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Abstract 
This master thesis examines the effect that the introduction of the standards on public auditing has had on 

the audit practice in Danish NGOs. Evidence is provided from a series of semi-structured interviews which are 

analyzed through the lens of actor-network theory.  

The introduction of a new way of conducting compliance audit and performance audit in Danish NGOs involves 

the construction of a network of entities and interessement devices, which then have to be enrolled and finally 

mobilized. This thesis focuses on these four moments of translation: problematization, interessement, 

enrolment and mobilization, which describe how the actor-network is being built and stabilized. This is for the 

purpose of understanding the dynamics of the actor-network with respect to audit practice in Danish NGOs 

and for the purpose of examining whether the recent changes in the conceptual framework of compliance 

audit and performance audit has stabilized the actor-network.  

The standards on public auditing were developed by the National Audit Office of Denmark in collaboration 

with the Institute of State-Authorized Public Accountants in Denmark and took effect on 1 January 2017. As 

this thesis shows it required many negotiations and compromises between the two actors before being able 

to agree on a conceptual framework which finally became the standards on public auditing. 

The analysis uncovers that although one of the main purposes for introducing the standards on public auditing 

was to clarify the professional and technical requirements expected of state-authorized public accountants 

when conducting compliance audit and performance audit, this is far from what has been achieved. In fact, 

the introduction of the standards on public auditing has created confusion among some of the actors which 

comes to show by the occurrence of a stream of overflow. It appears that not all state-authorized public 

accountants have understood that there are specific requirements for the auditor’s report according to the 

standards on public auditing. This is just one example of the multiple overflowing identified. 

To investigate this overflowing further, the analysis is followed by a reflection of the possible underlying 

reasons for the overflowing identified during the process of enrolment. 

The overall conclusion of the thesis is that the actor-network regarding audit practice in Danish NGOs has not 

been stabilized by the recent changes in the conceptual framework of compliance audit and performance 

audit. Furthermore, the thesis has uncovered that the standards on public auditing creates a risk of the 

purpose of performance audit no longer being fulfilled.  
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Kapitel 1 

1 Indledning 

1.1 Problembaggrund 

NGO er en forkortelse for non-governmental organization, og er en betegnelse for regeringsuafhængige 

interesseorganisationer, der indsamler penge til at gennemføre aktiviteter indenfor eget defineret formål 

(Dansk Sprognævn). 

NGO’er i Danmark kan ansøge om at modtage driftstilskud fra staten, såfremt de lever op til en række formelle 

krav (Kulturministeriet, 2017). Det er de enkelte ministerier som, med hjemmel i lov, har ansvaret for 

udlodningen af driftstilskud, herunder at fastsætte de nærmere regler for regnskabsaflæggelse, revision og 

tilsyn (FSR - danske revisorer & Rigsrevisionen, 2015).   

Ministerierne har i forbindelse med udlodningen et ansvar for at overholde de forvaltningsretlige regler og 

principper (Moderniseringsstyrelsen, 2016). Ved etablering af en tilskudsordning udarbejder et ministerie en 

selvstændig bekendtgørelse, der fastsætter kravene til tilskudsmodtagers administration og regnskabs-

aflæggelse (FSR - danske revisorer & Rigsrevisionen, 2015). Bekendtgørelsen udarbejdes på grundlag af den 

såkaldte §4-modelinstruks, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Rigsrevisionen og repræsentanter fra 

Kommunernes Revisionsafdeling, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen af Registrerede 

Revisorer (Moderniseringsstyrelsen, 2019).  

Navnet på denne modelinstruks kommer af, at den vedrører tilskudsregnskaber, der er omfattet af 

rigsrevisorlovens §4. Efter §4 kan Rigsrevisionen kræve at få forelagt regnskaber til gennemgang fra 

institutioner mv., der modtager statstilskud. Denne gennemgang skal foretages efter rigsrevisorlovens §6, 

hvorefter Rigsrevisionen skal påse, at ”regnskabet er undergivet betryggende revision, at vilkårene for tilskud 

m.v. er opfyldt, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at der i øvrigt er taget 

skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne”. 

Det betyder, at Rigsrevisionens gennemgang baserer sig på den allerede udførte revision, som er foretaget af 

organisationens valgte uafhængige revisor (godkendt revisor). Det betyder samtidig også, at den godkendte 

revisor ved sin revision nødvendigvis må levere et grundlag, som Rigsrevisionen kan anvende til at påse de 

forhold, der er krævet ved §6. På baggrund heraf, og for at undgå dobbeltarbejde mellem Rigsrevisionen og 

godkendte revisorer, har man indført ordningen, at organisationens godkendte revisor udfører hele 

revisionsopgaven efter en modelinstruks (Christensen, et al., 1989). 
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Det er i modelinstruksen fastsat, at revisionen skal udføres i overensstemmelse med ”god offentlig 

revisionsskik”, således som begrebet er fastlagt i rigsrevisorlovens §3: 

”Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet 

af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 

forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering 

af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften 

af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.” 

Det er således i lovgrundlaget fastlagt, at der skal foretages: 

- Finansiel revision ved at ”efterprøve om regnskabet er rigtigt” 

- Juridisk-kritisk revision ved at “efterprøve om de dispositioner, der er omfattet af regnskabs-

aflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 

indgåede aftaler og sædvanlig praksis” 

- Forvaltningsrevision ved en vurdering af, ”hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 

forvaltningen” 

Det er ikke yderligere præciseret i loven, hvordan revisionen skal udføres. God offentlig revisionsskik er derfor 

en praksis, der over tid er udviklet gennem den faktiske udførelse af Rigsrevisionen og tilsvarende organer i 

andre lande, og samordnes blandt andet gennem organisationen International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI), som er et samarbejde mellem statslige og andre offentlige revisionsorganer (FSR - 

Udvalget for revision af offentlig virksomhed, 2007).  

Normen for god offentlig revisionsskik er i Danmark forsøgt præciseret i §4-modelinstruksen, og gennem tiden 

herefter ved hjælp af utallige rapporter, vejledninger, eksempelsamlinger mv. fra diverse instanser med 

interesse i emnet, bl.a. Rigsrevisionen.  

Særligt har indholdet af forvaltningsrevision været diskuteret. I modsætning til den finansielle revision er 

forvaltningsrevisionen ikke rettet mod at verificere specifikke regnskabsposter og oplysninger i et årsregnskab, 

men er bredt defineret og uden en egentlig standard (FSR - Udvalget for revision af offentlig virksomhed, 

2007). Dette betyder, at mulige emner og områder for forvaltningsrevisionen er stort, og det er op til den 

enkelte revisor at vurdere hvilke emner og områder, der vurderes at være relevant at inddrage og i hvilket 

omfang (FSR - Udvalget for revision af offentlig virksomhed, 2007).  
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Gennem praksis har forvaltningsrevision udviklet sig til en undersøgelse af, om forvaltningen af midlerne har 

været: 1) sparsommelig, 2) produktiv og 3) effektiv (FSR - Udvalget for revision af offentlig virksomhed, 2007). 

Rigsrevisionen har nærmere beskrevet hvad der skal forstås ved disse 3 begreber (Foreningen af 

statsautoriserede revisorer, 1989): 

1) Sparsommelighed vedrører vurdering af, om goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk 

hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet osv. 

2) Produktivitet vedrører vurdering af, om der er et optimalt forhold imellem ressourceanvendelsen og 

udbytte. 

3) Effektivitet vedrører vurdering af, i hvilket omfang man har nået de mål – udløst de virkninger – som 

var tilsigtet med den pågældende økonomiske ressourceanvendelse. 

I modsætning hertil omfatter juridisk-kritisk revision en undersøgelse af, om foretagne dispositioner er i 

overensstemmelse med de retsnormer, der regulerer den reviderede (FSR - danske revisorer, 2017).  

Når de godkendte revisorer påtager sig revisionsopgaver, der indebærer juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision, er de forpligtet til at overholde revisorlovgivningen, jf. beskrivelsen i afsnit 5.1 omkring 

revisorloven. Det indebærer, at opgaven skal udføres i overensstemmelse med god revisorskik jf. revisorlovens 

§16, stk. 1. Begrebet god revisorskik er en betegnelse for de fremgangsmåder, som er anerkendt gennem 

revisorprofession og revisionsvejledninger, og danner normen for de godkendte revisorers arbejde (Den Store 

Danske, 2015). 

For at sikre at de godkendte revisorer og revisionsvirksomhederne overholder revisorlovgivningen, således 

brugerne kan have tillid til de erklæringer med sikkerhed som de godkendte revisorer afgiver, udføres 

offentligt tilsyn hermed (Erhvervsstyrelsen, 2018). I Danmark er Erhvervsstyrelsen ansvarlig for det offentlige 

tilsyn med de godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Tidligere blev dette tilsyn varetaget af 

Revisortilsynet, som dog blev nedlagt ved ændringer til revisorloven, der trådte i kraft den 17. juni 2016. Det 

offentlige tilsyn udføres bl.a. ved kvalitetskontrol jf. revisorlovens §29. 

Som et resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol i 2014 blev to godkendte revisorer indbragt for 

Revisornævnet. I 2017, efter sagens behandling, blev hver revisor idømt bøde for at have udført utilstrækkelig 

forvaltningsrevision og dermed have tilsidesat god revisorskik efter revisorlovens §16, stk. 1.  

Den 10. juli 2017 blev den ene revisor idømt en standardbøde for lidt større førstegangsforseelser på 30.000 

DKK. Kritikken vedrørte en revision for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013, hvori der var afgivet en 

erklæring om forvaltningsrevision, som var utilstrækkelig dokumenteret hvad angik planlægningen og den 
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udførte forvaltningsrevision. Det blev ved denne kendelse slået fast, at ”væsentlig mangelfuld dokumentation 

af planlagt og udført forvaltningsrevision, samt konklusionerne herpå, ikke kan anses for mindre 

førstegangsforseelser” (Sag nr. 87-2016, 2017). 

Den anden revisor blev også den 10. juli 2017 idømt en bøde for lidt større førstegangsforseelser på 25.000 

DKK. Igen var en af årsagerne til denne kendelse, at ”væsentlig mangelfuld dokumentation om planlagt og 

udført forvaltningsrevision, samt konklusionerne herpå, ikke kan anses for mindre førstegangsforseelser”. 

Kritikken vedrørte et årsregnskab for 2013 og gik på, at der ikke indgik dokumentation for planlægning og 

dokumentation af den ifølge påtegningen udførte forvaltningsrevision. I denne sag afviste nævnet desuden 

også, at protokolindførsler kan udgøre tilstrækkelig dokumentation for planlægning og udførelse, uanset at de 

indgår i revisionsdokumentationen (Sag nr. 88-2016, 2017).  

Disse to nævnsafgørelser vedrørte henholdsvis revision af et årsregnskab for en forening og revision af et 

årsregnskab for en andelsboligforening, hvor der i begge tilfælde indgik juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision (god offentlig revisionsskik). Selvom disse sager ikke vedrører juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision i danske NGO’er, skaber disse nævnsafgørelser et problem for revisorbranchen – for alle 

godkendte revisorer, der udfører juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, da det skaber tvivl om de 

godkendte revisorers kompetencer indenfor dette område. Og deraf tvivl om troværdigheden af de godkendte 

revisorers erklæringer her indenfor. Det bliver derved til et generelt problem, som FSR – danske revisorer (FSR) 

er nødt til at reagere på. 

FSR er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark, der arbejder inden for revision, regnskab, 

skat og virksomhedsøkonomi, og repræsenterer revisorbranchen i Danmark (FSR - danske revisorer(a)). FSR 

har de godkendte revisorers troværdighed højt på sin agenda, hvilket bl.a. kommer til udtryk i FSR’s strategi, 

hvori der står: 

”Hvis vi som profession skal fastholde vores position som offentlighedens tillidsrepræsentant, 

skal vi agere proaktivt og spille tidligt ind med konkrete løsninger til det politiske system. På den 

måde kan vi medvirke til, at vi ikke alene er relevante, men også vil blive opfattet som 

uundværlige” (FSR - danske revisorer(b)). 

Ifølge et medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed har Revisornævnets kendelser ”vist, at 

revisorerne ikke har forstået god offentlig revisionsskik” (bilag 11.2.3). Netop dette citat viser, at de to 

kendelser opfattes som et udtryk for en generel misforståelse i revisorbranchen.  
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Dette er en af årsagerne til, at Rigsrevisionen i samarbejde med FSR udgav en helt ny standard om juridisk-

kritisk revision og forvaltningsrevision benævnt standarderne for offentlig revision, forkortet SOR. I en faglig 

nyhed fra den 1. december 2016 skrev FSR, at de nye standarder skulle fastlægge faglige krav til udførelsen af 

offentlig revision ved revision af regnskaber i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik (FSR - danske 

revisorer, 2016). Standarderne trådte i kraft 1. januar 2017. 

FSR skriver også i den faglige nyhed fra 1. december 2016, at ”der ikke tidligere har været en standard for 

forvaltningsrevision”, hvilket har betydet, at revisorer ”alene har kunnet tage udgangspunkt i almindelige 

faglige principper ved udførelse af forvaltningsrevision” (FSR - danske revisorer, 2016).   

