

K Kommune foretog betalinger vedrørende S-hallen i 

henhold til betalingsplanen samt - efter attestation fra F 

A/S - yderligere for tillægsydelser. 

Den 17. december 2001 tilbagebetalte E, der havde fået ny 

administrerende direktør, af egen drift 9 mio. kr. ekskl. 

moms til K Kommune vedrørende entreprisen på S-hallen. 

Ifølge T6's og tiltalte T5's på dette punkt samstemmende 

forklaringer var det i 2000 deres opfattelse, at den danske 

direktions bevillingskompetence vedrørende sponsorater var 

på maksimalt 1 mio. kr. 

T6 har yderligere forklaret, at han gjorde det klart på mødet 

den 24. februar 2000, at der i givet fald kun kunne blive tale 

omen sponsorstøtte fra E på maks. 1 mio. kr., hvorefter 

tiltalte T gav udtryk for, at K Kommune så måtte klare 

resten, og at T6 skulle aftale det videre forløb med T2. I 

tilslutning til mødet tilkendegav T2 over for T6, at det kunne 

klares ved overfakturering på et byggeprojekt. Under 

Barcelona-rejsen drøftede T6 sponsorkontrakten med både 

tiltalte T og T2, og overfaktureringsmodellen med i al fald 

den ene af dem. På mødet den 3. april 2000 aftalte T6 og T2, 

at overfaktureringen skulle ske på entreprisen vedrørende S-

hallen. 

Det fremgår af vidnerne A's, B's, G's, N's og Ø's 

forklaringer, at man i E's organisation anså de 9 mio. kr., 

hvormed aftalesedlen oversteg budgettet for S-hallen, for 

en overfakturering, der skulle finansiere 9 mio. kr. af 

sponsoratet på 10 mio. kr. til H Håndbold. 

O har forklaret, at han fik forelagt aftalesedlen til 

underskrift af T2. 

Økonomidirektør i K Kommune, Q, har forklaret, at han 

ikke har anvist beløb til E, medmindre der har foreligget en 

faktura eller en betalingsplan, attesteret af enten F A/S eller 

T2. 

C, F A/S, har forklaret, at han ikke fik kendskab til, at 

aftaleseddel og betalingsplan oversteg det fastlagte budget, 

og han og hans medarbejdere forgæves forsøgte at få 

fakturaerne at se, men alene fik forelagt en faktura 

vedrørende tillægsydelser. 

Landsretten finder det efter det anførte for bevist, at E 

foretog overfakturering på entreprisen vedrørende S-hallen 

med 9 mio. kr. til dækning af 9 mio. kr. af sponsoratet på 

10 mio. kr., og at det - som også fastslået ved byrettens 

dom - var T2, som sørgede for, at overfaktureringen kunne 

effektueres. 

Landsretten finder det endvidere ubetænkeligt at fastslå, at 

T2 handlede i samråd med tiltalte T, og lægger herved vægt 

på T6's forklaring om tiltalte T's udtalelser på mødet den 24. 

februar 2000, på, at T var særdeles engageret i gennem 

sponsorater at tilvejebringe det nødvendige økonomiske 

grundlag for den nye håndboldklub og aktivt involveret i 

etableringen af E's sponsorat samt på T2's stilling i forhold 

til tiltalte T. T2 havde således på daværende tidspunkt alene 

til opgave at bistå tiltalte T, med hvem han arbejdede tæt 

sammen om fremskaffelse af sponsorater. Det er uantageligt, 

at T2, der var fritaget for personalemæssigt og økonomisk 

ansvar i K Kommune, skulle have indladt sig på de 

omhandlede vidtgående og uregelmæssige dispositioner, der 

involverede andre ledere i K Kommune, uden samtykke fra 

tiltalte T. Landsretten har ikke lagt vægt på D's forklaring om, 

at der ikke på mødet den 24. februar 2000 blev talt om, at K 

Kommune skulle deltage i finansieringen af 

sponsorkontrakten, idet D i byretten forklarede, at han ingen 

erindring havde herom. 

Efter det anførte tiltrædes det, at tiltalte T er skyldig efter 

anklageskriftets forhold 2. Det tiltrædes herunder af de af 

byretten anførte grunde, at forholdet må anses som 

mandatsvig af særlig grov beskaffenhed. 

For så vidt angår tiltalte T5 bemærkes indledningsvis, at 

gerningsperioden for det forhold, som han er tiltalt for at 

have medvirket til, har en udstrækning i hvert fald frem til 

tidspunktet for den sidste af K Kommunes betalinger i 

henhold til betalingsplanen af 1. maj 2000. Ifølge T6's 

forklaring kørte han umiddelbart efter mødet den 24. februar 

2000 direkte til tiltalte, med hvem han herefter drøftede både 

overfaktureringen og sponsoratet, hvorefter tiltalte 

godkendte fremgangsmåden med overfakturering på en 

byggesag kombineret med en sponsoraftale på 10 mio. kr. 

Ifølge N's forklaring havde 

1626 

han den 30. juni 2000 en samtale med tiltalte T5, hvor han 

omtalte sponsoratet og overfaktureringen samt 

sammenhængen for tiltalte, og anmodede denne om at 

>>lave det om«, hvilket tiltalte ikke mente, at han kunne. 

Ifølge N's forklaring spurgte han et par gange senere i 2000 

tiltalte om sagen, og tiltalte svarede på et tidspunkt, at han 

havde orienteret koncernchefen Mom både 

overfaktureringen og sponsoratet. Efter indholdet af disse 

forklaringer og i øvrigt af de af byretten anførte grunde 

tiltrædes det, at tiltalte T5 er skyldig efter anklageskriftets 

for-hold 2. 

Landsretten har ved straffastsættelsen for begge de tiltalte 

anset det som en skærpende omstændighed, at 

overfaktureringen og sponsoratet angik et beløb på 9 mio. 

kr., og at forholdet blev begået af flere i forening. 

Landsretten tiltræder af disse grunde, at straffen for tiltalte 

T, for hvem det endvidere er anset som en skærpende 

omstændighed, at forholdet er begået i udførelsen af 

offentlig tjeneste eller hverv, endog som borgmester for en 

kommune, er fastsat til fængsel i 2 år. Der findes efter 

forholdets karakter og den afgørende rolle, tiltalte T må 

http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/


Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, November 2014 

Cand.merc.aud  Side | 84  

anses for at have haft ved udførelsen af forholdet, ikke 

grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget. 

Det tiltrædes som følge af det anførte endvidere, at straffen 

for tiltalte T5 er fastsat til fængsel i 1 år. Særlig henset til 

det forholdsvis begrænsede omfang af tiltaltes medvirken 

tiltrædes det tillige, at straffen er gjort betinget med en 

prøvetid på 2 år. Prøvetiden regnes fra landsrettens dom. 

De tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten. 

Højesterets dom. 

I tidligere instanser er afsagt dom af Kriminalretten i 

Hillerød den 20. juni 2006 og af Østre Landsrets 23. 

afdeling den 8. februar 2007. 

I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Torben 

Melchior, Peter Blok, Per Walsøe, Lene Pagter Kristensen, 

Thomas Rørdam, Jon Stokholm og Vibeke Rønne. 

Påstande 

Dommen er anket af tiltalte, T, med principal påstand om 

frifindelse. Han har subsidiært påstået ophævelse af 

landsrettens dom og hjemvisning af sagen til fornyet 

behandling ved landsretten. Han har mere subsidiært 

påstået formildelse. 

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse. 

Anbringender 

Thar til støtte for den principale påstand om frifindelse navnlig 

gjort gældende, at landsrettens bevisresultat ikke kan danne 

grundlag for domfældelse for overtrædelse af straffelovens § 

280. Han havde den 11. januar 2000 erklæret sig inhabil i hele 

byggesagen, og efter den kommunale styrelseslovs § 33 

medfører det, at hans rettigheder og forpligtelser som 

borgmester var overgået til viceborgmester O. Det var ikke 

ham, men O, der sammen med administrerende direktør V 

underskrev aftalesedlen af 1. maj 2000, som forpligtede 

kommunen. T's rolle skulle efter landsrettens præmisser bestå 

i, at T2 handlede i >>samråd« med ham og med hans 

>>samtykke«, men hverken samtykke eller samråd statuerer et 

strafbart forhold efter § 280, allerede fordi den retsstiftende 

disposition - indgåelse af entreprenøraftalen - er foretaget af 

O. 

Til støtte for den subsidiære påstand om ophævelse og 

hjemvisning har T anført, at landsrettens præmisser er 

uklare og mangelfulde med hensyn til beskrivelsen af det 

faktum, der er lagt til grund. Det fremgår navnlig ikke, 

hvilken betydning landsretten har tillagt det forhold, at han 

erklærede sig inhabil den 11. januar 2000. Det er også 

uklart, hvilke >>dispositioner« landsretten henviser til i sine 

præmisser. Endvidere har landsretten begået en 

rettergangsfejl ved i strid med fundamentale 

bevisbyrderegler at pålægge ham at bevise, at han ikke 

havde bemyndigelse til at handle og heller ikke har 

foretaget nogen retsstiftende dispositioner. 