I ISA 210, der omhandler revisors ansvar for at aftale vilkårene for revisionsopgaver, fremgår det af afsnit 6, at 

en enhver form for revision forudsætter en begrebsramme, der fastsætter revisionens formål, omfang, 

udførelse og ansvarsfordeling. Det, at der har været behov for at udarbejde en ny standard for juridisk-kritisk 

revision og forvaltningsrevision, indikerer, at der, i hvert fald tidligere, ikke har været en klar begrebsramme. 

Hvordan har revisorerne været i stand til at udføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, når en 

begrebsramme er en grundlæggende forudsætning for en revision? I revisionsbranchen er det i mange år 

blevet diskuteret, at der, som konsekvens af dette, har været en forventningskløft imellem brugerne af revisors 

påtegning og de godkendte revisorer (Kristensen, 2019). Der har været behov for en præcisering af, hvorledes 

godkendte revisorer skal udføre og rapportere på juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (Kristensen, 

2019). Et medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed siger da også, at ”SOR blev udviklet for 

at skabe en større forståelse for god offentlig revisionsskik og for at sikre en øget ensartethed i revisors udførte 

revision” (bilag 11.2.3).  

I FSR’s faglige nyhed fra 1. december 2016 præciseres desuden, at hensigten med de nye standarder for 

juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision er at tilføre merværdi til gavn for samfundsøkonomien. Juridisk-

kritisk revision og forvaltningsrevisionen skal styrke tilliden til, at staten disponerer økonomisk 

hensigtsmæssigt, og det udførte revisionsarbejde skal munde ud i konkrete konklusioner og anbefalinger, der 

kan fremme efterlevelse af regler og forbedringer i forvaltningen (FSR - danske revisorer, 2016). Dette 

præciserer vigtigheden af, at der foretages en tilstrækkelig juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision samt 

korrekt rapportering herpå. Det er derfor et problem, der griber helt ind i samfundsøkonomien, når de 

godkendte revisorer ikke forstår, hvordan der skal udføres og rapporteres på juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision. 
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1.2 Problemformulering 

Som problembaggrunden viser, har der tidligere ikke været en klar begrebsramme for juridisk-kritisk revision 

og forvaltningsrevision, og normen herfor, som Rigsrevisionen havde defineret ved publikationen ”God 

offentlig revisionsskik – normen for offentlig revision” (GOR), kunne de godkendte revisorer ikke finde ud af at 

implementere i praksis. Dette kom bl.a. til syne ved Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol i 2014, som senere 

resulterede i bøder i Revisornævnet. Netop dette har FSR italesat som et problem for revisionsbranchen, som 

FSR har forsøgt at løse i et samarbejde med Rigsrevisionen om SOR. Rigsrevisionen og FSR har defineret, at 

SOR skal give de godkendte revisorer en præcisering af, hvad der fagligt og teknisk kræves af en revision i 

overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Det er desuden tiltænkt, at SOR skal give brugerne en mere 

tydelig angivelse af, hvad de kan forvente af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. 

SOR blev udgivet i 2017, og der har i den følgende periode været tid til at reflektere over standarden. I FSR har 

man bl.a. reflekteret over fortolkningen af SOR; fortolkes standarden forskelligt af brugerne? Et medlem af 

FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed har italesat dette således: 

”Der er stadig en forventningskløft her mellem tilskudsgiveren og det, revisorerne udfører. 

Revisor skriver i sin udtalelse, at i den juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af 

sikkerhed for de udvalgte emner om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af 

regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser. Det vil 

eksempelvis sige, at hvis vi har valgt indkøbsdispositionen ud, så er det ikke selve emnet vi 

udtaler os om, men om stikprøven. Altså de undersøgte dispositioner. Så den pågældende 

institution kan godt have foretaget indkøb, som ikke har været sparsommelige, uden at revisor 

har opdaget det. Det tror jeg ikke, at der er mange ministerier, der er opmærksomme på, og 

Rigsrevisionen er heller ikke helt enige med FSR i den udlægning” (bilag 11.2.3).  

Det er derfor aktuelt at gøre status på, om SOR haft den ønskede virkning. Med dette speciale ønskes en 

undersøgelse af, hvilken effekt SOR har haft på brugerne af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, 

herunder om indførelsen af en revisionsstandard har skabt den klare begrebsramme, som tidligere har 

manglet.  

I spørgende form udledes følgende problemformulering: 

Har de seneste ændringer i begrebsrammen for juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision materialiseret 

sig i en stabil praksis?  
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1.3 Teorivalg 

Til at belyse problemstillingen anvendes aktør-netværksteorien (herefter forkortet ANT). Nærmere 

redegørelse for denne teori, som er baggrunden for den følgende vurdering, er foretaget i kapitel 3. 

Som beskrevet i problembaggrunden er juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision ikke et præcist defineret 

begreb, men rettere en norm, der er udviklet over mange år. Normen er et resultat af både udtalte og uudtalte 

forventninger imellem en række involverede parter. Med andre ord en kompleks gruppedynamik eller 

gruppekonstruktion, der hele tiden ændrer sig. I øjeblikke opstår konsensus – i det næste er den væk og 

debatten fortsætter. For at belyse dette problemfelt kræver det således en teori, der kan rumme denne 

kompleksitet og dynamik. ANT er en teori, der netop kan håndtere høj kompleksitet og dynamik, og tillader 

således at studere juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision som et fænomen i sin fulde kompleksitet. 

ANT indeholder et praktisk udviklet antropologisk perspektiv, hvor man studerer et konkret fænomen og lader 

de implicerede aktører tale (også kaldet aktanter eller entiteter). På den måde belyses de implicerede aktørers 

roller, interesser og problemer ud fra deres eget, og andre aktørers, synspunkt, i stedet for at vi foretager 

denne definition på vegne af aktørerne. ANT forholder sig således beskrivende i sin empiriske tilgang, hvorved 

vi kan studere juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision neutralt, som observatører af en praksis og 

konstruktion. Denne tilgang er oplagt set i lyset af, at SOR er forholdsvis nye standarder. Der eksisterer derfor 

ikke megen offentliggjort forskning i emnet, og problemfeltet er derfor forholdsvist ubelyst. Som en deskriptiv 

teori kan ANT hjælpe med at belyse effekten af de nye standarder ved kun at forholde sig til det sagte, og 

dermed åbne op for nye og mere nuancerede perspektiver på juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

som konstruktion, herunder det samspil, der er imellem de implicerede aktører.  

Ifølge videnskabssociologen Bruno Latour er ANT udviklet til at analysere ”processes in the making”, og SOR 

er udtryk for, at juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision er netop dét, som det også blev synliggjort i 

problembaggrunden. Det gør ANT relevant. Derudover har ANT den egenskab, at teorien kan studere stabilitet 

på en empirisk måde. ANT bygger på, at fænomener skabes i kraft af relationer, der opstår i mødet med 

empirien, og kan således hjælpe med at synliggøre de unikke processer, der udfolder sig imellem de 

implicerede aktører.  

ANT har desuden fleksible og åbne kategorier for at studere virkeligheden, særligt fordi ANT inddrager non-

humane aktører (objekter) på lige fod med humane aktører (subjekter). Denne inddragelse af non-humane 

aktører er særligt relevant for vores speciale, da lovgivning og øvrig regulering, som kan kategoriseres som 

non-humane aktører, spiller en central rolle i revisionsbranchen. Derfor er det helt afgørende at inddrage dette 

i analysesammenhæng, hvis man skal forstå juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision som fænomen. 
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I andre teorier indenfor samfundsvidenskaben tænkes non-humane aktører sjældent med i analysesam-

menhæng.  

En anden tilgang til problemstillingen kunne have været ved anvendelse af principal-agent-teorien. Denne 

teori analyserer relationer imellem en principal og dennes agent eller flere agenter (Geday, 2009). Grundtesen 

i denne teori er, at principalen uddelegerer udførelsen af en opgave til en anden part (agenten/agenterne), og 

at der i denne relation vil opstå et problem for principalen, som består i at opstille en belønningsstruktur, der 

giver agenten incitament til at udføre opgaven i overensstemmelse med principalens ønsker (Geday, 2009). 

Havde denne teoretiske tilgang været valgt, kunne vi have analyseret Rigsrevisionen som principalen og 

henholdsvis ministerier, NGO’er og ikke mindst godkendte revisorer som agenter i forhold til §4-ordningen.  

Principal-agent-teorien har dog sine videnskabsteoretiske begrænsninger. For det første har principal-agent-

teorien opfattelsen af, at identitet er uforanderligt (Vinnari & Skærbæk, 2014). Principalen og agenten anses 

som afgrænsede størrelser med en fastlåst identitet. I modsætning til dette har ANT opfattelsen af, at 

identitetsbegrebet er foranderligt, hvilket er afgørende for at kunne undersøge betydningen af SOR som vi 

ønsker det. Med udgangspunkt i principal-agent-teorien ville SOR ikke ændre på principalens og agentens 

identitet, men ville blot være en aftale med agenterne, hvorefter man kunne analysere om agenternes 

handlinger afspejlede principalens ønske. Med den tilgang ville vi således ikke kunne analysere betydningen af 

SOR på en så åben måde, som problemstillingen lægger op til, hvilket ANT muliggør.  

Endelig kunne en anden tilgang til problemstillingen have været ved anvendelse af spilteorien. Denne 

teoretiske tilgang tager udgangspunkt i konflikter og konfliktløsning, og ville derfor have skabt et andet fokus 

i opgaven (Axelsen & Kristensen). Aktørerne ville i stedet blive set som spillere og SOR som et strategisk træk 

(en strategi), og omdrejningspunktet for analysen ville være hvilke resultater (payoffs), som der følger af denne 

strategi, f.eks. om denne strategi er den bedste løsning og i hvilken situation, der eventuelt kunne opstå nash-

ligevægt.  

Spilteori er i høj grad en matematisk disciplin og er derfor god til at kvantificere kvalitative data. Vores valg af 

ANT skyldes, at vi ønsker at tilgå problemstillingen kvalitativt for at kunne studere alle aspekter af juridisk-

kritisk revision og forvaltningsrevision som fænomen. I stedet for at undersøge hvordan det største udbytte 

kan opnås, som spilteori lægger op til, ønsker vi at undersøge hvordan juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision er indrettet som ”ordning” og hvordan denne ordning er kommet i stand, fremfor hvad 

der er den bedste løsning for de involverede parter. 
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Afslutningsvist skal det siges, at ANT er en teori, der ofte benyttes på cases om regnskab og revision. Dette er 

f.eks. set i artiklen ”Public sector auditor identities in making efficiency auditable: The National Audit Office of 

Denmark as independent auditor and modernizer” af Peter Skærbæk i det akademiske tidsskrift: Accounting, 

Organizations and Society fra 2019 (Skærbæk, 2009) og i artiklen: ”The uncertainties of risk management - A 

field study on risk management internal audit practices in a Finnish municipality” af Eija Vinnari og Peter 

Skærbæk i det akademiske tidsskrift: Accounting, Auditing & Accountability Journal fra 2014 (Vinnari & 

Skærbæk, 2014). Disse artikler synliggør, at ANT er velegnet til at analysere revisionspraksis og dynamikker i 

kontekst hertil, hvilket gør ANT til en veloplagt teori i forhold dette speciales problemstilling.   
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Kapitel 2 

2 Metode 

2.1 Begrebsdefinition og afgrænsning 

I problemformuleringen indgår begrebet ”stabil praksis”. Teoretisk defineres stabilitet i henhold til ANT, som 

beskrevet i kapitel 3 og betyder, at der er en succesfuld translationsproces, hvor aktørerne som følge heraf er 

blevet allierede. Ustabilitet er udtryk for, at der ikke længere er en alliance; overflow fører til forræderi, og 

dermed en ny translationsproces. Operationelt defineres stabilitet modsætningsvist definitionen af ustabilitet: 

udfordringer i aktør-netværket (overflow) af en sådan karakter, at det kan lede til indbringelse for 

Revisornævnet og eventuelt bøder. Denne definition skal forstås i kontekst til problembaggrunden beskrevet 

i afsnit 1.1, hvor Revisornævnets bøder fremhæves som en katalysator til udviklingen af SOR. Det vurderes 

derfor, at det er forhold af denne karakter, som kan fremprovokere væsentlige ændringer til praksis. 

I problemformuleringen indgår endvidere begreberne ”juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision”. I 

specialet afgrænses dette til juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af NGO’er i Danmark og kun den 

type, som er krævet ved modtagelse af driftstilskud fra den almennyttige, landsdækkende pulje eller ULFRI 

(tidl. LOTFRI).  

Begrebet ”NGO” defineres i henhold til Danmarks Indsamlings tilskudskriterier for 2020, hvilket primært 

betyder, at organisationen skal være en selvstændig juridisk enhed, være medlem af ISOBRO og have modtaget 

driftstilskud fra førnævnte puljer (Danmarks Indsamling, 2019). Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

er et enormt bredt begreb, hvor formål, lovgivning, praksis m.m. er meget forskellig alt efter hvilken type 

organisation, eller eventuelt tilskud, der er tale om. Denne meget specifikke type juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision er således valgt, for at afgrænse omfanget af problemstillingen til specialets formalia, 

hvori der er fastsat et maksimalt antal sider på 120.  