Vedrørende den mere subsidiære påstand om formildelse har 

T navnlig anført, at der kun er tale om et enkelt forhold, der 

ikke har medført personlig vinding for ham. Han har 

endvidere henvist til den betydning, sagen har haft for ham, 

herunder at han har mistet sit virke som borgmester. 

Herudover har han henvist til, at sagens langvarige forløb 

indebærer en krænkelse af Den Europæiske 

Menneskerettighedskonventions art. 6, hvilket må tillægges 

betydning ved strafudmålingen. De nævnte forhold må føre 

til, at straffen nedsættes og gøres betinget, eventuelt med 

vilkår om samfundstjeneste. 

Anklagemyndigheden har anført, at T ganske vist den 11. 

januar 2000 erklærede sig inhabil i forbindelse med 

behandlingen af sagerne om lejeaftalen med AH og 

driftsaftalen med K Boldklub A/S, men der er ikke nogen 

relevant forbindelse mellem disse sager og det forhold, han 

er tiltalt for. Selv om T måtte have erklæret sig inhabil også i 

byggesagen, er det uden betydning for strafansvaret, når han, 

som fastslået af landsretten, alligevel har handlet på 

kommunens vegne. Det er ham, der er initiativtager til den 

ulovlige overfakturering, og ham, der har tilskyndet T2 til at 

gennemføre dispositionen. 

Landsretten har ikke anvendt en forkert bevisbyrderegel, 

og der foreligger ingen uklarheder, med hensyn til hvad 

landsretten har lagt til grund. 

Forholdets karakter og grovhed må føre til, at der udmåles 

en ubetinget fængselsstraf af længere varighed end fastsat 

ved landsrettens dom. Anklagemyndigheden har i den 

forbindelse navnlig henvist til beløbets størrelse og til, at der 

er tale om et groft misbrug af 
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stillingen som borgmester. Sagsbehandlingstiden indebærer 

ikke en krænkelse af menneskerettighedskonventionens 

artikel 6. Der er tale om en omfattende sag, der har været 

behandlet i tre instanser, og der har ikke været >>døde 

perioder«. 

Højesterets begrundelse og resultat 

Landsretten har anset det for bevist, at T - i 

overensstemmelse med beskrivelsen i anklageskriftet - som 

borgmester i K Kommune og i forening med de øvrige 

tiltalte, herunder ordførende direktør i kommunen T2, har 

foranlediget, at kommunen i forbindelse med renovering af 

S-hallen betalte entreprenøren E A/S en merpris på 9 mio. 

kr., mod at dette beløb med tillæg af yderligere 1 mio. kr. af 

E skulle anvende som sponsorbidrag til H Håndbold A/S. Da 

landsretten således har lagt til grund, at T faktisk har handlet 

i sin egenskab af borgmester i K Kommune, er det uden 

betydning for strafansvaret efter § 280 i straffeloven, at han 

den 11. januar 2000 i kommunens økonomiudvalg og i 

kommunalbestyrelsen erklærede sig inhabil i en sag om 

kommunens leje af K Hallen af AH og i en sag om 

overladelse af driften af K Hallen til K Boldklub A/S. Det 

gælder, selv om dette forstås således, at T tillige havde 

erklæret sig inhabil i byggesagen vedrørende K Hallen (K 

Arena), således som byretten har lagt til grund. Deter 

endvidere uden betydning, at aftalesedlen af 1. maj 2000 fra 

E med den forhøjede pris ikke blev underskrevet af T, men 

af viceborgmester O. 

Højesteret tiltræder herefter, at T's handling er omfattet af 

straffelovens § 280 om mandatsvig, og hans principale 

påstand om frifindelse kan derfor ikke tages til følge. 

Som anført er det uden betydning for strafansvaret, at T 

havde erklæret sig inhabil den 11. januar 2000. Det kan 

derfor ikke anses for en fejl, at landsretten - modsat byretten 
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- ikke omtaler dette spørgsmål i sine præmisser. Der er ikke 

noget grundlag for at antage, at landsretten har anvendt en 

forkert bevisbyrderegel. Der foreligger heller ikke andre fejl 

eller mangler, som kan føre til ophævelse af landsrettens 

dom, og T's subsidiære påstand herom tages derfor ikke til 

følge. 

Forholdet angår et betydeligt beløb - 9 mio. kr. - og må 

allerede af denne grund anses for at være af særlig grov 

beskaffenhed, jf. straffelovens § 286, stk. 2. Der er ikke 

grundlag for at antage, at T's handling har været motiveret 

af et ønske om at opnå personlig økonomisk vin-ding. Det 

må på den anden side tillægges en væsentligt skærpende 

betydning, at han ved sin handling groft har misbrugt sin 

stilling som borgmester i K Kommune, jf. herved 

straffelovens § 81, nr. 8. Sigtelse i sagens forhold 1 blev 

rejst i marts 2002, men sagens varighed kan, når henses til 

dens karakter og omfang samt til, at den har været be-

handlet i tre instanser, ikke ved straffastsættelsen betragtes 

som en formildende omstændighed. 

Efter en samlet vurdering tiltræder Højesteret, at straffen er 

fastsat til fængsel i 2 år. Det tiltrædes endvidere, at der 

efter forholdets omfang og karakter ikke er grundlag for at 

gøre nogen del af straffen betinget, heller ikke med vilkår 

om samfundstjeneste. 

Højesteret stadfæster herefter dommen. 

Thi kendes for ret: 

Landsrettens dom stadfæstes. 

T skal betale sagens omkostninger for Højesteret. 

1. U 1983.705 H, U 2001.2045 H, U 2001.2345 H, U 

2008.356 H, Betænkning 

fra Straffelovskommissionen af 11. august 1905. Udkast til 

Love vedrørende den borgerlige Straffelovgivning med 

Motiver (1917), s. 240-41, Betænkning afgiven af 

Straffelovskommissionen af 9. november 1917 (1923), sp. 

371, Stephan Hurwitz: Den danske Kriminalret. Speciel del, 

5. opl. (1970), s. 468-70, betænkning 1032/1985, s. 54-55, 

Knud Waaben: Strafferettens specielle del, 5. udg. (1999), s. 

139-41, Torben Jensen: Højesteret og retsplejen (1999), s. 

177-86, Vagn Greve m.fl.: Kommenteret straffelov. Speciel 

del, 8. udg. (2005), s. 473 og 476, Per Lindegaard i Højesteret 

1661-1986, særudgave af UfR 1986, s. 65. 
2. I byrettens dom er udeladt al omtale af forhold 1 og 

gengivelsen af forklarin-ger og dokumenter vedrørende 

forhol 
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Bilag 9 - U. 2009.2049Ø 

U.2009.2049Ø TfK2009.519/1 

Entreprenør og en ansat i kommunal 
bygningsafdeling idømt fængsel i henholdsvis 4 og 
6 måneder for at yde og modtage bestikkelse. 

Forvaltningsret 2.1 og 3.9 - Strafferet 24.5, 
25.1, 25.5 og 32.1. 

T1, født 1959, var i 2004 eneanpartshaver i A/S A og 

medanpartshaver 

i og anmeldt som direktør i ApS B. Begge selskaber 

afgav i 2004 tilbud på arbejder i X Kommune og udførte 

i den anledning arbejder for ca. 270.000 kr. og 509.000 

kr. T2, født 1955, var da ansat som ingeniør i X 

Kommune og havde til opgave at indhente tilbud på 

vedligeholdelsesopgaver. Fra juni 2004 til slutningen af 

september 2004 modtog T2 fra ApS B 100.000 kr., der 

ifølge T2 var honorar for bl.a. udfærdigelse af 

dokumentationsmateriale. T1 og T2 blev tiltalt for 

overtrædelse af henholdsvis straffelovens § 144 og § 122 

og fundet skyldige i overensstemmelse med den rejste 

tiltale. T1 blev idømt fængsel i 4 måneder og T2 idømt 

fængsel i 6 måneder. Efter karakteren af de strafbare 

forhold tiltrådte landsretten, at der uanset de tiltaltes 

gode personlige forhold ikke var grundlag for at gøre 

straffene helt eller delvis betinget, heller ikke med vilkår 

om samfundstjeneste. Endvidere fandtes den tid, der var 

medgået til straffesagernes behandling, ikke at have haft 

en sådan varighed, at dette i sig selv kunne føre til, at 

straffene blev gjort betinget, jf. straffelovens 

2050 

§ 82, nr. 13. Om sagernes behandling fremgik, at X 

Kommune indgav politianmeldelse ved brev af 10. 

april 2006, at anklageskrift var modtaget i byretten 

den 8. januar 2007, og at byrettens domme var afsagt i 

september 2008. 

Ø.L.D. 16. april 2009 i anke 23. afd. S-2883-

08 og S-2884-08 (Sanne Kolmos, Anne 

Thalbitzer, Anne Berg Jensen (kst.) med 

domsmænd). 

Anklag
emyndi
gheden 
mod 

T1 (adv. Anne-Marie C. Graah, Kbh. besk.) 
T2 (adv. Michael Knop, Kbh., besk.). 

Glostrup Rets dom 10. september 2008. 

Der har medvirket domsmænd under behandlingen 

af denne sag. Tiltalen og parternes 
påstande 

Anklageskrift er modtaget den 8. januar 2006. 