Problemet afgrænses til perioden fra 1981 til 2019. Denne afgrænsning er valgt, da der i 1981 blev optrykt en 

betænkning i statsrevisorernes beretning nr. 6/1981 omhandlende revisionsinstrukser og –bestemmelser 

inden for de områder, der omfattes af rigsrevisorlovens §4 og om begrebet “god offentlig revisionsskik”, jf. 

beskrivelsen i afsnit 4.1. Terminologien der blev brugt i denne betænkning, har siden været udgangspunktet 

for instrukser indenfor god offentlig revisionsskik, hvorfor det vurderes, at denne betænkning markerer 

begyndelsen på juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision som ”problem”. 

Der er i specialet indsamlet data indtil 10. november 2019. Eventuel relevant data, som er udkommet 

efterfølgende, vil blive taget op til den mundtlige eksamen. 
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2.2 Videnskabsteori og undersøgelsesdesign 

Specialets videnskabsteoretiske afsæt er det socialkonstruktivistiske paradigme.  

Inden for socialkonstruktivismen smelter ontologien og epistemologien sammen, idet teorien hævder, at det 

værende ikke kan eksistere uafhængigt af vores erkendelse (Collin, 2003). Opfattelsen af det værende er 

formidlet via konstruktioner eller redskaber og er fortolkning eller rummer elementer af fortolkning 

(Bredsdorff, Busch-Jensen, & Collin, 2007). Virkeligheden er en værdiladet subjektiv konstruktion og består af 

tråde/processer/relationer.  

Dette er i overensstemmelse med ANT’s virkelighedsopfattelse, hvorfor det giver mening at anvende denne 

videnskabsteori som udgangspunkt for specialets faglige grundlag. Med baggrund heri er den metodologiske 

tilgang kvalitativ.  

Specialet er designet som et casestudie (Andersen, 2014), hvor undersøgelsesenheden består af én case: 

juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Der er tale om et singlecasestudie. Casen vil blive undersøgt ud 

fra en række egenskaber/variabler: i dette tilfælde aktører, objekter m.v. i relation til ANT. Dette casestudie 

udvikles som en kvalitativ undersøgelse, i overensstemmelse med det videnskabsteoretiske afsæt, og vil 

basere sig overvejende på primærdata.  

Denne undersøgelsesmetode er valgt, da specialets problemstilling undersøges i et ANT-perspektiv. ANT er en 

deskriptiv teori, hvor observatørerne skal holde sig neutrale og lade aktørerne i feltet tale. En kvalitativ tilgang 

anses derfor både som essentiel for at kunne anvende ANT på problemfeltet og i forhold til, at der endnu ikke 

eksisterer meget forskning i SOR. Derfor har det også været nødvendigt at indsamle primærdata for 

overhovedet at kunne belyse problemfeltet på en fyldestgørende måde. 

2.3 Dataindsamlingsteknikker 

Specialets primærdata er indsamlet gennem en række kvalitative interviews, der er udført som personlige 

interviews med én interviewperson ved hvert interview. Interviewene er udført som delvist strukturerede 

interviews. Denne interviewform er valgt, for at give plads til at forfølge nye synsvinkler og informationer, som 

interviewpersonerne måtte komme med under interviewet, men samtidig sikre, at interviewet holdes inden 

for en ramme, som er brugbar i forhold til at kunne blive anvendt til formålet: at studere juridisk-kritisk revision 

og forvaltningsrevision i et ANT-perspektiv.  

Som det ligger i interviewformen har interviewene været delvist strukturerede. Hermed menes at en 

overvejende del af spørgesituationen er blevet fastlagt på forhånd, herunder emner og en stor andel 
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spørgsmål. Interviewpersonerne har desuden fået tilsendt en interviewguide før interviewet, som har dannet 

rammerne for interviewet. Der har dog været plads til at forfølge eventuelle nye emner under interviewet. 

Interviewguiderne fremgår af bilag 11.1. Standardiseringen har været relativt høj, da interviewpersonerne i 

høj grad er blevet udsat for samme spørgesituation, herunder også samme emner og spørgsmål.  

Standardiseringen er set som særlig vigtig, hvor der er udført interviews på flere personer, der tilhører samme 

entitet, for at kunne se, om de samme forhold bliver nævnt. Dette er valgt for at øge reliabiliteten af det der 

ønskes belyst med interviewene; at det rigtige bliver målt og at der ikke drages forkerte konklusioner.  

Det, at de interviewede i høj grad er blevet udsat for samme spørgesituation, har også været gjort for at kunne 

se, om de samme problematikker indenfor praksis bliver nævnt til de samme spørgsmål, både afhængig og 

uafhængigt af den entitet, som den interviewede tilhørte. Det er således kun problematikker, som nævnes af 

flere interviewpersoner, der fremhæves i specialet. På den måde har vi forsøgt at styrke reliabiliteten af de 

efterfølgende fortolkninger i specialet.  

Der henvises i øvrigt til bilag 11.2 for transskriptioner af de foretagne interviews.  

I udvælgelsen af interviewpersoner er der lagt vægt på, at hver aktør, som identificeret i afsnit 4.2, er 

repræsenteret ved mindst ét interview.  

Den første aktør er Rigsrevisionen, som det kun har været muligt at kontakte igennem deres formelle 

kontaktperson. Herefter er vi blevet sat i stævne med en interviewperson, som har taget del i opgaven med at 

udvikle og implementere SOR. Rigsrevisionen har selv udpeget interviewpersonen, og det har således ikke 

været muligt at anvende nogen form for metode for udvælgelse af interviewpersonen, ligesom det heller ikke 

har været muligt at lave mere end ét interview med én person.  

Udvælgelsen af de øvrige interviewpersoner er foretaget ved skønsmæssig udvælgelse. 

Til at repræsentere aktøren FSR er der foretaget interview med to personer, der sidder i FSR’s udvalg for 

revision af offentlig virksomhed på nuværende tidspunkt. Udvalget har til formål at søge at påvirke 

udformningen af love og administrative forskrifter inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed og bevare 

og udbygge de godkendte revisorers ydelser inden for dette område (FSR - danske revisorer, Udvalget for 

revision af offentlig virksomhed, 2013), ligesom udvalget har været deltagende ved udarbejdelsen af SOR. 

Begge interviewpersoner er kursusledere på kurser i juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, hvor SOR 

er en central del af kursets indhold, som FSR udbyder i efterår/vinter 2019. Interviewpersonerne underviste 

ligeledes på kurset i 2018. Det er med baggrund i dette, at netop disse to interviewpersoner er fundet 

relevante at interviewe og til at repræsentere FSR i denne problemstilling. 
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I forhold til at udvælge interviewpersoner til at repræsentere de godkendte revisorer som aktør, har kriteriet 

været, at det skal være godkendte revisorer, som er i et trepartsforhold med de NGO’er specialet omhandler, 

dvs. udfører den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision, som problemstillingen omhandler. Dette 

omfatter følgende revisionsvirksomheder (baseret på årsregnskaberne for 2018), hvor tallet anført efter 

revisionsvirksomhedens navn angiver hvor mange af de 12 NGO’er, som revisionsvirksomheden reviderer: 

Deloitte (5), KPMG (3), Ernst & Young (2), PricewaterhouseCoopers (1) samt BDO (1). Der er foretaget 

interview med to forskellige statsautoriserede revisorer fra forskellige revisionsvirksomheder, hvori de også er 

partnere. Netop disse to statsautoriserede revisorer er valgt, da de er underskrivende partnere på mindst én 

af de tolv NGO’er, som specialet omhandler. De reviderer tilsammen seks ud af de tolv NGO’er, og det er på 

den måde sikret, at der er sammenhæng imellem relationerne for de interviewede på tværs (at det er 

godkendte revisorer, der reviderer de aktuelle NGO’er), og den relation, som problemstillingen omhandler 

(godkendte revisorer der udfører og har speciale i juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision). Det er 

forsøgt at få interview med yderligere to af de underskrivende revisorer, som dog har afvist at deltage. 

Konsekvensen heraf er beskrevet i afsnit 2.4. 

Der er ikke foretaget interview med Erhvervsstyrelsen, som også er en væsentlig aktør i forhold til 

problemstillingen, da det ikke er muligt at få indsigt i de sager, der er udtaget til kvalitetskontrol. Derfor har vi 

ikke været i stand til at finde ud af, om der ved Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol i 2018 og 2019 er udtaget 

en erklæringsopgave på juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i en NGO, og endvidere hvem der i et 

sådan tilfælde har været kvalitetskontrollant.  

Det har været en udfordring at få interview med Slots- og Kulturstyrelsen og Socialstyrelsen, der er de to 

styrelser under Kulturministeriet og Social- og Indenrigsministeriet, der forvalter de udlodningspuljer, som 

problemstillingen omhandler. Det er disse to ministerier inklusiv de to underliggende styrelser der henvises til, 

når aktøren ”ministerierne” omtales i specialet. På trods af gentagne henvendelser, via både e-mail og telefon, 

har Socialstyrelsen afvist at deltage i et interview, som det fremgår af bilag 11.3. Da dette afslag blev skrevet 

med souschefen for Socialstyrelsens tilskudsforvaltning Thomas Falslund cc, har vi ikke henvendt os yderligere. 

Slots- og Kulturstyrelsen har ligeledes afvist at deltage i et interview, men har accepteret at svare på spørgsmål 

over mail. Denne mailkorrespondance fremgår af bilag 11.4. 

Endelig er den sidste aktør NGO’er. Herved forstås NGO’er, der lever op til Danmarks Indsamlings 

tilskudskriterier jf. afgrænsningen i afsnit 2.1 ovenfor. Dette er følgende 12 NGO’er (Danmarks Indsamling): 

Planbørnefonden, Care Danmark, Dansk Folkehjælp, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Oxfam 

Ibis, Læger uden Grænser, Mellemfolkeligt Samvirke, Red Barnet, Røde Kors, Unicef og SOS Børnebyerne, 
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Danmark. Af disse 12 NGO’er (totalpopulationen) er der foretaget interview med i alt 4 forskellige personer, 

fordelt på 3 af de omhandlende NGO’er.  

Formelt set ledes NGO’er af bestyrelsen, som ansætter en daglig ledelse, der typisk udgøres af en 

generalsekretær, jf. NGO’ernes vedtægter. Det er dog sjældent, at disse to ledelsesorganer er væsentligt 

involveret i processen for juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, da processen foregår på operationelt 

niveau, hvor bestyrelsens og generalsekretærens opgaver typisk er på et strategisk og taktisk niveau (Johnson, 

Regner, Scholes, Angwin, & Whittington, 2017).  

Ved udvælgelsen af interviewpersoner til at repræsentere NGO’er som aktør, er der lagt vægt på, at det er 

personer, der har haft en høj involvering ved revisionen af det seneste årsregnskab i deres organisation, da 

det er vurderet, at medarbejdere med høj involvering besidder den største viden inden for det emne, som 

ønskes afdækket med interviewet. Når vi har kontaktet NGO’erne har vi derfor sørget for at præcisere formålet 

med interviewet, så vi er blevet henvist til personer, der opfylder dette. De interviewede personer har 

stillingsbetegnelserne henholdsvis regnskabschef, financial advisor (med ansvar for aflæggelsen af 

årsregnskabet) og CFO (to af de interviewede har denne stilling). 

Af sekundærdata anvendes forskningsdata og dertil lovgivning, øvrig regulering, guidelines mv. til redegørelsen 

for interesseskabelsen. Anvendelsen af sekundærdata er bevidst begrænset for at sikre, at specialet holdes så 

tro imod ANT som muligt: at aktørerne taler for sig selv.    

2.4 Kildekritik 

De praktiske muligheder for at udvælge interviewpersoner har ikke været store, hvilket også er årsagen til, at 

den skønsmæssige udvælgelsesmetode er valgt. Det er desuden tids- og ressourcekrævende at udføre 

kvalitative interviews, og da et speciale samtidig skrives inden for en relativt kort tidsperiode, sætter det en 

begrænsning for omfanget af interviews. Derudover er der også et begrænset sideantal at tage hensyn til. 

Disse faktorer har først og fremmest ført til, at der ikke er lige mange interviewpersoner for hver aktør, og der 

er ikke stor repræsentativitet i hver aktørgruppe.  

Som eksempel kan nævnes de godkendte revisorer, hvor der kun er foretaget interview med to godkendte 

revisorer. Selvom netop disse to godkendte revisorer reviderer halvdelen af de NGO’er specialet omhandler, 

kan der være forhold af revisionspraksis, som ikke er blevet afdækket, fordi de godkendte revisorer for de 

sidste seks NGO’er ikke er blevet interviewet. På samme måde med NGO’erne, hvor der kun er interviewet tre 

forskellige NGO’er ud af i alt tolv.  
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En kvalitativ undersøgelse begrænser samtidig muligheden for at benytte inferens, hvorfor vi kun kan udtale 

os om lige præcis det, der er blevet sagt i interviewene. Genstandsfeltet er den enkelte persons tanker og 

holdninger (subjekter), og formålet med de personlige interview har været at ”få aktørerne i tale”. Når der 

ikke er taget flere interviewpersoner med, er der derfor risiko for, at ikke alle væsentlige forhold og detaljer er 

blevet afdækket i specialet. Der kan f.eks. være overflow og andre væsentlige forhold, som ikke er blevet 

identificeret. Flere interviewpersoner ville med al sandsynlighed have givet til større og mere detaljeret indsigt 

i problemstillingen og ville have øget validiteten og reliabiliteten af specialets observationer og konklusioner. 

Havde der været mere tid til rådighed ville metodetriangulering, f.eks. kombination af interviewformer, 

ligeledes kunne have øget validiteten og reliabiliteten. 