T1 er tiltalt for 

1. 

overtrædelse af straffelovens § 122, ved i perioden fra 

den 18. juni 2004 til den 7. oktober 2004 at have 

foranlediget, at medtiltalte T2, der i perioden var ansat som 

ingeniør i Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen, i X 

Kommune, med blandt andet ansvar for indhentelse af 

tilbud fra håndværkere og entreprenører på de projekter, 

som kommunen skulle have udført, uberettiget fik udbetalt 

i alt 100.000 kr. som gave eller anden fordel, for at formå 

medtiltalte T2 til at foranledige, at tiltaltes firmaer ApS 

Bog A/S A opnåede kontrakter på X Kommunes projekter 

blandt andet i Y-center samt eventuelle kommende 

projekter. 

T2 er tiltalt for 

2. 

overtrædelse af straffelovens § 144, ved i perioden fra 

den 18. juni 2004 til den 7. oktober 2004, som ingeniør 

ansat i Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen, i X 

Kommune, med blandt andet ansvar for ind  

hentelse af tilbud fra håndværkere og entreprenører på de 

projekter, som kommunen skulle have udført, uberettiget 

at have modtaget i alt 100.000 kr. som gave eller anden 

fordel, på foranledning af medtiltalte T1, idet tiltalte 

foranledigede, at medtiltalte T1's firmaer ApS B og A/S A 

opnåede kontrakter på X Kommunes projekter blandt 

andet i Y-center samt eventuelle kommende projekter. 

Denne dom angår kun T1, idet sagen mod T2 under 

hovedforhandlingen efter bevisførelsen og rettens 

votering om skyldspørgsmålet blev udsat på indhentelse 

af personundersøgelse. 

Anklagemyndigheden har påstået, at T1 straffes med 

ubetinget fængselsstraf. 

T1 har nægtet sig skyldig. 

Erstatning 
ApS J under konkurs har krævet, at T1 skal betale 

100.000 kr. med tillæg af procesrente. 

T1 har påstået frifindelse herfor. 

Oplysningerne i sagen 
Der er under sagen afgivet forklaringer af de tiltalte og 

af vidnerne C, D og E. 

Sagen angår en betaling på 100.000 kr., som T2 modtog 

fra ApS B i 2004. Beløbet er ifølge T2 betaling for 

konsulentbistand ydet til ApS B, i forbindelse med at 

selskabet udførte arbejde for X Kommune. 

A/S M har den 4. marts 2004 udarbejdet skriftligt 

forslag til X Kommune angående rådgivningsmæssig 

bistand (- - -). Af brevet fremgår blandt andet: 

». . . 

Rådgivningen foreslås at omfatte følgende ydelser: 

1. Gennemgang af eksisterende dokumentation af 

maskinhuset og nye kondensatorer. Eksisterende 

dokumentation er modtaget på mødet. 

2. Kontrolberegning af eksisterende bygning og 

fundamenter med nye laster. Som grundlag for tilbudet 
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forudsættes, at eksisterende konstruktion kan b re 

eventuelt med forstærkninger ved taget. 

3. Layout forslag til adgangstrappe, rækværker, 

forhøjelser af murværk, ændringer af huller og port i 

vægge samt f ring af de nye kondensatorer. Forslaget 

forelægges som håndtegnede A4/A3 skitser. 

4. Tilretning af forslaget med kommunens 

bemærkninger. 

5. Arbejdsbeskrivelser, myndighedsprojekt, og 

detailskitser. Myndighedsprojekt omfatter statiske 

beskrivelser og beregninger samt rettelser af eksisterende 

tegningsmateriale. Eksisterende tagafvanding forventes ikke 

ændret. Der er ikke indregnet lydberegninger for ekstern 

støj. 

6. Kontrahering, tilsyn og aflevering. 

. . .<< 

Honoraret angives til maksimum 30.000 kr. for fase 1-

5. 

A/S A har afgivet skriftlige tilbud til X Kommune, 

Teknisk Forvaltning, vedrørende arbejde på Y-center, 

den 15. april 2004 og 2. juni 2004 (- - -). 

ApS B har afgivet skriftligt tilbud til X Kommune 

Teknisk Forvaltning, vedrørende arbejde på Y-center 

den 18. maj 2004, den 24. maj 2004 (- - -). 

Der foreligger 3 tegninger mærket »foreløbig tryk<< for 

henholdsvis »Y-center - Stålport 1<<, »Y-center - Stålport 

2<<, »Y-center - Stålport 3<< (- - -). Det fremgår ikke af 

tegningerne, hvem der har udført dem. 

2051 

Der foreligger tegning samt beregninger bilagt 4 

beregningsark kopieret fra bog (- - -). En side af 

materialet er udfærdiget på brevpapir fra X Kommune. 

Af faktura af 31. maj 2004 udstedt af T2 til ApS B (- 

- -) fremgår: ». . . 

Projektering af indskudt ståldæk 

I henhold til aftale T1 

a) opmåling af stålkonstruktioner 

b) print og layout af nyt tegningsmateriale til 

stålkonstruktionerne 

Projektering og udarbejdelse af tegningsmateriale kr.

 200.000,00 

Moms kr. 5.000,00 

I alt kr.  25.000,00 

 

. . .« 

Af faktura af 8. juli 2004 udstedt af T2 til ApS B (- - -) 

fremgår: ». . . 

Projektering af fjernvarmevekslere  

I henhold til aftale T1 

a) beregning af fjernvarmevekslernes ydelse 

b) beskrivelse af entreprise for udskiftning af 

fjernvarmevekslere 

c) tegningsmateriale til ænkring af fjernvarmeinstallationen 

 
Projektering og udarbejdelse af tegningsmateriale kr. 200.000,00 

Moms kr. 5.000,00 

I alt kr.  25.000,00 
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. . .« 

Af faktura af 7. oktober 2004 udstedt af konsulent T2 til ApS B med angivelse af fakturanummer 26 og angivelse af 

cvr.nr. (- - -) fremgår: ». . . 

Konsulentarbejde i følge aftale 

i forbindelse med Y-center 

. . .« 

Det fakturerede beløb udgør 40.000 kr. med tillæg af moms i alt 50.000 kr. 

Der er fremlagt checkkopier vedrørende en betaling til T2 den 15. juni 2004 på 25.000 kr., den 13. august 2004 på 25.000 

kr. og den 29. september 2004 på 50.000 kr. 

Der er fremlagt posteringsoversigt af 14. februar 2006 fra X Kommune med posterede udgifter vedrørende Y-center i 

perioden 25. april 2004 og 19. juli 2004 (- - -). 

Tiltaltes personlige forhold 

Tiltalte er ikke tidligere straffet. 

 

Rettens begrundelse og resultat: 

Det lægges efter bevisførelsen, herunder forklaringerne fra T2 og T1, til grund, at T2 og T1 har kendt hinanden 

forretningsmæssigt gennem 

en årrække, og at T2 efter sin ansættelse i X Kommune tog kontakt til T1 for at opfordre T1 til at afgive tilbud på 

vedligeholdelsesarbejder i 

X Kommune. 

T1 var i 2004 eneanpartshaver i A/S A og medanpartshaver med 48% i og anmeldt som direktør af ApS B. Både A/S A og ApS 

B afgav 

i 2004 tilbud på arbejder vedrørende Y-center. Begge selskaber har udført arbejde i denne anledning. ApS B er ifølge X 

Kommunes posteringsoversigt honoreret med i alt 271.250 kr. mens A/S A er honoreret med i alt 509.206,60 kr. 

Det må ligeledes lægges til grund, at T2, som var ansat i X-Kommunes tekniske afdeling, havde til opgave at indhente tilbud på 

vedligeholdelsesopgaver. Efter forklaringen fra bygningschef E lægger retten tillige til grund, at T2 tillige evaluerede 

tilbuddene m.v. og lagde det til hende til underskrift. 

T2 har i perioden 15. juni til 29. september 2004 modtaget i alt 100.000 kr. fra ApS B. Efter forklaringen fra C skete 

betalingen efter ordre fra T2. Efter indholdet af de udfærdigede fakturaer er arbejdet også udført efter aftale med T1. 

T2 har selv forklaret, at han ydede arbejde for dette honorar i form af blandt andet udfærdigelse af 

dokumentationsmateriale - bilag - - - 

- for ApS B. T2's forklaring herom forekommer i det hele utroværdig og usandsynlig. Retten bemærker herom, at tiltalte først 

ved brev af 

27. marts 2006 over for kommunen bestred at have udført nogen form for arbejde for ApS J, at tiltalte ved første politiafhøring 

fastholdt denne forklaring, ved anden politiafhøring afgav forklaring om, at betalingen hidrørte fra en handel med guldmønter, 

og først ved tredje politiafhøring forklarede, at han havde udført arbejde for honoraret. 

Forklaringen om det udførte arbejde er i øvrigt ikke på nogen måde troværdigt underbygget med de fremlagte bilag. Hertil 

kommer, at honoraret står i skarpt misforhold til det honorar, som ApS B og A/S A har fået udbetalt fra X Kommune. Dette 

støttes både af forklaringen fra både E og D. 

Retten må herefter anse det for bevist, at T2 ikke har leveret nogen egentlig arbejdsydelse for honaret, hvorfor der er tale om 

en gave, og at denne gave er givet efter aftale med og efter ordre fra T1, hvilket alene kan have haft til formål at opnå en 

forretningsmæssig fordel. 

T1 anses herefter for skyldig i overensstemmelse med tiltalen for overtrædelse af straffelovens § 122. 

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 122. 

Retten har ved fastsættelse af straffen lagt vægt på forholdets karakter, herunder at der er tale om et stort pengebeløb. Der 

er efter sagens karakter ikke grundlag for at gøre straffen betinget. 

2052 

Om erstatningskravet bemærker retsformanden, at kravet henskydes til civilt søgsmål, idet boets krav på tilbagebetaling af 

ydelsen ikke er nærmere belyst og begrundet. 

- - - 

 

Glostrup Rets dom 24. september 2008. 

Der har medvirket domsmænd under behandlingen af denne sag. Tiltalen og parternes påstande 

Anklageskrift er modtaget den 8. januar 2007. 

http://cvr.nr/
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T2 er tiltalt for 

- - - 

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf udmålt i måneder. 

T2 har nægtet sig skyldig. 

Erstatning 

ApS A under konkurs har krævet, at tiltalte skal betale 100.000 kr. 

med tillæg af procesrente. 

Tiltalte har påstået frifindelse herfor. 

Oplysningerne i sagen 

- - - 

Tiltaltes personlige forhold 

Tiltalte er ikke tidligere straffet. 

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige 

forhold. 

Rettens begrundelse og resultat: 

Retten har den 10. september 2008 afsagt følgende kendelse om skyldspørgsmålet: 

- - - 

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 144. 

Retten har ved fastsættelse af straffen lagt vægt på grovheden af det begåede forhold. Det bemærkes, at sanktionen for tiltalte, 

der som offentligt ansat modtog gaven, bør være skærpet i forhold til den person, 

der i samme situation ydede gaven. Retten finder, at straffen for overtrædelse af straffelovens § 144 som udgangspunkt bør 

være en ubetinget frihedsstraf, og der er ikke i denne sag særligt grundlag for at gøre straffen betinget. 

Om erstatningskravet bemærker retsformanden, at kravet henskydes til civilt søgsmål, idet boets krav på tilbagebetaling af 

ydelsen ikke er nærmere belyst og begrundet. 

Thi kendes for ret: 

T2 straffes med fængsel i 6 måneder. - - - 

 

Østre Landsrets dom. 

Glostrup Rets dom af 24. september 2008 - - - er anket af T2 med påstand om frifindelse. 

Endvidere er Glostrup Rets dom af 10. september 2008 - - - anket af T1 med påstand om frifindelse, subsidiært 

formildelse. 

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse for så vidt angår T2 samt stadfæstelse for så vidt angår T1. 

Under anken er der på foranledning af forsvarerne fremlagt en række skitser m.v., der hidrører fra X Kommunes byggesag 

vedrørende Y-center. 

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse vedrørende T1 i henhold til retsplejelovens § 808. 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af de tiltalte, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten. 

T2 har yderligere forklaret, at han har udarbejdet de rids m.v. vedrørende Y-center, som er fremlagt under anken. Han har lavet 

byggesagstegningen og byggesagsbeskrivelsen i sin egenskab af ansat i X Kommune, mens de øvrige tegninger er lavet af ham i 

privat regi. Man kan ikke af tegningerne se, at de er lavet af ham. Det skyldes, at der er tale om foreløbige tegninger. Han ved ikke, 

hvor de endelige tegninger findes. Han er sikker på, at han har lagt de endelige tegninger ind på kommunens byggesag, men ved 

ikke, hvorfor papirerne ikke længere er i sagen. Hans svar på henvendelsen fra X Kommune skal ses, på baggrund af at han kort 

forinden var blevet afskediget som led i en sparerunde. I forbindelse med afskedigelsen begik kommunen en fagretlig fejl, og han 

og E fik et meget anstrengt forhold til hinanden. Fejlen førte til, at han fik en erstatning fra kommunen. Han kender ikke til 

fakturaen af 7. oktober 2004 og ved ikke, hvorfor denne faktura lå blandt konkursboets papirer. Han kan ikke forklare, hvorfor han 

ikke anførte cvr-nummeret på de to første fakturaer, hvilket han burde have gjort. Honorarerne fra ApS B vedrørte også betaling for 

opgaver, som han udførte for selskabet vedrørende Z-center. Papirerne vedrørende dette arbejde ligger i en anden byggesagsmappe 

i kommunen. Han lavede nok 6-7 tegninger i relation til Z-center. Der er ikke sammenfald mellem de tegninger, som han har lavet, 

og de tegninger, som er lavet af A/S M. Han havde ikke aftalt nogen fast pris med medtiltalte T1, men havde givet ham et overslag 

på prisen. De honorarer, han har opkrævet, svarer efter hans opfattelse meget godt til prisniveauet på området. Det var en dum 

forglemmelse, at han ikke indberettede honorarerne til skattemyndighederne. Efter byrettens dom blev han afskediget af sin 

daværende arbejdsgiver. Han har nu fået nyt arbejde, men frygter, at han vil blive afskåret fra at arbejde i byggebranchen, hvis han 

får en fængselsstraf. 

T1 har yderligere forklaret, at han og medtiltalte T2 kun kendte hinanden arbejdsmæssigt og ikke sås privat. Medtiltalte T2 

spurgte ham i 2002/03, om de havde 
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nogle rådgivningsopgaver til ham. Tiltalte gik ud fra, at medtiltalte T2 ønskede at få gang i sin konsulentvirksomhed, og tiltalte så 

ikke noget usædvanligt i henvendelsen. Han og C havde netop afskediget en tidligere samarbejdspartner på grund af dennes 

manglende cvr-registrering, 

og han ønskede derfor at sikre sig, at medtiltalte T2 var momsregistreret. Medtiltalte T2 fik i tiden frem til 2004 to arbejdsopgaver 

vedrørende henholdsvis - - - Hotel og - - -boulevarden - - -. De var meget tilfredse med det arbejde, som medtiltalte T2 lavede for 

dem. Det var først i 2004, at medtiltalte T2 spurgte, om de var interesseret i at byde på nogle projekter i X Kommune, og han mener 

ikke, at tiltaltes selskaber tidligere havde udført projekter for X Kommune. C var bekendt med, at tiltalte havde hyret medtiltalte T2 

til de omhandlede opgaver. Han ved ikke, hvem der har lavet den faktura, der er dateret den 7. oktober 2004. Han beregner normalt 

10-15 % af en entreprisesum til rådgiverhonorarer. Hverken tiltalte eller andre i tiltaltes selskaber var i stand til at lave de 

nødvendige tegninger til dokumentation, og de havde også tidligere købt disse opgaver ude i byen. Han bad medtiltalte T2 om at 

lave et prisoverslag på arbejderne. Medtiltalte T2 var en erfaren ingeniør og lavede et godt arbejde, og han fandt hans priser meget 

rimelige. Honoraret for rapporten til - - - Hotel var 50.000 kr. med tillæg af moms. De under anken fremlagte skitser svarer til de 

skitser, som ligger i hans firma. For at lave en stålport er det nødvendigt at kende vægt, opbygning m.v., og han er ikke selv i stand 

til at foretage sådanne beregninger, men må købe dem ude i byen. Han modtog de statiske beregninger i forbindelse med opstarten 

af opgaven. Beregningerne er lavet af T2. Han vil mene, at hans selskaber har udført opgaver for X Kommune i 2004 for omkring 

850.000 kr. med tillæg af moms. 

De for byretten af vidnerne C, D og E afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923. 

Om sagernes behandling fremgår, at X Kommune indgav politianmeldelse ved brev af 10. april 2006, at anklageskrift er 

modtaget af Retten i Glostrup den 8. januar 2007, og at byrettens domme er afsagt i september 2008. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat: 

De under ankesagen fremlagte rids m.v. vedrørende Y-center er udaterede og uden angivelse af, hvem der har udarbejdet 

dem. 

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det af de af byretten anførte grunde godtgjort, at T2 ikke har leveret nogen 

særskilt arbejdsydelse for de i alt 100.000 kr., som han i 2004 modtog fra ApS A. 

Herefter og af de af byretten i øvrigt anførte grunde tiltræder landsretten, at T2 og T1 er fundet skyldige i 

overensstemmelse med tiltalen for overtrædelse af henholdsvis straffelovens § 144 og § 122. 

Straffene findes passende udmålt, idet landsretten ud over det af byretten anførte har lagt vægt på, at betalingen til T2 er 

ydet over tre gange gennem en periode på ca. 31/2 måned. 

Efter karakteren af de strafbare forhold tiltrædes det, at der, uanset de tiltaltes gode personlige forhold, ikke er grundlag for at 

gøre straffene helt eller delvis betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Endvidere findes den tid, der er medgået 

til straffesagernes behandling, ikke at have haft en sådan varighed, at dette i sig selv kan føre til, at straffene gøres betinget, jf. 

straffelovens § 82, nr. 13. 

Landsretten stadfæster derfor dommene. 

-  -  -  
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Bilag 10 - Hermeneutikken 

Notatet er fra bachelor-studiet HA på Syddansk Universitet, Slagelse. Notatet er udarbejdet 

af lektor Lise Lodsgård i forbindelse med undervisning i videnskabelig metode. 