I nogle tilfælde har der ligeledes vist sig at være høje barrierer i forhold til at få relevante interviewpersoner i 

tale, som det fremgår i afsnit 2.3 med Socialstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen. Dette har været tilfældet 

for de aktører, hvor vi ikke har haft stærke forbindelser på forhånd. Da ANT som bekendt er en deskriptiv teori 

og kun forholder sig til det sagte, kan der være forhold omkring ministeriernes identitet og praksis som 

konsekvens af SOR, som ikke er blevet afdækket i specialet. Det er begrænset, hvad det har været muligt at 

sige noget om på baggrund af de få informationer Slots- og Kulturstyrelsen har givet. Slots- og Kulturstyrelsen 

ønskede desuden kun at svare på spørgsmål over e-mail, hvorfor det samtidig ikke har været muligt at have 

en egentlig dialog og spørge ordentligt ind til de forskellige forhold. 

Derudover har det som nævnt i afsnit 2.3 ikke været muligt at få en enkelt aktør i tale; nemlig 

Erhvervsstyrelsen. Dermed har det ikke været muligt at beskrive interesseskabelsesobjekter herfor samt 

vurdere om denne aktør har indrulleret i SOR, hvilket således også er en svaghed specialet indeholder.  

En svaghed ved at specialet baserer sig på kvalitative interview er, at udbyttet og resultaterne i høj grad 

afhænger af intervieweren. Som interviewer kan man komme til at lede respondenten i en bestemt retning, 

og dermed kan man risikere at gå glip af vigtige oplysninger. I dette speciale er NGO’erne f.eks. blevet bedt 

om at tilsende deres procedurer for forvaltning af driftstilskudsmidler. De procedurebeskrivelser, der er 

modtaget, er på indkøbsområdet. Skyldes dette, at det er de eneste procedurer, som NGO’erne har til at sikre 

forvaltning i overensstemmelse med reglerne, eller skyldes det den måde spørgsmålene er blevet formuleret, 

og den dialog der har været? Dette fortæller specialet ikke noget om. Det forholder sig kun til det sagte, for at 

være tro imod ANT. Som også beskrevet i afsnit 3.3 skal aktørens udsagn tages for pålydende frem for at blive 

forklaret med faktorer, der ligger uden for datamaterialet. Dette er også en kritik, som kritikere af ANT har 

nævnt.  
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Der er også risiko for, at respondenterne påtager sig en rolle under interviewet og dermed fortæller svar, som 

de tror, at interviewerne ønsker. F.eks. hvis de er bange for eventuelle følgevirkninger. Derved får man ikke 

respondentens egentlige mening. For at imødegå denne risiko er respondenterne blevet gjort klart, at 

interviewet kun er til akademisk formål, og at interviewet anonymiseres i specialet.  

Efterbehandlingen af kvalitative interviews kræver desuden fortolkning, hvor der er risiko for, at fortolkningen 

foretages forkert eller bliver farvet af egne erfaringer. På den måde kan man anse kvalitative interview som 

filtreret materiale på grund af den forskerstyrede tilgang. Dette er også en af de kritikpunkter, som fremhæves 

i afsnit 3.3 i forhold til at anvende kvalitative interviews, da man som forsker skal forholde sig neutral i ANT-

analyser. Denne risiko er forsøgt imødegået ved at afsætte ekstra tid til at udfordre hinandens fortolkninger. 

Derved er der draget fordel af, at der er to forfattere til dette speciale. 

ANT’s translationsbegreb, som er omdrejningspunktet for dette speciales analyse, er i teorien en proces, der 

sker bestemt rækkefølge; først problematisering, dernæst interesseskabelse og indrullering, hvorefter 

mobilisering kommer til sidst, jf. beskrivelsen af ANT i afsnit 3.2. I virkeligheden er translation dog ikke en 

kronologisk proces. De enkelte translationsprocesser kan foregå på mange forskellige tidspunkter og 

overlappe hinanden. I dette speciale foregår mobilisering først, som det kommer til udtryk i kapitel 7, selvom 

denne proces sker til sidst i teorien.  

ANT-kritikere påpeger desuden, at netværket der beskrives i ANT-analyser ofte giver et sort/hvidt billede og 

ikke et nuanceret billede jf. afsnit 3.3. Derfor er ANT i dette speciale kombineret med teorien om framing og 

overflowing. Denne teori er desuden tæt relateret med ANT og translationsbegrebet. Det er tidligere set, at 

kombinationen af disse teorier, kan bidrage til at få flere perspektiver og nuancer frem i ANT-analyser, f.eks. i 

artiklen ”Public sector auditor identities in making efficiency auditable: The National Audit Office of Denmark 

as independent auditor and modernizer” af Peter Skærbæk i det akademiske tidsskrift: Accounting, 

Organizations and Society fra 2009  (Skærbæk, 2009).  
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Kapitel 3 

3 Aktør-netværksteorien 

3.1 Teoriens historie og baggrund 

Aktør-netværksteorien (ANT) blev i 1980’erne udviklet af en række teoretikere, hvoraf de mest fremtrædende 

er Bruno Latour, Michel Callon og John Law, der i forskellige samarbejdsprojekter særskilt udviklede 

begrebsapparatet og analysetilgangen (Justesen, 2017). ANT har oprindeligt afsæt i STS-forskningen (Science, 

Technology and Society) men har senere udbredt sig til forskellige forskningsområder (Latour, 2008).  

ANT er udviklet med en kollektiv og tværfaglig karakter, og forskerne bag har universitetsuddannelser, der 

spænder over flere fagområder (Justesen, 2017). Latour har blandt andet studeret filosofi, antropologi, og 

sociologi, Callon har et professorat i sociologi, men har også en baggrund inden for fysisk og økonomi, og John 

Law har en økonomisk baggrund (Justesen, 2017). 

Det egentlige tidspunkt for teoriens begyndelse er ikke klart defineret, men det menes at kunne spores tilbage 

til bogen ”Laboratory Lift” fra 1979, som er forfattet af Latour og Steven Woolgars (Justesen, 2017). Bogen 

bygger på deres undersøgelser af videnskabelig praksis i et laboratorium i Californien, som peger på, at de 

videnskabelige kendsgerninger, der blev fabrikerede i laboratoriet, ikke blev konstrueret ud fra en rationel 

proces, men i stedet er et resultat af en række praktiske forhandlingsprocesser (Elgaard-Jensen, 2005). ANT’s 

begyndelse menes også at tage sit udspring af artiklen ”Unschrewing the Big Leviathan”, som er forfattet af 

Callon og Latour i 1981. Artiklen introducerede flere af de begreber, der er set videreudviklet og defineret i 

ANT (Justesen, 2017).  

I 1980’erne blev der etableret et langvarigt samarbejde mellem Callon, Law og Latour, hvor de udgav artikler, 

som havde det tilfælles, at alle opererede med et begreb om non-humane aktører, nemlig; mikrober, 

muslinger, klipper og skibe. Disse non-humane aktører er et centralt element i deres analyser  (Justesen, 2017). 

Begrebet aktør fremstod herefter på en ny måde i samfundsteorien, og foranlediger til de grundlæggende 

positioner i ANT. Latour har om teksterne udtalt; ”Det var på det tidspunkt, at non-humaner […] præsenterede 

sig selv på en ny måde i samfundsteorien” (Justesen, 2017, s. 371).  

Videnskabsteoretisk kan ANT henføres til at være en variant af konstruktivisme og realistisk ontologi, da man 

ved anvendelse af ANT foretager meget grundige undersøgelser af, hvordan bestemte ideer og fænomener 

får status af sandhed i specifikke kontekster og opnår gennemslagskraft og udbredelse (Justesen, 2017).  
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ANT kan derved siges at være materialistisk i den forstand, at man interesserer sig for, hvorfor de forskell ige 

ting, personer, ideer, værdier, regler mv. ser ud som de gør i det netværk, de indgår i. 

ANT er en sociologisk metode og teori, hvis grundtese er, at alt i verden eksisterer i kraft af relationer (Callon, 

1986). Et hvilket som helst objekt (håndgribeligt som uhåndgribeligt) defineres fuldstændigt af det netværk, 

det står i kontekst til – med andre ord dets relationer til andre entiteter i netværket (Elgaard-Jensen, 2003). 

ANT anvendes til at analysere knudepunkter (kaldet aktanter eller entiteter) og relationer (kaldet 

translationer), der tilsammen giver en opfattelse af et netværk (Elgaard-Jensen, 2005). Dette adskiller ANT fra 

andre netværksteorier.  

I tråd med andre konstruktivistiske tilgange bygger ANT på en klar anti-essentialistisk præmis om, at 

egenskaber ikke har iboende træk ved hverken sociale eller materielle fænomener, men er en konsekvens af 

de relationer, de bliver en del af i konkrete situationer. Dette er en præmis for forståelsen af de centrale 

begreber; aktør, netværk og translation i ANT (Justesen, 2017). 

ANT er som nævnt en materiel vending, da man følger, hvordan ting eller begivenheder bliver til, når forskellige 

netværk bindes sammen af forskellige humane eller non-humane aktører på tværs af områder, niveauer og 

erkendelsespunkter (Latour, 1987). 

3.2 Grundbegreber i ANT 

ANT bygger således på grundbegreberne aktør, netværk, translationsprocesser samt analyseprincipper, som 

der i det følgende redegøres for. Grundbegrebernes redegørelse baseres på Latour og Callons artikler og 

udgivelser, og vil i specialet blevet anvendt til at beskrive det netværk, som SOR er en del af, og de translationer 

der har ført til etablering af netværket, og som vil blive anvendt til at belyse problemstillingen. 

Aktør-netværket udtrykker relationerne imellem de aktører, der spiller ind i forbindelse med en aktørs 

translationsproces. Relationerne vedrører kun enkelte episoder, hvori virkeliggørelsen af en given aktør finder 

sted, som medfører, at teorien er et flygtigt fænomen (Callon, Law, & Rip, 1986).  

Latour påpeger, at definitionen af begreberne i ANT kan være vanskeligt at beskrive, da begreberne defineres 

anderledes end i andre netværksteorier, hvilket skyldes, at begreberne bruges radikalt (Latour, 1999). Latour 

beskriver, at der er fire vanskeligheder ved teorien, nemlig ordene ”aktør”, ”netværk”, ”teori” samt 

bindestregen (Latour, 1999). 

Vanskelighederne skyldes i høj grad, at internettet i dag medfører, at alle har en forventning til, hvad begrebet 

”netværk” betyder, hvilket ikke er i tråd med ANT’s definition af begrebet (Justesen, 2017). Samtidig bliver en 
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aktør forventeligt associeret med et menneske, men ANT tillader aktørerne både at være humane og non-

humane aktører på lige vilkår (Justesen, 2017). Derudover leder bindestregen i navnet ”aktør-netværk” til, at 

aktører og netværket er to forskellige begreber med en skillevæg, som bliver sammenfattet i en kombination, 

men i ANT er aktører og netværk to sider af samme sag (Justesen, 2017). 

Humane og nonhumane aktører 

Latour definerer en aktør som ”hvad som helst, der modificerer tingenes tilstand ved at gøre en forskel” 

(Justesen, 2017, s. 372). Dette kan henføres til, at ANT’s definition af aktører inkluderer såvel humane som 

nonhumane aktører, og kan være alt fra et menneske til en ting, en standard, en aftale, en kammusling, en idé 

eller lignende.  

Dette er med tankegangen om, at mennesker aldrig handler alene, men altid i samspil med andre aktører, 

herunder både humane og non-humane. Menneskesynet er dermed relationelt og anti-essentialistisk (Egholm, 

2014). 

Begrebet ”aktør” er set erstattet med begrebet aktant eller entitet for at understrege forskellen til den 

traditionelle forståelse af begrebet, som kan opfattes som et menneske, der påtager sig en rolle (Justesen, 

2017).  

ANT er interesseret i hvad aktørerne gør, og ikke i hvad de betyder, hvilket også har påvirkning for betydningen 

af det nonhumane. For Latour handler det om at tage det nonhumane alvorligt som en aktør, der gør en forskel 

i de sammenhænge, de indgår i (Justesen, 2017). 

Latour henter inspiration fra semiotikken, hvor det relationelle har en analytisk forrang, dvs. at aktørerne ikke 

handler på egen hånd, men at handlinger altid er kollektive og distribueret og i sidste ende en netværkseffekt 

(Law, 1992). Aktørernes identitet og handlinger er i den forstand en konsekvens af det netværk af relationer, 

aktøren indgår i, og det er netop på denne baggrund, begrebet aktør-netværk skal forstås. Enhver aktør er 

også et netværk, fordi aktørernes konkrete handlinger forudsætter forbindelse til alle mulige andre aktører, 

hvoraf nogle vil være non-humane.  

Både Latour og Law argumenterer for, at materialitet kan give relationerne i netværket en særlig grad af 

stabilitet, hvilket vil sige, at udover at indgå i menneskelige handlinger, kan materielle ting også gøre en forskel. 

Materialiteten gør en forskel, og er ”stærkere end ord”, men stadig ikke bestemmende for, hvilke handlinger 

der er mulige (Justesen, 2017). 
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En aktør er dermed også ”noget”, som kan tilskrives en handling, som er nødvendig for at skabe et 

eksistensgrundlag for netværket og samtidig holde netværket i live (Latour, 2008). Dette betyder, at en aktør, 

der ikke gør en forskel, ikke er en aktør. En aktør kan derved henføres til at være i ”knudepunkterne” i et 

netværk, der tilskrives en handling. Latour beskriver det afslutningsvist: ”En brug af ordet aktør implicerer, at 

det aldrig ligger klart hvem og hvad der agerer, når vi agerer, eftersom en aktør aldrig befinder sig alene på 

scenen” (Latour, 2008, s. 69).  