Hermeneutikken 

Baggrund: 

Et opgør med positivismen: 

Positivismen og den kritiske rationalisme forstår forskeren som en objektiv og neutral 

iagttager uafhængig af den kulturelle og historiske kontekst. Denne forestilling møder 

modstand fra de humanistiske forskere, idet de siger at vi ikke er hverken kultur- eller 

historieløse i vores måde at undersøge verden på.  

Fra forudsigelser og årsagsforklaringer til forståelse: 

Udgangspunktet for natur- og samfundslovene var at de kunne bruges til at forudsige 

fremtidige hændelser og derved give vejledning om hvordan man kan styre og planlægge 

med henblik på at opnå bestemte tilstande i fremtiden. Al humanvidenskab beskæftiger sig 

derimod med menneskers tanker, handlinger, vilje, tro, frygt og drømme.  

Forskellen mellem at forklare og forstå: 

Når vi forklarer spørger vi os selv: 

Hvad er det der sker når forfatteren skriver sin roman? Hvad er det der sker når 

virksomheden kommunikerer? Hvad er det der sker når aktiemarkedet dykker? 

Når vi prøver at forstå spørger vi os selv: 

Hvorfor skriver forfatteren på netop denne måde? Hvorfor kommunikerer virksomheden 

som den gør? Hvorfor sælger investorerne ud af deres værdipapirer? 

Eksempler på fortolkning modsat naturvidenskaben: 

En bro er ikke bare en fysisk struktur med målbare egenskaber, den er først og fremmest 

et udtryk for, at mennesker har villet over på den anden side af floden. Et fald på 

aktiemarkedet er heller ikke en årsags- virkningssammenhæng mellem udbud og 

efterspørgsel, men et udtryk for menneskers frygt for at miste deres penge. 

Dilthey sammenfatter dette ved at sige, at objektet er menneskers livsytringer – dvs. udtryk 

for deres liv karakteriseret ved sprog, tanker, intentioner mv. 

I tekster i kunstværk er det således livet selv som har objektiviseret sig. Ontologien / 

genstanden for videnskaben er således forståelsen af menneskers livsytringer. 
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Hermeneutikkens oprindelse: 

Oprindeligt var hermeneutikken ikke en videnskabsteori, men en række praktiske 

overvejelser. Eksempler kunne være juridiske tekster, hvor forståelse af teksten er vigtig 

for at finde ud af om en bestemt handling er kriminel eller ej. I litterære romaner og digte 

med henblik på at finde frem til forfatterens dybere budskab. Hermeneutik betyder således 

”fortolkningslære” og er læren om hvad det vil sige at fortolke og hvordan man gør det 

ordentligt.Hermeneutikken i moderne tid: 

Ud over tekster fortolker man mange andre slags fænomener, herunder: 

• Menneskers adfærd 

• Sociale roller 

• Institututioners måde at fungere på 

• Historiens gang 

Når man eksemplevis undrer sig over folks opførsel kan man overveje hvilke motiver og 

forestillinger eller drifter, der ligger bag opførslen – og så er man allerede i gang med at 

fortolke den. 

Hermed er fortolkning central for vores dagligdags forståelse af hinanden og for 

videnskabelige discipliner som psykologi, antropologi, sociologi og historie. 

Hermeneutikken går ud fra at alle menneskelige eller menneskeskabte fænomener er 

meningsfulde og derfor kræver fortolkning, hvis man vil frem til en forståelse af denne 

mening. Hermed er der ikke langt til den videnskabsteoretiske ide at menneskers 

handlinger eller produkter heraf alene kan studeres med udgangspunkt i de anvisninger 

som den hermeneutiske fortolkningslære har formuleret. 

Helheden og delen: 

I første omgang forstår vi helheden, som læserens ide om hvad tekstens mening er og del 

som de forskellige dele af teksten, læseren på et givent tidspunkt er i færd med at 

sammenligne med sin helhedsopfattelse. 

Hver gang man står med en bestemt helhedsopfattelse, som er ens foreløbige bud på en 

fortolkning af hele teksten, vil man herfra kunne rette sin opmærksomhed mod en bestemt 

del af teksten, og denne del af teksten vil så enten passe ind i helhedsopfattelsen, eller 

tvinge os til at ændre vores opfattelse. 
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Væsentligste inspirationskilder: 

Forskellige retninger indenfor Hermeneutikken: 

• Den metodiske hermeneutik – Scleiermacher og Dilthey  

• Weber – som et forskningseksempel på den metodiske hermeneutik 

• Den filosofiske hermeneutik – Gadamer (som var inspireret af Heidegger) 

• (Den kritiske hermeneutik – Ricoeur) 

Scleiermacher:  
Scleiermacher var den første videnskabsteoretiker indenfor hermeneutikken. Det er 

således ham vi kan tilskrive, at den hermeneutiske cirkel har fået fortolkende status. 

Udgangspunktet var at ånden gennemsyrer helheden (fx teksten) og sætter sit præg på de 

enkelte dele. Delene skal forstås ud fra helheden og helheden skal forstås som en indre 

harmoni mellem delene. 

For Schleiermacher er hermeneutikken ikke primært orienteret mod teksten, men mod den 

skabende ånd bag teksten. Det grundlæggende problem er derfor knyttet til tid og rum. 

Hermeneutikken skal derfor bidrage til at overvinde den historiske afstand. Schleiermacher 

understreger derfor betydningen af at føle sig ind i teksten, forfatterens tænkemåde og 

historiske forudsætninger. Et vigtigt aspekt bliver derfor at sætte sig ind i forfatterens og 

tekstens horisont. Det giver en bedre forståelse af teksten og bedre indblik i epokens 

grundproblemer. 

Men hvad vil forståelse egentlig sige og hvornår er vi færdige: 

Schleiermacher siger til dette spørgsmål , at man har opnået den fulde og sande 

forståelse når man har begrebet forfatterens intention med teksten. Tekstens mening er 

det som forfatteren har ønsket at udtrykke. Men hvad nu hvis forfatteren levede i en fjern 

fortid fx Voltaires angreb på den katolske kirke. Hvordan kan vi da forstå en sådan tekst. 

Dilthey: 

Til dette spørgsmål ville Diltheys svare følgende: 

For at forstå Voltaire er vi nødt til at sætte os ind i 1700-tallets Ftrankrig, i forfatterens egen 

baggrund, i kongens og den katolske kirkes magt osv. Forståelsen er først fuldstændig i 

det øjeblik, vi når til helt at kunne sætte os i forfatterens sted og dermed i stand til at se 

verden på samme måde som han. Målet med den hermeneutiske fortolkning er denne 

hensættelse, hvor fortolkerens og forfatterens forståelseshorisonter smelter sammen til en.  
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Weber som eksempel på den metodiske hermeneutik: 

I bogen ”den protestantiske etik og kapitalismens ånd” formulerer Weber en tese om, at 

reformationen fra 1500 tallet og frem var med til at bane vejen for den moderne 

kapitalisme og bureaukratiet. Hvis man er protestant i sin religiøse overbevisning, er det 

også subjektivt meningsfuldt at orientere sig mod de værdier og handleprincipper, der 

gælder kapitalistisk virksomhed. Fx betoner protestantismen etiske regler og værdier som: 

personlig pligt, den individuelle frihed, det personlige ansvar og arbejdet som et kald med 

egenværdi. Det er let at få øje på slægtskabet med kapitalistiske dyder som: flid, 

individualisme, sparsommelighed, egennyttighed og rationel tænkning. 

Webers metode: 

Den metode Weber konkret anvendte omfattede indgående studier og fortolkninger af de 

skrifter, som var centrale manifestationer af henholdsvis den protestantiske etik og den 

kapitalistiske ånd. Hvis Weber havde haft praktiske muligheder for det, ville han muligvis 

også have anvendt interviews med pionerer indenfor kapitalismen. Dette eksempel viser 

hvad det vil sige at anvende hermeneutisk fortolkende metode til at forstå 

samfundsfænomener. 

Weber og positivismen: 

Positivisterne mener dog stadig at hermeneutikkens fortolkende metode blot skal ses som 

et supplement til den positivistiske kausalforklaring. Den fortolkende metode kan således 

give anledning til afprøvning af nye hypoteser om kausalsammenhænge. Man kunne 

eksempelvis sammenligne empirisk historisk med de lande, der gennemfører 

protestantiske reformationer med dem, som ikke gør, for at se hvilke der tidligst 

gennemløber en kapitalistisk udvikling. 

Gadamer: 

Gadamer var ikke tilhænger af at man som de metodiske hermeneutikere beskrev kunne 

arbejde sig frem til en sand forståelse af forfatterens intension med teksten. Det mindede 

ham for meget om positivisternes rationelle distancerede videnskabsmænd, der ser 

verden som objekter der kan studeres uden videnskabsmanden indgår subjektivt i 

processen. Gadarmer var ej heller tilhænger af ideen om hensættelse. For ham gav det 

ingen mening at forstå teksten som den oprindeligt kunne være ment fra forfatterens side. 

Han interesserede sig imidlertid mere for fortolkning og forståelse som et grundvilkår i den 

menneskelige eksistens. 
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Schleiermacher var optaget af hvordan vi kommer ind i den hermeneutiske cirkel og sætter 

forståelsen i gang. For eksempel ved at starte med et kvalificeret gæt og så ellers arbejde 

sig ind i cirklen. Gadamer var derimod ikke særligt optaget af denne problematik, idet han 

opfattede det som et pseudoproblem. Vi behøver ikke finde vej ind i forståelsens cirkel vi 

er der nemlig altid allerede. 

Centrale begreber: 

Fordomme og forståelseshorisont: 

Gadamer understreger traditionens og fordommens betydning for arbejdet med at forstå 

en tekst eller et andet menneske. Når Gadamer tager netop fordomme frem som noget 

positivt står dette direkte i modsætning til positivisternes menneskesyn, som er blottet for 

fordomme. Han kunne have valgt ordet forestilling i stedet for. Hvis der fandtes et 

menneske uden fordomme ville dette ikke være i stand til at forstå kulturen og det sociale 

liv. Fordomme har vi i kraft af vores tilhørsforhold til den kulturelle tradition.  
Fordomme og forståelseshorisont som udgangspunkt for fortolkning: 

Mennesket udlægger aldrig verden forudsætningsløst, men er altid præget af en 

forudfattet mening om denne. Fordomme er det, som binder mennesket til verden. Den 

værdifrie forskning findes således ikke. Forståelse er altid allerede indlejret i en på forhånd 

givet forståelsesramme – også kaldet forståelseshorisont. Forståelseshorisonten tilhører 

på samme tid individet, men er samtidig kollektiv, idet den enkelte er en del af et sprogligt 

og kulturelt fællesskab.  

Den hermenutiske cirkel: 

Den hermeneutiske cirkel er i virkeligheden ret banal. Et individ er eksempelvis en del af 

en større helhed (familie, by, samfund). Vi må forstå individet for at forstå familien, men vi 

må omvendt forstå familien for at forstå individet. På samme måde som vi må kunne forstå 

ordene for at kunne forstå sætningen, men ligeledes forstå sætningen for at kunne forstå 

ordenes betydning rigtigt. 

Horisontsammensmeltning – er det altid muligt: 

Ifølge Gadamer er svaret jo. Når man fx møder et fremmed menneske et helt andet sted i 

verden, der taler et helt andet sprog, er det jo på den ene side svært at forstå ret meget 

om den persons verden. På den anden side kan man ofte alligevel opnå en vis forståelse 

– fx via fagter, aflæsning af ansigtsudtryk og opførsel. Gadamer vil her sige at det skyldes, 

at vi på forhånd har en vis fælles forståelseshorisont. I dette tilfælde måske alene i kraft af 
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at vi er mennesker – og at dette gør det muligt for os at forstå basale ting – fx humør, 

behovet for at spise, sove mv. 

Horisontsammensmeltning – et spørgsmål om harmoni?: 

Man skulle måske tro at horisontsammensmeltning betyder ophævelsen af forskellen 

mellem to forståelseshorisonter. Vores moderne forståelseshorisont er formet af 

traditionen. Det betyder at historien er en del af vores verdensbillede i dag. Fortidens 

forståelseshorisont ændres også hele tiden i takt med at vi arbejder med vores fordomme 

om den. Ligeledes bliver den historiske tekst læst ind i en nutidig kontekst, hvor den 

nødvendigvis må sige mennesker noget andet end det som var forfatterens intention. 

Gadamers hermeneutiske cirkel: 

I fortolkningen er der således tale om en subjekt-subjekt relation. Målet i 

fortolkningsprocessen er, at et subjekt forstår et andet subjekts livsverden. Det vigtigste 

medium er i denne sammenhæng dialogen og sproget. Fortolkningsprocessen kan 

opfattes som en ligeværdig og fremadskridende dialog, hvor deltagerne gradvist ændrer 

deres gensidige forståelse af hinandens livsverdener ved korrektion af deres forståelser og 

eliminering af fordomme. 

Det virkningshistoriske princip: 

Hvilke fordomme kan siges at være dårlige eller meningsløse. Det er en positiv mulighed 

for forståelsen, at vi nu kender tekstens virkningshistorie. Forfatterskabet er ikke blot 

kommet på en afstand, der tillader en mere nøgtern bedømmelse, de er også diskuteret 

hele vejen op gennem den historiske tradition. Endelig ved vi hvilken virkning de har haft. 

Det er fx lettere at vurdere Hitlers ”Mein Kamph” i dag, end da den blev udgivet i 1925. 

Ontologi: 

I den metodiske hermeneutik er ontologien begrænset til forstå samspillet mellem delen og 

helheden i den hermeneutiske cirkel. Vi forstår værket og personligheden ud fra delene – 

de enkelte bøger – samtidig med at de enkelte bøger først bliver fuldt forståelige, når de 

ses i lyset af helheden, altså det samlede forfatterskab. 

Gadarmer: 

Den filosofiske hermeneutik beskæftiger sig med cirkelbevægelsen mellem fortolkeren og 

teksten. 

Ontologien er den fælles forståelseshorisont. Traditionerne og kulturen. Sproget og 
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dialogen. Cirkelbevægelsen mellem fortolkeren og teksten. Fortolkeren er ikke uafhængig 

af teksten. 

Epistemologi: 

I den metodiske hermeneutik spiller fortolkeren således ingen rolle for forståelsen af 

teksten. Det handler blot om at gå metodisk til værks. At vi er i stand til at hensætte os. 

Det er muligt at finde frem til intentionen med teksten ud fra denne metode og dermed nå 

frem til en ”absolut” sandhed / mening i forhold til teksten. På den måde kom den 

metodiske hermeneutik ikke rigtigt til at overskride distinktionen mellem det subjektive og 

det objektive. På den ene side afviser de lovmæssigheder men opgiver samtidig ikke helt 

forestillingen om den objektive sandhed. 

Gadarmer: 

Når vi møder verden har vi en forventning til, at den er meningsfuld, hvilket vil sige, at jeg 

forstår mig på den verden der møder mig. Derfor har jeg en sandhedsforventning til 

verden, men jeg når aldrig til en ”endelig og objektiv sandhed om verden. For sandheden 

ændrer sig hele tiden gennem min forståelse. Subjekt til subjekt. 

Horisontsammensmeltninger. Erkendelsen stopper aldrig – men fortsætter kontinuerligt i 

cirkulære bevægelser. 

Metodologi: 

Kvalitative metoder: 

• Interviews 

• Fokusgruppeinterviews 

• Teksanalyser / diskursanalyser 

• Narrative analyser 

• Aktionsforskning 

 

 

 

 

 
  



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, November 2014 

Cand.merc.aud  Side | 98  

Bilag 11 - Metode opsamling slides 

Notatet er fra bachelor-studiet HA på Syddansk Universitet, Slagelse. Notatet er udarbejdet 

af lektor Lise Lodsgård i forbindelse med undervisning i videnskabelig metode. 

 

 
  

Hvorfor er det vigtigt at placere begreberne 

og teorien i relation til et bestemt 

videnskabssyn? 
 
Et videnskabsteoretisk paradigme er som et objektiv på et kamera. Der 

kan vælges mellem flere objektiver.  

 

Teorimodellen svarer til, når vi justerer objektivet og stiller skarpt inden 
billedet tages. 

 

Valg af paradigme og teorimodel afgør således den vinkel hvorfra vi ser 
på problemet. Når en bestemt vinkel vælges er der andre vinkler 
som vælges fra……… 
 

Vi kan ikke se hele verden i ét glimt. 

 

Og det har konsekvenser for undersøgelsesdesignet.  
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Bilag 12 - Kasse og regnskabsregulativ Københavns kommune 

1. Generelt 

1.1 Lovgrundlag 

Kasse- og Regnskabsregulativet er Københavns Kommunes overordnede regelsæt 

for økonomistyring og regnskabsvæsen. 

Regelsættet er også en praktisk udmøntning af styrelseslovens § 42, stk. 7 om, at 

”Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og 

regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgange 

inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige 

skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før det sættes i kraft.” 

Følgende regelsæt ligger til grund for regulativet: 

- Lov om kommunernes styrelse 

- Styrelsesvedtægt for Københavns Kommune 

- Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, 
revision mv. 

- Indenrigs- og Socialministeriets ”Det kommunale budget- og regnskabssystem” 

- Lov om offentlige betalinger 

Herudover er der hentet inspiration i: 

- Bogføringsloven inkl. bogføringsbekendtgørelsen - 

Årsregnskabsloven 

1.2 Formål 

Formålet med regulativet og de underliggende bilag og forretningsgange er at sikre: 

- Tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi 

- En korrekt administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen 

- En præcisering af budgetansvar og ledelsesansvar 

- Et internt kontrolniveau, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og 

risiko. 

- Sikre fælles regnskabsprocesser på tværs af kommunen. 

1.3 Uddybende bilag og forretningsgange 

Regelsættet beskriver primært de helt overordnede organisatoriske og styringsmæssige 

principper. Det suppleres af uddybende bilag, forretningsgangsbeskriver m.m., som i mere 

detaljeret grad beskriver, hvordan de overordnede principper i praksis er udmøntet. 

Sidst i hvert afsnit af regulativet er nævnt hvilke bilag, der er til det pågældende afsnit. 