Netværk 

Den verden som ANT beskriver, er en verden af netværk, der stabiliserer og destabiliserer sig (Elgaard-Jensen, 

2005). I ANT er et netværk aldrig enten et teknisk eller et socialt netværk, da ANT gør op mod dikotomien 

mellem det materielle og det sociale (Justesen, 2017). Latour understreger, at et netværk er et analytisk 

begreb og ikke en betegnelse for noget ude i verden, der har en bestemt netværkslignende form (Justesen, 

2017). Et netværk er derved ikke andet end en indikator for en teksts kvalitet i forhold til en given opgave, som 

kvalificerer sin objektivitet ved, at hver enkelt aktør har mulighed for at få andre aktører til at gøre uventede 

ting (Latour, 2008).  

Latour beskriver dette med andre ord ved: ”Netværk er et begreb, ikke noget ude i verden. Det er et redskab, 

vi bruger til at beskrive noget, ikke det, der bliver beskrevet” (Latour, 2008, s. 158). Derved er et netværk heller 

ikke fysisk eller noget, som skal være vedvarende, men er foranderligt hele tiden, da det holdes i  live af 

relationerne mellem aktørerne. Jo flere aktører, der er involveret i netværket, jo mere stabilt og stærkere 

bliver netværket (Latour, 2008).    

Netværk er et begreb, der hjælper forskeren med at spore konkrete forbindelser mellem aktører i en given 

situation (Justesen, 2017) . Det vil sige, at på den ene side skabes og består et netværk af en række heterogene 

aktører, der som følge af specifikke translationsprocesser er sammenkoblet i en midlertidig og mere eller 

mindre stabil konstellation; på den anden side er aktørernes handlinger effekter af det specifikke netværk, de 

indgår i (Justesen, 2017) . Det betyder, at ethvert netværk også er en aktør, og enhver aktør er et netværk 

(Justesen, 2017). 

Netværksbegrebet i ANT er meget åbent, og har ingen forhåndsantagelser om, at netværket har en særlig 

stabilitet (Elgaard-Jensen, 2005). Der er heller ingen antagelser om størrelsen af netværket; såvel det 

mikroskopiske som det universelle kan inkluderes, og endeligt er der ingen antagelser om, at netværket blot 

består af én type af relationer (Elgaard-Jensen, 2005). Tværtimod beskæftiger ANT-analyser sig typisk med 

heterogene netværk, dvs. netværk som består af mange forskellige typer af relationer, som ikke kan 

organiseres eller inddeles i en bestemt orden (Elgaard-Jensen, 2005). 
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ANT’s netværksbegreb er inspireret af Saussures lingvistik, som beskriver sproget med den relationelle 

netværksforbindelse, som også ANT gør, men giver forbindelsen en ekstra dimension ved at inkludere non-

humane aktører og ikke-sproglige forhold (Law, 1999). I ANT er et hvert objekt kun, hvad det er i forhold til 

dets relationer til andre objekter i netværket (Law, 1999). 

Definitionen af netværket kan, som beskrevet tidligere, føre til misforståelser i takt med internettets 

udbredelse, hvilket har medført, at Latour er skeptisk for, om begrebet stadig er produktivt og værd at bevare 

(Latour, 1999). 

Translation  

For at analysere aktørernes effekt på, hvordan netværket ordnes på en bestemt måde, anvendes 

translationsbegrebet. Begrebet stammer fra Michel Serres, der definerer translation som en form for 

mediering, der på samme tid viderebringer og forstyrrer et signal (Elgaard-Jensen, 2005). Translation 

indebærer at noget flyttes eller erstattes, og dermed skabes et mønster, som rummer både orden og uorden 

(Elgaard-Jensen, 2005). 

I ANT anvendes translation i en bred forstand om de processer, hvormed en aktør opnår styrke ved at associere 

sig med andre (Callon, 1986). Styrkelsen af en aktør opnås ved, at denne aktør indtager en position, hvor den 

kan tale eller virke på vegne af en anden (Elgaard-Jensen, 2005). 

Den analytiske kreativitet i ANT har især udfoldet sig i beskrivelsen af, hvordan aktør-netværket opbygges og 

stabiliseres gennem sådanne translationer; med hvilke teknikker formår visse aktører at holde andre på plads, 

og hvordan formår de at låne andres styrke? Hvordan bliver visse aktører rekrutteret som allierede for visse 

andre aktører? Hvordan opnår visse netværk en større stabilitet, mens andre falder fra hinanden? (Elgaard-

Jensen, 2005).  

Translation finder sted, hvor fænomener flyttes fra den sfære, hvori de er blevet til, og hvor de forstås og 

bruges på en bestemt måde, til en anden sfære, hvor de får en anden betydning og kan spille en anden rolle 

(Egholm, 2014). Translationsprocessen vil ofte føre til en forenkling af fænomenernes heterogene forhold og 

derved forhandle og afgrænse de involverede aktørers identiteter (Egholm, 2014). Translationsprocessen 

indebærer derved, at der skabes en lighed og en forbindelse mellem to ting, som før var forskellige.  

  



  

Side 25 af 223 

 

Callon beskriver selv translationsprocessen ved:  

”Translation is the mechanism by which the social and natural worlds progressively take form. 

The result is a situation in which certain entities control others. Understanding what sociologists 

generally call power relationships means describing the way in which actors are defined, 

associated and simultaneously obliged to remain faithful to their alliances.” (Callon, 1986, s. 

214).  

Michel Callons artikel ”Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and the 

fishermen of St. Brieuc Bay” fra 1986 har været med til at definere translationsbegrebet i ANT og den 

metodiske tilgang i nogle ANT-analyser.  

Artiklen omhandler kammuslingefiskeri i Nordfrankrig, hvor Callon viser, hvordan et undersøgelsesfokus på, 

hvor og hvordan translation funder sted, kan afdække de usikkerheder og tvetydigheder, som bliver 

produceret og udlignet gennem translationsprocessen. I artiklen formulerer Callon ANT-perspektivets kritik af, 

at det sociale skulle kunne forklare alle; især alle videnskabelige fænomener.  

I artiklen beskriver Callon, hvordan tre slags humane og non-humane aktører bindes sammen i et netværk 

gennem translationsprocessen, der stabiliserer deres modstridende interesser:  

• Fiskerne; der vil øge bestanddelen af muslinger for at sikre indtjeningsgrundlaget 

• Biologerne; der vil forstå muslingernes reproduktive og generative processer 

• Muslingerne; der er udryddelsestruede.  

I Callons analyse af forløbet identificerer han fire afgørende processer, der i forhold til ANT’s generelle 

interesse for translationsprocessen alle handler om at identificere translationsbegivenhederne, der opbygger 

det konkrete heterogene netværk; problematisering, interesseskabelse, indrullering og mobilisering 

De fire processer er med til at beskrive, hvordan processen af virkeliggørelsen i udgangspunkt ikke kan være 

noget der kommer af sig selv, men noget der udspringer sig af en ”kamp”, og det interessante er at følge, 

hvordan der skabes sammenhæng, og mellem hvilke aktører. Det afgørende for en aktørs realisering er derfor 

ikke én aktør, men sammenhængen af et helt netværk af heterogene aktører. Her kan vidt forskellige aktører 

bryde ud eller indtræde og præge spørgsmålet om virkeliggørelsen, dvs. translationen. Aktørerne bliver i 

denne udlægning til noget relationelt eller semiotisk, og subjektet i netværket (Elgaard-Jensen, Aktør-

Netværksteori – en sociologi om kendsgerninger, karakker og kammuslinger, 2003).  
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Problematisering 

Den første fase i translationsprocessen kaldes ”problematisering”. Denne fase består i at definere et fælles 

udgangspunkt, aktørerne kan og må forholde sig til for at kunne fremme deres interesser (Egholm, 2014). De 

aktører, der formulerer det fælles udgangspunkt, gør sig selv til uundværlige aktører, og deres 

problematisering kommer til at fungere som et obligatorisk passagepunkt (OPP) (Egholm, 2014). Callon 

illustrerer dette i sin artikel ”Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and 

the fishermen of St. Brieuc Bay” med Figur 1.   

 

OPP’et kan derved beskrives som et fælles interessepunkt, mål eller ønske, der etablerer afhængighed imellem 

flere aktører. Det er ud fra relationen til OPP’et, at aktørernes identitet defineres. Identiteten vil være de mål 

og forhindringer, som aktøren har i forhold til det fastsatte OPP.  Callon illustrerer dette i samme artikel med 

Figur 2.  

Figur 1 - Det obligatoriske passagepunkt. 

Kilde: (Callon, 1986) 
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Gennem problematiseringsfasen vil der naturligt opstå første afgrænsning af netværket; en aktør uden 

relation, eller uden en uundværlig relation, til OPP’et er ikke en del af netværket, da de ikke er en del af det 

fælles udgangspunkt (Egholm, 2014).   

Interesseskabelse 

Den næste fase i translationsprocessen kaldes ”interesseskabelse”, og er den proces, hvor aktørerne forsøger 

at interessere forskellige aktører til at deltage i deres OPP, hvorved aktørerne fastlåses i specifikke roller og 

identiteter gennem OPP’et (Egholm, 2014). Callon beskriver denne proces som de handlinger, der tilskrives en 

aktør i dets forsøg på at stabilisere identiteten af de andre aktører defineret i problematiseringsfasen (Callon, 

1986). I processen for interesseskabelsen be- eller afkræftes validiteten af problematiseringsfasen og de 

relationer, som i denne forbindelse begyndte at tage form.   

Handlingerne implementeres igennem ”interesseskabelsesobjekter” (ifølge Callon ”devices”). Objekter kan 

være både humane og non-humane, og er det, der former aktørerne, sætter dem i en bestemt kontekst til 

hinanden og giver dem en bestemt rolle (Callon, 1986).   

For at interessere de andre aktører opbygges objekter, der adskiller aktørerne fra andre uden for netværket. 

Netværket og aktørerne bliver konstrueret i og med, at de bliver identificeret og differentieret fra andre 

aktører og netværk (Elgaard-Jensen, 2005).  

Figur 2 - Det obligatoriske passepunkt med mål og forhindringer 

Kilde: (Callon, 1986) 
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Callon forsøger i sin artikel fra 1986 at beskrive interesseskabelsen for kammuslingerne ved Figur 3. Denne 

figur illustrerer en interesseskabelsesproces, hvorigennem en aktør definerer en anden aktørs tilbøjelighed. 

Når aktør A forsøger at skabe en forbindelse til en aktør B, må A samtidig svække eller afskære de forbindelser, 

der findes mellem B, C, D og E, der alle også er interesseret i B. Figuren definerer ligeledes B’s interesser  

(Elgaard-Jensen, 2005). Herigennem forsøger aktørerne at danne et lukket system eller en alliance, og denne 

relation kaldes ”triangle of interessement” (Callon, 1986).   

   

Indrullering 

Ordet indrullering er oversat fra det engelske ord ”enrolment”, som Callon bruger i sin artikel fra 1986 ”Some 

elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St. Brieuc Bay”, og 

har betydning af ”tilmelding” eller ”indmeldelse” (Ordbogen.com). Indrullering handler om, hvorledes 

”triangle of interessement” kan transformeres til faktisk deltagelse eller, med andre ord, accept fra aktørerne, 

og dermed, at aktørerne bliver forbundet med hinanden og heterogene aktører sammenkædes  (Callon, 1986). 

Det er ikke givet, at aktørerne accepterer deres plads/rolle i alliancen og de opbyggede 

interesseskabelsesobjekter.  

Indrulleringsprocessen består således i at identificere og beskrive de udfordringer, forhandlinger og 

styrkeforhandlinger (ifølge Callon ”trial of strengths”), der følger med interesseskabelsen og gør den i stand til 

at lykkedes (Callon, 1986). I processen udpeges interesseskabelsesobjekter, hvormed de indbyrdes forbundne 

roller defineres og tilskrives aktørerne, der må acceptere dem. Definitionen og distributionen af roller i 

netværket bliver et resultat af indrulleringen (Callon, 1986).  

Figur 3 – Interesseskabelse; triangle of interessement 

Kilde: (Callon, 1986) 
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De opbyggede interesseskabelsesobjekter danner rammerne inden for hvilke interaktioner i aktør-netværket 

der finder sted mere eller mindre uafhængigt af den omkringlæggende kontekst (Callon, 1998). I indrulleringen 

kan der opstå udfordringer ved, at aktørerne ikke accepterer deres identitet i netværket eller de opbyggede 

objekter for interesseskabelsen. Dette producerer overflow, hvilket betyder, at aktørerne foretager utilsigtede 

handlinger, og derved bryder rammerne for aktør-netværket (Callon, 1998). Objekterne for interesseskabelsen 

er således ikke effektive, og der skal derfor opbygges nye interesseskabelsesobjekter, som kan effektivisere 

rammerne for aktør-netværket og stoppe overflowet (Callon, 1998).  

Callon argumenterer dog for, at overflow kan være er normen, dvs. tilstedeværelsen af en velfungerende 

interesseskabelse er et sjældent og dyrt resultat af overflow, da der skal investeres i 

interesseskabelsesobjekter for at stoppe overflow (Callon, 1998).  