Økonomiforvaltningen forestår i samarbejde med Koncernservice udarbejdelsen af 

forretningsgange for væsentlige tværgående regnskabsprocesser. 
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Det er forvaltningernes ansvar at påse, at der udarbejdes og vedligeholdes supplerende 
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forretningsgangsbeskrivelser under hensyntagen til reglerne i dette regulativ og tilhørende bilag. 

Det er ligeledes forvaltningernes ansvar at påse, at de tværgående forretningsgange samt eventuelt 

supplerende forretningsgangsbeskrivelser efterleves. 

1.4 Gyldighedsområde 

Regelsættet gælder for alle under Københavns Kommune henhørende regnskabsområder. Det vil 

sige alle områder, hvis regnskab registreres i Københavns Kommunes økonomisystem. 

Hvis kommunen varetager regnskabsmæssige opgaver for selvstændige virksomheder, skal det 

fremgå af aftalegrundlaget med de pågældende virksomheder, i hvilket omfang regelsættet 

også gælder for disse. 

1.5 Ajourføring 

Ændringer til kasse- og regnskabsregulativet foretages af Økonomiforvaltningen. Ændringerne 

skal herefter forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse. 

Ændringer i bilag til regulativet foretages af Økonomiforvaltningen. Ændringerne skal herefter 

alene forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. 

Redaktionelle ændringer, som ikke ændrer grundlæggende ved regulativet eller bilagene, kan 

dog godkendes af Økonomiforvaltningens direktion. Tilsvarende gælder ændringer affødt af 

Borgerrepræsentationens beslutninger, der medfører, at der skal foretages konsekvensrettelser i 

regulativet og i bilagene. 

Kommunens revision skal underrettes om alle ændringer af regulativet inkl. bilag, før 

ændringerne træder i kraft. 

2. Intern Kontrol 

En forudsætning for at sikre et ensartet, kontinuerligt og retvisende regnskab for Københavns 

Kommune som helhed og i de enkelte enheder, er overholdelsen af retningslinjerne omtalt i 

bilaget vedrørende Intern Kontrol. 

Intern kontrol er defineret, som de handlinger og procedurer, der udføres i organisationen, og som 

er tilrettelagt for at sikre en pålidelig regnskabsmæssig rapportering, herunder forebyggelse mod 

tilsigtede og utilsigtede fejl samt overholdelse af gældende lovgivning. 

Formålet med intern kontrol er at sikre, at 

- Indbetalinger, indtægter, udbetalinger, udgifter og omkostninger registreres på en ensartet 

måde under hensyntagen til lovkrav og god bogføringsskik. 

- Ledelsen i enheder og forvaltninger fører tilsyn med processer og kontrolforanstaltninger. 

For at sikre en ensartet, kontinuerlig og korrekt regnskabsmæssig rapportering skal en 

række kontrolmål indgå i udarbejdelsen af forretningsgange og løbende overvåges. 

Tilrettelæggelsen af interne kontroller bør ske under hensyntagen til principperne om væsentlighed 
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og risiko. 

En præcisering af ovenstående kan findes i bilaget vedr. Intern Kontrol. 

2.1 Bilag 

Intern Kontrol 

3. Budget, bevilling og regnskab 

3.1 Budgetprocedure 

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinjerne for budgetlægningen i kommunen i et 

indkaldelsescirkulære. Af indkaldelsescirkulæret fremgår bl.a. forudsætninger for pris- og 

lønudvikling, udgiftsrammer mv. samt tidsfrister for behandling af kommunens budget. Herefter 

er det de enkelte udvalg, der udarbejder budgetforslag for det kommende budgetår. 

3.2 Bevillingsregler 

Økonomiforvaltningen udarbejder forslag til kommunens bevillingsregler. Bevillingsreglerne 

forelægges og godkendes af Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Bevillingsreglerne indeholder bl.a. regler for bevillingsniveau, bevillingsbindinger, tillægsbevillinger, 

budgetopfølgning og overførsler mellem budgetår. 

3.3 Budgetopfølgning 

Økonomiforvaltningen udarbejder overordnede retningslinjer og vejledninger for 

budgetopfølgningen i kommunen. Retningslinjerne fastsættes i et prognosecirkulære, som 

godkendes af Økonomiudvalget. 

Herudover gælder, at alle som er tildelt budgetansvar er forpligtet til løbende at overvåge 

forbrugsudviklingen og vurdere, om det forventede regnskabsresultat ved årets udgang vil være i 

overensstemmelse med budgettet. Såfremt budgettet eller dets forudsætninger ikke kan overholdes 

er den budgetansvarlige forpligtet til at rapportere til nærmeste overordnede. 

3.4 Aflæggelse af årsregnskab 

Økonomiforvaltningen udarbejder en tidsplan samt fastsætter de nærmere retningslinjer 

for aflæggelse af årsregnskab inkl. anlægsregnskaber mv. for kommunen. 

Kommunens regnskab aflægges af Økonomiudvalget til Borgerrepræsentationen, således 

at regnskabet overgives til revisionen inden d. 1. juni i det efterfølgende år. 

3.5 Bilag  
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4. Bogføring 
 

4.1 Generelt 

Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. 

Den gode bogføringsskik beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og 

brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. 

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem 

for Kommuner og nærværende regulativ med tilhørende bilag og forretningsgange er fulgt. 

Registreringer bør generelt foretages efter et bruttokonteringsprincip. Bruttokontering vil sige, 

at man bogfører hver enkelt post for sig. F.eks. at man bogfører udgifter og indtægter hver for 

sig. Bruttokonteringsprincippet bør især iagttages ved omposteringer. 

4.2 Bogføringssystem 

I Københavns Kommune anvendes bogføringssystemet KØR. 

Udover KØR findes en række andre økonomisystemer, der integrerer op mod KØR. 

Ønsker en organisation at anvende et andet bogføringssystem end KØR, skal dette forud 

for anskaffelsen godkendes af Økonomiforvaltningen. 

Der skal forefindes en beskrivelse af opbygningen af bogføringen, herunder en 

konteringsinstruks. Ved anvendelse af edb skal der herudover foreligge en systembeskrivelse, 

som beskriver de benyttede systemer, hjælpemidler og lignende. 

For alle transaktioner, uanset om disse registreres manuelt eller overføres elektronisk fra 

andre systemer, gælder det, at der skal forefindes hhv. et transaktionsspor og et kontrolspor. 

4.3 Transaktionssporet 

Transaktionssport skal tilrettelægges således, at alle registreringer kan følges fra grundlaget 

for dannelse af transaktionen og frem til regnskabet. 

Transaktionssporet skal dokumenteres. 

4.4 Kontrolsporet 

Kontrolsporet skal vise og dokumentere den databehandling og de datakontroller, der er foretaget af 

systemet. 

Det omfatter blandt andet en entydig identifikation af en transaktion første gang den registreres i et 

system, tidspunktet for det og brugernavn for den, der har foretaget og/eller godkendt transaktionen. 

Transaktionssporet skal følge transaktionen, når den overleveres fra et system til et andet. 

4.5 Krav til bogføringen 

Enhver registrering skal være dokumenteret ved et bilag1. 

En undtagelse herfra er automatisk genererede registreringer - f.eks. automatisk momsberegning eller 

transaktioner, der overføres fra et eksternt fagsystem, idet en beskrivelse af, hvordan registreringerne 

http://hhv.et/
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1 Bilag behøves ikke at være i papirformat, men kan også forelægge f.eks. elektronisk. 

foretages, kontrolleres og opbevares, er tilstrækkelig. 

Bogføringen skal ske løbende af hensyn til mulighederne for effektiv budgetopfølgning, og dels 

af hensyn til overholdelse af betalingsfrister m.m. 

Bogføringen foretages på baggrund af kontrollerede bogføringsbilag, f.eks. fakturaer fra 

leverandører, opkrævninger til borgerne eller elektroniske transaktioner, der overføres fra 

godkendte IT-systemer. 

Fakturaer skal betales til tiden. 

I kommunens regnskab skal optages alle tilgodehavender, som kommunen har på 

borgere, virksomheder og andre, der skylder kommunen penge. 

Alle tilgodehavenderne skal registres. Registreringen skal ske, når tilgodehavendet er 

endeligt opgjort. 

4.6 Anvisning og attestation 

Forinden nogen udgift afholdes, skal den anvises og attesteres af dertil bemyndigede personer. 

4.7 Afstemning af balancekonti 

Som en del af kommunens løbende økonomistyring er det af stor vigtighed at forvaltningerne 

løbende foretager afstemninger og berigtigelser af balancekonti og sikrer at disse er underlagt 

ledelsestilsyn (kvalitetskontrol). 

Særligt omkring årsafslutningen er det vigtigt at kvaliteten af de enkelte poster vurderes 

og eventuelle berigtigelser foretages, således at balancen ved årsregnskabsafslutningen 

giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver. 

4.8 Opbevaring af regnskabsmateriale 

Regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år2 efter regnskabets godkendelse af Borgerrepræsentationen. 

Regnskabsmaterialet kan opbevares elektronisk. Det behøver ikke at foreligge i klarskrift, blot det kan 

udskrives. 

Regnskabsmaterialet skal opbevares på betryggende vis. Det betyder, at der skal være 

umiddelbar adgang til materialet for eksempelvis revisionen samt at regnskabsmaterialet er 

beskyttet mod ødelæggelse. 

Kassation skal ske i overensstemmelse med kommunens arkivbestemmelser. 

4.9 Bilag 

 Eller i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

5. Finansiel styring og kassevirksomhed 
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Kommunens betalinger skal i videst muligt omfang ske ved overførsler mellem 

konti i pengeinstitutter og i form af elektroniske overførsler. 

5.1 Likvider 

Betalinger foretages som hovedregel via de betalingsformidlingssystemer, som kommunen har 

besluttet at benytte. Det vil sige, at ind- og udbetalinger foretages via konti i pengeinstitutter. 

Dette er også gældende for udbetaling af honorarer mv. 

Egentlige kasser må kun anvendes i Borgerservicecentre og på forretningsområder, hvor der 

foregår kontantsalg i forbindelse med salg af mad og drikkevarer, billetsalg og lignende. Oprettelse 

af en kontantkasse kræver en skriftlig tilladelse fra Koncernservice. 

Det er kun Koncernservice, der kan oprette og lukke konti i pengeinstitutter. Konti kan kun 

oprettes i pengeinstitutter, hvor kommunen har en storkundeaftale. 

Det er kun Økonomiforvaltningen efter bemyndigelse fra Økonomiudvalget, der kan anbringe 

kommunens overskudslikviditet. Ved overskudslikviditet forstås de midler, som ikke af hensyn til 

de daglige forretninger skal foreligge kontant (bankkonti). Økonomiforvaltningens bemyndigelse 

til at anbringe kommunens overskudslikviditet fastsættes i en finansiel risikopolitik. 

5.2 Lån og garantiforpligtelser3
  

Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal træffes af 

Borgerrepræsentationen. Optagelsen af lån skal følge bestemmelserne i Indenrigs- og 

Socialministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning samt meddelelse af garantier mv. 

Økonomiforvaltningen er af Borgerrepræsentationen bemyndiget til at omlægge kommunens lån. 

Omlægning af kommunens lån skal følge bestemmelserne i Indenrigs- og Socialministeriets 

bekendtgørelse om kommunernes låntagning samt meddelelse af garantier mv. 

5.3 Leje og leasing 

Enhver aftale om leje for driftsmidler ud over en periode på 2 år eller af en værdi, hvor lejeafgiften 

udgør mere end 100.000 kr. årligt skal forhåndsgodkendes af forvaltningens direktion. Ligeledes 

skal al leasing for driftsmidler forhåndsgodkendes af forvaltningens direktion. 

Leje eller leasing aftaler, uanset beløb, som erstatter en kommunal anlægsudgift skal forelægges 

Borgerrepræsentationen. Hvor sådanne aftaler indgås for at afhjælpe et akut opstået behov, og der 

ikke er tid til at indhente Økonomiudvalgets eller Borgerrepræsentationens forhåndsgodkendelse, 

sker forelæggelsen på det tidligst mulige tidspunkt herefter. 

3 Garantiforpligtelser skal her forstås som garantier, hvor kommunen kautionerer/garanterer for tredjeparts optagelse 

af lån. F.eks. når aktieselskaber med kommunal deltagelse optager garanterede lån hos en ekstern långiver.  
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5.4 Sikkerhedsstillelse mv. 

Der opereres med to typer af sikkerhedsstillelse og reglerne er forskellige afhængig af typen. Den 

ene vedrører de situationer, hvor kommunen som køber kræver sikkerhed mod sælgers 

misligholdelse i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver samt levering af varer og 

tjenesteydelser. Den anden vedrører de situationer, hvor kommunen som sælger, har behov for at 

stille sikkerhed, f.eks. en bankgaranti. 

Reglerne for sikkerhedsstillelse fremgår af bilaget ”Sikkerhedsstillelse”. 

5.5 Opbevaring og registrering af midler 

Såfremt kommunen opbevarer eller administrerer værdier tilhørende andre, skal der udarbejdes 

retningslinjer for opbevaring og registrering heraf. Økonomiforvaltningen udarbejder de 

overordnede retningslinjer for opbevaring og registrering af midler. 

Retningslinjerne skal tage udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko. 

5.6 Bilag 

 

6. Anvendelse af IT systemer 

6.1 Generelt 

Dette kapitel er aktuelt for alle IT-systemer, der enten direkte eller indirekte integrerer med 

kommunens økonomisystem, KØR. 

Den væsentligste del af kommunens udbetalinger stammer fra IT-systemer, som understøtter 

opgaveløsningen inden for de forskellige områder. Det samme gælder for de opkrævninger, 

som kommunen udsender. Det er derfor særdeles vigtigt, at risikoen for fejl i disse systemer og 

i betjeningen af dem mindskes mest muligt. 

For alle IT-systemer udpeges en eller flere systemansvarlig(e), som har det overordnede ansvar 

for systemet. Det er således den systemansvarliges opgave at sikre, at der er udarbejdet de 

nødvendige forretningsgange for hhv. systemvedligeholdelse og anvendelse af systemet. 

Den systemansvarlige har ansvaret for datakvaliteten og skal have et dokumenteret overblik over 

denne. Dette overblik kan tilvejebringes på forskellig vis, eksempelvis ved at notere registrerede 

fejl, hvis disse ikke umiddelbart kan rettes af brugeren i systemet og ved at foretage en systematisk 

stikprøvevis efterkontrol. 

6.2 Kvalitetskontroller 

Kvalitetskontrollen skal sikre den valgte kvalitet i systemerne. 

De gennemførte kontroller skal som minimum overholde retningslinjerne i bilaget Intern kontrol. 

Alle kontrollerne skal tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko.
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Udførelse af kontrollerne er en del af ledelsestilsynet. 

6.3 Funktionsadskillelse 

Hvor der anvendes IT-systemer, der anvendes i forbindelse med beregning af ydelser eller krav eller 

i øvrigt til opbevaring af regnskabsdata, herunder bogføringssystemer, skal der udarbejdes 

forretningsgange, der i relation til systemvedligeholdelsen og i forbindelse med tildeling af 

adgangsrettigheder, sikre systemet mod tilsigtede og utilsigtede fejl samt svig. 

Ved udarbejdelse af disse forretningsgange, bør følgende hovedregler observeres. 

 Der skal sikres adskillelse mellem personer, der har adgang til at foretage systemmæssige  

ændringer til systemet og de personer, der tildeler rettigheder til systemet. 

 Der skal sikres adskillelse mellem personer, der har adgang til at foretage systemmæssige  

ændringer til systemet og de personer, der adgang til at overføre rettelser til 

driftsapplikationen. 

 Personer, der har adgang til at tildele rettigheder, må ikke samtidig have adgang til at  

registrerer oplysninger, der helt eller delvist kan spores til bogføringssystemet. 

I øvrigt henvises til kommunens IT-sikkerhedsregulativ. 

6.4 Bilag 

 

7. Øvrige forhold 

7.1 Tilskudsforvaltning mv. 

God tilskudsforvaltning4 forudsætter, at det udbetalte tilskud bliver anvendt til det formål, som det 

er bevilget til og i overensstemmelse med forudsætningerne for tildelingen af tilskuddet. 

God tilskudsforvaltning indebærer, at forvaltningen sikrer og efterfølgende dokumenterer, 

at tilskuddene er anvendt i overensstemmelse med de forudsætninger, der er fastsat for 

tilskudstildelingen. 

Udbetaling af tilskud skal ske til tilskudsmodtagers nemkonto. 

Hvis kommunen modtager tilskud til projekter mv.5, så skal tilskuddet fremgå af det almindelige 

bevillingsregnskab i det år, hvor tilskuddet er modtaget. Såfremt et flerårigt tilskud modtages fuldt 

ud i år 1, så overføres midlerne mellem regnskabsår i overensstemmelse med kommunens 

almindelige overførselsregler. 

7.2 Indkøbs- og udbudspolitik 

Køb af varer og tjenesteydelser udgør en væsentlig del af kommunens samlede udgifter. 

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes en indkøbspolitik, som ud over de 

politiske målsætninger fastsætter principperne for indkøb og indgåelse af indkøbsaftaler. 

Tilsvarende gælder fastsættelse af regler for udbud. 

4 Kommunen giver et tilskud til en ekstern part. Det vil sige, at kommunen er tilskudsyder.  

5 F.eks. satspuljemidler. 



Copenhagen Business School  Kandidatafhandling, November 2014 

Cand.merc.aud  Side | 108  

7.3 Sikring og forsikring 

De overordnede regler for forsikring af Københavns Kommunes værdier fastlægges 

af Økonomiudvalget i en særskilt udarbejdet forsikringspolitik. 

7.4 Repræsentationsudgifter 

På Økonomiudvalgets foranstaltning udarbejder Økonomiforvaltningen de nærmere retningslinjer 

for afholdelse af repræsentationsudgifter. 

7.5 Sikring af kommunens aktiver 

Økonomiforvaltningen fastsætter regler for registrering og sikring af værdifulde aktiver og 

dokumenter. Tilsvarende gælder registrering af aktiver m.m., hvor der måtte være fastsat 

lovkrav herom. 

7.6 Bilag 
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Bilag 13 - Kasse og regnskabsregulativ -  Slagelse kommune 
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Bilag 14- Oversigt over revisionens udvikling. Diana Holm, (1995) 

Slides ifm. forelæsning i besvigelser, Klaus Klarskov Jeppesen (2013). 

 