Mobilisering 

Den fjerde og sidste fase i translationsprocessen kaldes ”mobilisering”, hvor man forsøger at identificere 

talspersoner for aktørerne samt at vurdere, om de rent faktisk repræsenterer alle entiteter af netværket, dvs. 

masserne (Callon, 1986). Dette indebærer ligeledes, at der etableres fælles definitioner og meninger om 

OPP’et, som netværket er knyttet til, og det kan diskuteres, hvem der taler på hvis vegne (talspersoner), og 

om denne repræsentation er fair og kan accepteres eller ej (Egholm, 2014). 

Talspersonerne er dem, som kan mobilisere masserne, så indrulleringen (accept) bliver til aktiv support, og 

mobiliseres til handlinger (Callon, 1986). Talspersonerne kan både være humane og non-humane, og er med 

til at forenkle interesserne og aktørerne, der danner netværket (Egholm, 2014). 

I denne forbindelse gør talspersonerne anvendelse af ”purification”, som er et begreb introduceret af Latour i 

1993 i hans artikel ”Have we never been modern?”. Artiklen gør rede for hvordan fænomener purificeres, dvs. 

renses. Purification er et renselsesarbejde, der fører til forbindelser, således noget fremstår entydigt og 

singulært (Latour, 1993). 

Netværkskabelsen og etableringen af en talsperson gør det muligt både at forenkle og flytte begreber, 

standarder, viden, ideer, og forståelser fra deres skabelsessammenhæng til andre sammenhænge, hvor de 

indgår i nye netværk (Egholm, 2014). Enhver translation indebærer derved en forandring og/eller en 

forskydning. 

Hvis mobiliseringen er succesfuld, betyder det, at der er opnået enighed i netværket; at en alliance er opstået 

og fungerer som én magtenhed med overensstemmende interesser  (Callon, 1986). Aktørerne er dermed 

blevet til et stabilt netværk; en afgrænset enhed, der reagerer forudsigeligt på et bestemt input.  
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Der er dog en risiko for, at den enkelte talsperson ikke taler på vegne af masserne, ikke kan mobilisere dem 

eller bliver udfordret som talsperson og erstattet af en anden (Egholm, 2014). Netværket afhænger af 

alliancerne, som kan blive anfægtet når som helst. Dette kan afstabilisere netværket og sætte gang i en ny 

translationsproces (Callon, 1986).  

3.3 Aktør-netværksteoriens kritik og begrænsninger 

ANT har været udsat for kritik på grund af dens analytiske tilgang og begrænsninger.  

I ANT-analyser følges translationsprocessen på samme måde hver gang og ser ikke andre måder, hvorpå dette 

kan gøres (Elgaard-Jensen, 2005). Det kan diskuteres, om andre strategier og teknikker også bliver relevante i 

analyser. Ved translationsprocessen i ANT følges de identificerede aktører, hvor det er let at have tendens til 

at fokusere på de ”stærke” aktører, og derved på styringen og kontrollen fra dem. Denne kritik er påpeget 

flere steder fra, hvor bl.a. en amerikansk feminist Susan Leigh Star har påpeget, at ANT har tendens til at 

interessere sig for de magtfuldes perspektiv (Elgaard-Jensen, 2005). Dette kommer f.eks. til udtryk i Callons 

analyse fra 1986 ved, at han vælger at følge de tre magtfulde havbiologers verden, men beskriver ikke dette 

fra kammuslingerne eller fiskernes perspektiv. Der kan derved stilles spørgsmålstegn ved, om ANT har en 

tendens til kun at beskrive verden fra de magtfuldes perspektiv (Elgaard-Jensen, 2005). 

Ved brug af en ANT-analyse ønskes ofte svar på, hvordan man skaber et stærkt og derved stabilt netværk, og 

hvordan aktørerne får en position heri (Demant & Ravn, 2017). Netværket der beskrives, giver ofte et 

sort/hvidt billede, og derved ikke et nuanceret billede. ANT anvender begrebet ”netværk”, som teorien ikke 

har ophavsret til, og begrebet er blandt andet på grund af internettet blevet nedslidt og har mistet sin værdilyd, 

da mange har forkerte associationer til begrebet (Demant & Ravn, 2017). Der er ifølge teorien ikke en 

begrænsning for, hvad der kan inkorporeres i netværket, hvilket ligeledes har medført kritik, da der dermed 

ingen muligheder er for at stoppe netværket (Demant & Ravn, 2017).  ANT forsøger at indfange alt og derved 

at forklare alt. ANT forholder sig ikke til det, som teorien ikke indfanger, som mange andre sociologiske teorier 

gør (Gad & Jensen, 2007). 

Der er flere, som kritiserer ANT og kalder teorien for en ”krigsmetafor”, for er det realistisk som Callon 

beskriver, at havbiologerne vil mobilisere en hær? (Fuglsang, 2008).  
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ANT-analyser tager udgangspunkt i princippet om at ”følge aktøren”. En konsekvens ved dette princip er, at 

man ikke kan forhåndsantage, at sociale strukturer eksisterer, og har indflydelse på aktørernes adfærd 

(Demant & Ravn, 2017). Latour mener, at vi må tage aktørens udsagn i f.eks. interviews for pålydende frem 

for at forklare deres udsagn med faktorer, der ligger uden for datamaterialet (Demant & Ravn, 2017). Analysen 

vil således afhænge af, at sociale kategorier må vise deres relevans i datamaterialet, før de får relevans i 

analysen (Demant & Ravn, 2017). 

Vores analytiske udgangspunkt er de kvalitative interviews, vi har foretaget, og data herfra. Når vi ønsker at 

foretage en ANT-analyse, er det centralt, at vi som forskere får alle aspekter ved et fænomen beskrevet 

tilstrækkeligt detaljeret til, at vi kan undersøge, hvordan de får betydning i et konkret netværk. Latour udtaler, 

at en af hovedudfordringerne ved sådanne analyser er, at datagenerering skal indsamles, og man må ikke 

filtrere i det materiale, man tager ind (Demant & Ravn, 2017). Kvalitative interviews kan anses som et filtreret 

materiale på grund af den forskerstyrede tilgang. Analyser baseret på kvalitative interviews er derved mindre 

velegnede i ANT-inspirerede analyser (Demant & Ravn, 2017). 
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Kapitel 4 

4 Problematisering 

I stadiet ”problematisering”, definerer en entitet et problem, og italesætter dette over for de andre aktører, 

hvilket medfører, at entiteten etablerer et obligatorisk passagepunkt i netværket af relationer det forsøger at 

opbygge, og som de andre aktører derfor må forholde sig til (Callon, 1986). 

I følgende afsnit beskrives det, hvorledes aktørerne italesætter problematikken omkring juridisk-kritisk 

revision og forvaltningsrevision over for hinanden, og hvordan en aktør etablerer et obligatorisk passagepunkt 

i netværket af relationer.  

Afsnittet indledes med en beskrivelse af den historiske kontekst for juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision, hvormed det vil blive synliggjort, hvilken problematik, der igennem tiden har været 

omkring emnet, og hvorfor SOR er blevet indført. Afsnittet indeholder herefter en identifikation af hvem, der 

har været initiativtagere i forhold til at udvikle SOR som en løsning på problematikken, samt hvilke øvrige 

aktører, der er involveret i problematikken og hvordan. Endelig afsluttes afsnittet med en beskrivelse af de 

identificerede aktørers identiteter, samt identifikation af de forhindringer hver aktør har for at følge deres 

identitet som konsekvens af SOR. 

4.1 Den historiske kontekst 

Den egentlige problematisering af begrebet ”god offentlig revisionsskik”, deraf juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision, startede i 1981. Et udvalg bestående af en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra FSR, 

Kommunernes Revisionsafdeling (KR) og Rigsrevisionen, optrykte i statsrevisorernes beretning nr. 6/1981 en 

betænkning omhandlende revisionsinstrukser og –bestemmelser inden for de områder, der omfattes af 

rigsrevisorlovens §4 og om begrebet “god offentlig revisionsskik”. Arbejdsgruppen havde til formål at 

udarbejde et udkast til en generel revisionsinstruks, der kunne danne grundlag for udformning af nye 

revisionsinstrukser, som fastsatte, at revisionen efter rigsrevisorlovens §4 skulle foretages i overensstemmelse 

med god offentlig revisionsskik, og at der dermed skulle foretages forvaltningsrevision (Christensen, 1997).  

Forvaltningsrevision omfattede efter arbejdsgruppens opfattelse en bedømmelse af, om enkeltdispositioner, 

aktiviteter, programmer eller en instruks samlede opgaver var gennemført på en økonomisk hensigtsmæssig 

måde og om resultaterne svarede til de mål, der var sat for institutionens samlede virksomhed 

(Landsbyggefonden, 1999). I denne forbindelse beskrev arbejdsgruppen forvaltningsrevisionsbegrebet, i 

overensstemmelse med international terminologi med tre aspekter; sparsommelighedsaspektet, 
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produktivitetsaspektet og effektivitetsaspektet, med tilhørende bilag med beskrivelse af, hvilke 

revisionshandlinger der kunne udføres for hvert af de tre aspekter. 

Beretning nr. 6/1981 har lige siden dannet udgangspunkt for langt de fleste instrukser, der er udsendt på 

forvaltningsområdet.  

Det viste sig efterfølgende, at der var behov for en ajourføring af instruksen, der blev udarbejdet på baggrund 

af beretning nr. 6/1981, hvorfor et udvalg på baggrund heraf, i februar 1993 udgav publikationen “Vejledende 

retningslinjer for revision af statsstøttede institutioner mv. (rigsrevisorlovens §4)”. Publikationen indeholdt en 

model til brug for udarbejdelse af revisionsinstrukser til revisorer ved institutioner, fonde, foreninger mv. 

omfattet af rigsrevisorlovens §4, kaldet “modelinstruksen”. Derudover indeholdt publikationen ligeledes en 

praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende statsstøttede institutioner mv., og afløste hermed 

beretningen nr. 6/1981 (Rigsrevisionen, 2000).   

Publikationen præciserede begrebet forvaltningsrevision, og tilsigtede at give revisorerne inspiration til at 

gennemføre undersøgelser af betydning for forvaltningsrevision. Der var i vejledningen oplistet en række 

eksempler på spørgsmål eller forhold, som en revisor under sine undersøgelser kunne interessere sig for. 

Endeligt var der opstillet en række faktorer eller indikationer, der kunne indgå i revisors undersøgelse af 

produktivitet eller effektiviteten inden for forskellige institutionstyper (Christensen, 1997).  

Da publikationen indeholdt en yderligere redegørelse for revisors arbejde, indebar dette, at der blev stillet nye 

krav til revisors rapportering, hvor der blev præciseret, at revisor skulle redegøre for undersøgelserne der var 

udført, og hvilke vurderinger/konklusioner revisionen havde givet anledning til (Landsbyggefonden, 1999). 

Jan Christensen (direktør, cand.jur.) udgav i 1997 en artikel “sådan virker god offentlig revisionsskik”, hvor han 

i denne forbindelse udtalte: “Det er min vurdering, at der med de nye retningslinjer fra 1993 er sket en generel 

opstramning af kravene til revisors arbejde med de statsstøttede institutioner, herunder især arbejdet med 

forvaltningsrevisionen” (Christensen, 1997, s. 104).   

Rigsrevisor inviterede herefter i maj 1998 samarbejdspartnere ind til drøftelser vedrørende 

udredningsarbejder for modelinstruksen. Rigsrevisor påpegede blandet andet: 

 
“Det kan endvidere drøftes, om standardinstruksen bør have endnu en modernisering, herunder 

så ”Erklæringsbekendtgørelsen” bliver taget i betragtning, så de erklæringer, som revisorerne 
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skal afgive, i højere grad ligner dem de er vant til at afgive, uden at de får mindre værdi for 

Rigsrevisionen og tilskudsyder. 

Det trænger sig endvidere mere og mere på at få etableret en standardisering af, hvilke 

afvigelser det giver anledning til, når der er tale om mindre tilskud, projekttilskud e.l.  Det kunne 

med andre ord formentlig være hensigtsmæssigt, såfremt vi i fællesskab kunne foreslå en 

standard for, hvordan der skal forholdes med revisorvalg, forvaltningsrevision og rapportering i 

relation til tilskud, hvis karakter eller samlede størrelse tilsiger at ressourceforbruget til revision 

mv. bør begrænses” (Rigsrevisionen, 2000). 

På baggrund heraf udarbejdede Rigsrevisionen i november 1998 en vejledning om “god offentlig 

revisionsskik”(GOR) som fastlagde forudsætningerne og betingelserne for udførslen og indholdet af revisionen 

af statsregnskabet, offentlige institutioner mv. eller regnskaber for institutioner, virksomheder, hvor staten 

har ydet tilskud, garanti m.m. Hensigten med GOR var at fastlægge en norm for den professionelle ydelse, som 

revisorer skal præstere, når de reviderer områder, der er omfattet af begrebet “god offentlig revisionsskik”.  

Det blev i vejledningens udarbejdelse også fastlagt, at god offentlig revisionsskik forudsætter en afgrænsning 

af ansvaret mellem tilskudsyder, tilskudsmodtagers ledelse og dennes revisor, hvor udgangspunktet er, 

tilskudsyder har ansvaret for, at tilskudsordningen får den ønskede virkning. Det påhviler derfor tilskudsyder 

at operationalisere de mål, der er fastsat i retsgrundlaget, og at opstille generelle succeskriterier for hele 

tilskudsordningen. For det enkelte tilskud må tilskudsyder fastsætte konkrete resultatmål og krav til 

tilskudsmodtagers rapportering om opfyldelsen af resultatmålene. Hvad angår tilskudsmodtager har ledelsen 

ansvaret for og opgaven med forvaltning samt regnskabsaflæggelse mv. Revisor skal foretage en vurdering af, 

hvorledes institutionens ledelse har varetaget opgaven (Rigsrevisionen, 2000).  

GOR-vejledningen fra 1998 blev udarbejdet i overensstemmelse med rigsrevisorlovens §3 samt de 

grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI).  

I 2000 blev en rapport om revision af statslige tilskud på §4-området udgivet i et samarbejde mellem 

Rigsrevisionen, revisionsforeningerne FSR og FFR samt de kommunale revisionsorganer. Rapporten skulle 

fungere som en vejledning for tilskudsydere, revisorer og brugere af revisionens resultater, og var særligt 

rettet mod forvaltningsrevision og revisionen af tilskud, hvor Rigsrevisionen har adgang til 

regnskabsgennemgang efter rigsrevisorlovens §4, og hvor revisionen bliver foretaget af godkendte revisorer 

(Moderniseringsstyrelsen, 2019). 
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Rigsrevisionen udgav i januar 2013 publikationen “God offentlig revisionsskik – normen for offentlig revision”, 

som indeholdt en beskrivelse af, hvad Rigsrevisionen opfattede som god offentlig revisionsskik. Publikationen 

havde ikke en beskrivelse af den praktiske tilgang til revisors arbejde, men var udarbejdet som en uddybning 

til de grundlæggende revisionsprincipper jf. ISSAI 100. Publikationen afløste den tidligere GOR-vejledning fra 

1998, som følge af at der havde været en betydelig faglig udvikling i begrebet ”god offentlig revisionsskik”, 

som vejledningen skulle opdateres med (Rigsrevisionen, 2013(a)). 

I forbindelse med Revisortilsynets kvalitetskontrol i 2014 blev der udtaget to sager, der førte til, at to 

statsautoriserede revisorer blev indbragt for Revisornævnet for at have udført utilstrækkelig 

forvaltningsrevision, som også fremhævet i indledningen, afsnit 1.1. I 2017 blev der afsagt kendelse i 

Revisornævnet i disse to sager. 

Sag nr. 87/2016 var Erhvervsstyrelsen (for det tidligere Revisortilsyn) mod en statsautoriseret revisor. 

Erhvervsstyrelsens klage gik på, at den statsautoriserede revisor havde overtrådt god revisorskik ved afgivelse 

af revisionspåtegning på et årsregnskab for en forening for 2012/13, idet ”der ikke var planlagt 

revisionshandlinger i relation til udførelse af forvaltningsrevision” og der ikke forelå ”dokumentation for, at 

der er udført revisionshandlinger relateret til forvaltningsrevision, ligesom der mangler konklusioner” (Sag nr. 

87-2016, 2017), som det også blev nævnt i indledningen, afsnit 1.1. 

Ved Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol fandt de, at den statsautoriserede revisor havde afgivet en 

revisionserklæring uden forbehold og med ”erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering” 

vedrørende forvaltningsrevision. Derudover havde den statsautorisede revisor medtaget et afsnit i sit 

revisionsprotokollat med overskriften ”forvaltningsrevision” med en relativt detaljeret beskrivelse af udført 

forvaltningsrevision. Dog fremgik det ikke af planlægningsnotater, at opgaven inkluderede 

forvaltningsrevision. Der var direkte i et arbejdspapir kaldet ”kundedata” svaret ”nej” til, at der var tale om en 

opgave vedrørende forvaltningsrevision. Erhvervsstyrelsen pointerede i sagsfremstillingen: 

”På side 463 i revisionsprotokollatet for årsrapporten 2013 er der et afsnit om udført 

forvaltningsrevision. Det oplyses i protokollatet, at man har påset processen med 

forvaltningsrevision er etableret, at dispositioner er i overensstemmelse med lov og forskrifter 

og at der er taget skyldige økonomiske hensyn. […] 

I CaseWare [den indklagedes revisionsprogram] foreligger der ingen dokumentation for revisors 

overvejelser i relation til de lovkrav der er i forbindelse med forvaltningsrevisionen” (Sag nr. 87-

2016, 2017). 
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Det følger heraf, at man ved kvalitetskontrollen fandt, at den pågældende revisor ikke havde dokumenteret 

den forvaltningsrevision, som samme revisor i sit revisionsprotokollat påstod at have udført og udtalte en 

konklusion om. Ifølge revisorloven er det et krav, at revisorer skal dokumentere grundlaget for deres erklæring 

og revisionsprotokollater. Derfor var det i strid med lovgivningen, at den pågældende revisor gav en konklusion 

omkring forvaltningsrevision, uden at have dokumenteret at have udført et arbejde, der understøttede den 

konklusion. Erhvervsstyrelsen konkluderede derfor: 

”Det er kontrollantens vurdering, at dokumentationen for den udførte forvaltningsrevision er 

utilstrækkelig, og at omtalen i revisionsprotokollatet ikke er understøttet af tilstrækkelig 

dokumentation for den udførte revision.” (Sag nr. 87-2016, 2017) 

Revisornævnets konklusion blev, på baggrund af sagens fremstilling, at den indklagede havde ti lsidesat god 

revisorskik efter revisorlovens §16, stk. 1, ”ved ikke at have haft tilstrækkelig skriftlig dokumenteret 

planlægning til forvaltningsrevisionen og ved ikke at have haft tilstrækkelig skriftlig dokumentation for 

udførelse af en tilstrækkelig forvaltningsrevision” (Sag nr. 87-2016, 2017). Revisornævnet fandt endeligt, at der 

ikke var tale om en mindre alvorlig forseelse, og den statsautoriserede revisor blev pålagt en bøde på 30.000 

DKK. 

Sag nr. 88/2016, som også blev introduceret kort i indledningen, afsnit 1.1, var ligeledes Erhvervsstyrelsen 

mod en statsautoriseret revisor. Erhvervsstyrelsens klage ligner på mange punkter klagen i sag nr. 87/2016, og 

kendelsen blev formuleret således: ”god revisorskik er overtrådt ved afgivelse af revisionspåtegning på 

årsregnskabet for C Andels Boligforening for 2013, idet der ikke er planlagt revisionshandlinger i relation til 

udførelse af forvaltningsrevision. Der foreligger ikke dokumentation for, at der er udført revisionshandlinger 

relateret til forvaltningsrevision, ligesom der mangler konklusioner” (Sag nr. 88-2016, 2017).  

Ved Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol fandt de, at den statsautoriserede revisor havde afgivet en 

revisionserklæring uden forbehold og med ”erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering” 

vedrørende forvaltningsrevision. Det fremgår endvidere af sagens fremstilling, at den statsautoriserede revisor 

havde medtaget yderligere beskrivelse af den udførte forvaltningsrevision i protokollatet.  

Erhvervsstyrelses uddybede klagen i sagsfremstillingen således: 

”Idet der under kundedata ikke positivt er tilvalgt, at der er tale om forvaltningsrevision, er der 

ikke særlige revisionshandlinger med henblik på forvaltningsrevisionen i områdeplanerne. I 

CaseWare foreligger der ingen revisionsdokumentation for revisors overvejelser i relation til de 

lovkrav, der er i forbindelse med forvaltningsrevisionen, herunder notater eller lignende hvor 
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revisor forholder sig til at selskabet er underlagt forvaltningsrevision samt understøtter 

oplysningerne i revisionsprotokollen. […] 

I CaseWare foreligger der ingen revisionsdokumentation for revisors overvejelser i relation til de 

lovkrav, der er i forbindelse med forvaltningsrevisionen, herunder notater eller lignende, hvor 

revisor forholder sig til, at selskabet er underlagt forvaltningsrevision samt understøtter 

oplysningerne i revisionsprotokollen” (Sag nr. 88-2016, 2017). 

I denne sag var det således samme problem Erhvervsstyrelsen fandt, som i sag nr. 87-2017. Der manglede 

dokumentation for det udførte arbejde, som den pågældende revisor i sit revisionsprotokollat havde oplyst at 

have udført. Den indklagede revisors forsvar hertil var at, ”der er redegjort for vores arbejder i 

revisionsprotokollen”. Erhvervsstyrelsen slog i denne forbindelse fast, at man ikke udelukkende kan anvende 

revisionsprotokollatet som dokumentation for den udførte forvaltningsrevision (Sag nr. 88-2016, 2017). 

Erhvervsstyrelsen vurderede på baggrund af den mangelfulde revisionsdokumentation, at den indklagede 

revisor havde overtrådt god revisorskik (Sag nr. 88-2016, 2017). 

Revisornævnets konklusion i denne sag blev ligeledes, at den indklagede havde tilsidesat god revisorskik efter 

revisorlovens §16, stk. 1, ”ved ikke at have haft tilstrækkelig skriftlig dokumenteret planlægning til 

forvaltningsrevisionen og ved ikke at have haft tilstrækkelig skriftlig dokumentation for udførelse af en 

tilstrækkelig forvaltningsrevision” (Sag nr. 88-2016, 2017). Den statsautoriserede revisor var i øvrigt også bragt 

for Revisornævnet for et andet klagepunkt, og Revisornævnet fandt samlet set, at der ikke var tale om en 

mindre alvorlig forseelse og den statsautoriserede revisor blev pålagt en bøde på 25.000 DKK. 

På baggrund af ovennævnte domme, samt flere henvendelser fra de godkendte revisorer til både 

Rigsrevisionen og FSR, gik de sammen om at udarbejde en ny vejledning, med det formål at give normen ”god 

offentlig revisionsskik” et mere præcist indhold end tidligere og fastlægge de mere tekniske krav til de 

godkendte revisorer (Rigsrevisionen, 2016(b)).  

Dette resulterede i, at Rigsrevisionen i december 2016 udgav SOR, som skulle give både revisorer og brugere 

af revision en mere tydelig angivelse af, hvad man normalt kan forvente af en god revisionsydelse 

(Rigsrevisionen, 2016(b)). SOR fastlægger de faglige krav til udførslen af opgaver med offentlig revision, og 

stiller krav til, at revisor i sin rapportering skal oplyse, at revisionen er udført i overensstemmelse med 

standarderne for offentlig revision.  

SOR er udarbejdet på baggrund af de internationale faglige principper, fastlagt i International Standards of 

Supreme Audit Institutions (ISSAI). SOR er den gældende standard på forvaltningsrevisionsområdet pr. d.d. 
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Den historiske optakt for udgivelsen af SOR er opsummeret og illustreret i tidslinjen jf. Figur 4.  

 

 

Figur 4 - Tidslinje for forvaltningsrevisionen 
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4.2 Hvem er aktørerne? 

Den historiske kontekst synliggør at der i mange år har været en problematik omkring juridisk-kritisk revision 

og forvaltningsrevision.  

FSR har fået mange henvendelser og spørgsmål fra godkendte revisorer vedrørende juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision, og dette er faldet sammen med en række kendelser i Revisornævnet om utilstrækkelig 

forvaltningsrevision (bilag 11.2.3). Disse sager skader de godkendte revisorers omdømme, og ikke mindst 

økonomi, hvorfor FSR har set det som nødvendigt, at der bliver fundet en løsning herpå.  

Rigsrevisionen fornemmede på baggrund af dette, at FSR havde behov for nyt fokus på juridisk-kritisk revision 

og forvaltningsrevision. Rigsrevisionen så det som et problem, at der var en norm for god offentlig revisionsskik 

og skrevet krav ind i ministeriernes tilskudsbekendtgørelser om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

samtidig med en mangel på understøttelse af kvaliteten (bilag 11.2.8). De godkendte revisorer blev dermed 

”pålagt at lave et stykke arbejde, som ikke var veldefineret” (bilag 11.2.8).  

De godkendte revisorers udfordringer faldt sammen med, at Rigsrevisionen samtidig så et behov for at 

definere deres egen revisionsopgave, idet de oplevede, at deres interessenter opfattede dem som en 

tilsynsmyndighed, hvilket de ønskede at gøre op med (bilag 11.2.8).  

Derfor indgik Rigsrevisionen og FSR et samarbejde om at præcisere revisors opgaver og ansvar i forhold til de 

forvaltningsansvarlige og de tiltænkte brugere af revisors rapportering og konklusioner. Dette samarbejde 

endte ud i standarderne for offentlig revision (SOR). 

Rigsrevisionen og FSR påtog sig således i fællesskab rollen som initiativtager i arbejdet med at få fastlagt de 

faglige krav til udførelsen af opgaver med offentlig revision ved at lede udarbejdelsen og implementeringen af 

SOR. 

I dette arbejde er Rigsrevisionen en magtfuld spiller, da Rigsrevisionen har en faglig autoritet, og 

henvisningerne i ministeriernes bekendtgørelser, som de godkendte revisorer derved bliver pålagt at revidere 

efter, er til et regelgrundlag, som Rigsrevisionen forvalter. Derfor har Rigsrevisionen set det som deres ansvar 

at hjælpe de godkendte revisorer med at præcisere den faglige fortolkning af, hvad det indebærer, at en 

revisionsopgave skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik (bilag 11.2.8).  

Rigsrevisionen har således gjort sig uundværlige i løsningen på problematikken ved at have den ultimative 

magt til at definere og udgive SOR, og har derved etableret det obligatoriske passagepunkt (OPP). I denne 

forbindelse har de stillet spørgsmålet: ”kan de godkendte revisorer acceptere SOR som begrebsramme?”  
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FSR bliver involveret, da FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed har været en sparringspartner til 

Rigsrevisionen ved udarbejdelsen af SOR og har derved været deltagende i at etablere OPP’et. Udvalget har til 

opgave at bistå og rådgive i revisions-, regnskabs-, og erklæringsforhold inden for offentlig og offentlig støttet 

virksomhed og besvare spørgsmål fra medlemmerne angående principielle problemer. Derved er det FSR’s 

opgave at opnå forståelse om SOR som ny begrebsramme for de godkendte revisorer.   

I udarbejdelsen og implementeringen af SOR har FSR og Rigsrevisionen ikke kun afgrænset problemet til sig 

selv, men har identificeret en række andre relaterede aktører, som også har en interesse i SOR.  

De godkendte revisorer bliver involveret, da det er dem, der skal afgive en rapportering om den udførte 

juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision til ministerierne på driftstilskuddet, som NGO’erne modtager. 

Herved bliver de godkendte revisorer underlagt SOR, som de skal afgive en rapportering efter.  

Erhvervsstyrelsen bliver involveret, da de agerer kontrolinstans overfor godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder (de godkendte revisorer). De fører tilsyn med, at de godkendte revisorer overholder 

revisorloven. Under dette hører også kontrol med den udførte juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, 

som de godkendte revisorer foretager.  

Ministerierne bliver involveret, da de, med hjemmel i en af Folketinget vedtaget bevillingslov, udsteder 

bekendtgørelser om ansøgningspuljer til driftstilskud, og på baggrund heraf uddeler driftstilskud til NGO’erne. 

I denne forbindelse har styrelserne under ministerierne et selvstændigt ansvar for at overholde de almindelige 

forvaltningsretlige regler og principper. Og deraf også et ansvar for at føre tilsyn med de NGO’er, som 

modtager driftstilskud, for at sikre at de forvaltningsretlige principper og regler efterleves. 

NGO’erne bliver involveret, da de ansøger om og modtager driftstilskud fra Socialstyrelsen og Slots- og 

Kulturstyrelsen. Herved bliver de underlagt krav om at lade sig underkaste juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision. Af dette udspringer ligeledes et krav om, at NGO’erne tilrettelægger deres organisation 

på en specifik måde (forvaltningskrav), for at kunne leve op til de forhold som de godkendte revisorer skal 

undersøge og konkludere på ved juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.  

De implicerede aktører er gensidigt afhængige af hinanden i en løsning på problematikken, hvor det kræves, 

at der skabes stabile relationer imellem dem. Problematiseringsprocessen synliggør de relationelle 

forbindelser, der tegner sig mellem aktørerne, samt hvorledes de knytter sig til problematikken.  
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De identificerede aktører, der relaterer sig til problematikken, er illustreret i Figur 5. 

 

4.3 Aktørernes identitet som konsekvens af SOR  

For at fastlægge aktørernes interesse i det obligatoriske passagepunkt SOR, skal dette fortolkes og beskrives. 

Hver aktør har en identitet som konsekvens af SOR, hvilket kommer til udtryk igennem den objektive 

forventning til hver aktørs ansvarsområde, og de forhindringer hver aktør skal overvinde for leve op til sit 

ansvar i arbejdet med SOR.  

Rigsrevisionen 

Rigsrevisionen er Folketingets uafhængige revisionsmyndighed, og har til ansvar at sikre, at den danske stat 

forvaltes effektivt og så økonomisk hensigtsmæssigt som muligt (Rigsrevisionen, 2018(d)). Rigsrevisionens 

opgaver er fastlagt af rigsrevisorloven og en række andre lovbestemmelser (Rigsrevisionen, 2018(d)). 

Rigsrevisionen reviderer og laver undertiden større undersøgelser omkring bl.a. ministeriernes 

tilskudsforvaltning (bilag 11.2.8). I den forbindelse rådgiver de og kommer med anbefalinger til ministerierne 

i, hvordan en god og effektiv tilskudsforvaltning tilrettelægges. Det betyder også, at Rigsrevisionen har en stor 

indflydelse på, hvordan ministeriernes fastlægger rammerne for anvendelse af driftstilskud samt kravene til 

regnskabsaflæggelse og revision. Herunder at driftstilskud skal revideres af tilskudsmodtagers revisor efter god 

offentlig revisionsskik. Et revisionsarbejde, der således bliver pålagt de godkendte revisorer. 

I modsætning til den finansielle revision, hvor de godkendte revisorer reviderer efter ISA’erne, har der hidtil 

ikke været en standard for god offentlig revisionsskik. De godkendte revisorer har derfor tidligere alene kunnet 

tage udgangspunkt i almindelige faglige principper, når de udførte juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision (Rigsrevisionen, 2016(b)). 

Forpligtelsen til at udføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision er en del af god offentlig revisionsskik 

og har grundlag i rigsrevisorlovens §3. Udviklingen af praksis på området sker via den praktiske udførelse af 

juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i Rigsrevisionen og tilsvarende organer i andre lande 

Figur 5 - Det obligatoriske passagepunkt: SOR 
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(FSR - Udvalget for revision af offentlig virksomhed, 2007). Derfor er det en faglig disciplin, som Rigsrevisionen 

har ejerskab over, og Rigsrevisionen er som følge heraf en faglig autoritet på området. 

Derfor har Rigsrevisionen påtaget sig det ansvar at udforme en løsning på problematikken omkring juridisk-

kritisk revision og forvaltningsrevision i form af SOR, hvormed de har skabt et obligatorisk passagepunkt. Men 

dette ansvar har samtidig også medført den situation, at de godkendte revisorer skal acceptere SOR, som 

værende løsningen.  

Rigsrevisionen ser det som deres ansvar at sikre, at den offentlige revision udføres i overensstemmelse med 

de internationale faglige principper, der fremgår af ISSAI 100 – Grundlæggende principper for offentlig 

revision, ISSAI 300 – Grundlæggende principper for forvaltningsrevision og ISSAI 400 – Grundlæggende 

principper for juridisk-kritisk revision. (Rigsrevisionen, 2016(b)). I mødet med SOR er Rigsrevisionens identitet 

derfor at opretholde deres faglige autoritet ved at sikre kvaliteten af god offentlig revisionsskik i 

revisionsbranchen. 

FSR  

FSR har nedsat udvalget for revision af offentlig virksomhed, der har til formål at søge at påvirke udformningen 

af love og administrative forskrifter inden for offentlig og offentlig støttet virksomhed og bevare og udbygge 

de godkendte revisorers ydelser inden for dette område (FSR - danske revisorer, Udvalget for revision af 

offentlig virksomhed, 2013). 

For at kunne opfylde udvalgets formål og højne kvaliteten af arbejdet der foretages i revisionsbranchen, er en 

af udvalgets særlige opgaver at være ”koblingen” mellem de offentlige myndigheder og de godkendte 

revisorer. Dette understøttes af udvalgets opgaver, som blandet indebærer at opretholde kontakt mellem 

tilsynsmyndigheden, de offentlige myndigheder og relevante erhvervs- og interesseorganisationer (FSR - 

danske revisorer, Udvalget for revision af offentlig virksomhed, 2013). 

At højne kvaliteten i revisionsbranchen har været et af FSR’s prioriterede indsatsområder i organisationens 

strategi fra 2015-2018, og er det fortsat (FSR - danske revisorer(b)). Dette understøttes ligeledes af følgende 

udtalelse fra administrerende direktør i FSR, Charlotte Jepsen: ”Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke 

revisorbranchens omdømme. Det skal bl.a. ske ved, at markant færre revisorer bliver indbragt for 

Revisornævnet. For revisorbranchen er det troværdighed, der tæller, og uden kvalitet ingen troværdighed”  

(Jepsen, 2015). 

Udvalget samarbejdede med Rigsrevisionen ved udarbejdelsen af SOR, da standarderne var et tiltag, som lå 

inden for udvalgets formål og som havde en fremtidig påvirkning i deres medlemmers interesse; de godkendte 
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revisorer fik en ny revisionsstandard, som skulle anvendes ved juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. 

Det var derfor centralt for FSR at sikre, at de godkendte revisorer kunne leve op til standarden, og at det ikke 

medførte merarbejde.  

FSR havde nogle år tidligere konstateret, at to godkendte revisorer havde fået bøder for en utilstrækkelig 

forvaltningsrevision, og derfor var deres interesse at SOR blev udarbejdet på et vist overordnet niveau, der 

skulle sikre, at revisorerne kunne leve op til den og ikke fik kritiske bemærkninger ved et eventuelt tilsyn eller 

kvalitetskontrol. Dette understøttes af følgende citat fra et medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig 

virksomhed: ”SOR er med vilje lavet sådan, at de er overordnet og på et niveau, hvor alle kan være med og lave 

noget fornuftigt og kunne slippe levende fra det. Der er ikke nogen grund til at bringe en masse i fedtefadet fra 

starten af og sige ”at der skal være tjekliste på det og det”” (bilag 11.2.9). 

Det er derved FSR’s identitet at udarbejde SOR på en måde, som højner kvaliteten af juridisk-kritisk revision 

og forvaltningsrevision samtidig med at begrænse de godkendte revisorers ansvar mest muligt.   

Ved udformning af en standard, der sker i samarbejde mellem to parter, er det nødvendigt, at parterne opnår 

enighed om standardens omfang og indhold. Enighed forudsætter, at der findes en løsning på parternes 

forskellige holdninger til dette, og FSR’s udfordring i forbindelse hermed har været at opnå enighed om 

standardens omfang og indhold.  

Godkendte revisorer 

De godkendte revisorer skal udføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, da NGO’erne skal aflægge 

regnskab overfor ministerierne for anvendelsen af deres modtagne driftstilskud, og dette regnskab skal være 

forsynet med en revisionspåtegning. Derved er de godkendte revisorer underlagt SOR som gældende 

begrebsramme. Dette er fastlagt i de bekendtgørelser, som ministerierne har udsendt til NGO’erne ved 

tildelingen af driftstilskuddet.  

Når de godkendte revisorer accepterer sådan en opgavetype, udtaler en godkendt revisor, at: “[…] man som 

revisor [har] en forpligtelse i løbende at dygtiggøre sig og sætte sig ind i bekendtgørelserne fra tilskudsgiveren”  

(bilag 11.2.1). Det vil sige, de godkendte revisorer skal have kendskab til gældende begrebsrammer og 

lovgivning inden for de enkelte erklæringsområder, og revisors rapportering skal leve op til de krav, der stilles 

hertil. Dette er ligeledes fastlagt i revisorloven, som beskrevet i afsnit 1.1.  

SOR 6 og SOR 7 fastsætter, at juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision er en direkte rapporteringsopgave 

for de godkendte revisorer. Rapporteringen gives i henhold til de krav, SOR fastsætter, og revisors identitet er 
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derved at afgive en korrekt rapportering (herved menes revisionspåtegning samt revisionsprotokollat og evt. 

management letter) til tilskudsgiver, som følger de retningslinjer og krav der er i SOR.  

For at kunne afgive en korrekt rapportering efter SOR skal revisor foretage faglige vurderinger og gennemføre 

revisionshandlinger, for dermed at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for konklusionen. 

Ved at gennemføre en revision og udforme en konklusion, som en uafhængig part, bidrager revisor til at styrke 

de tiltænkte brugeres tillid til resultaterne af vurderingen af emnet. 

Denne identitet beskriver revisorerne selv med enighed i SOR:  

“Der vil være et regelsæt – typisk en bekendtgørelse eller en vejledning tilknyttet driftstilskuddet, 

og der står beskrevet, hvilke regler jeg skal leve op til. Dette inkluderer ofte en 

forvaltningsrevision, som går lidt videre end den finansielle revision. […] Outputtet er min 

erklæring, som er defineret i bekendtgørelsen.” (bilag 11.2.1)  

”Underskrivende revisor har ansvaret for den enkelte forvaltningsrevision og at denne lever op 

til hensigten. [...] Det er ikke bare den almindelige mand, men også folketinget og 

statsrevisionerne der kigger på det her.  

Derfor synes jeg, at vi har et kæmpe ansvar som revisorer, i hver fald i forhold til at rapportere 

om midlerne. Det er ikke revisorerne der forvalter midlerne, vi skal forholde os til forvaltningen 

af midlerne og sikre os, at vi får rapporteret de eventuelle uhensigtsmæssigheder der evt. er i 

processerne og procedurerne hos NGO’erne” (bilag 11.2.4).    

For de godkendte revisorer kan afgive en korrekt rapportering, skal de sikre sig, at de er bekendt med SOR, og 

at de forstår retningslinjerne og kravene heri til rapporteringen, så den udførte juridisk-kritiske revision og 

forvaltningsrevision lever op til hensigten og tilskudsgivers krav. For at kunne afgive en korrekt rapportering 

og opnå egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis er det derfor de godkendte revisorers forhindring, at udarbejde 

værktøjer og vejledninger i overensstemmelse med SOR. Revisorerne udtrykker selv dette ved ”de 

[tilskudsgiver] forventer at jeg overholder lovgivningen og de regler der gælder for mig i forhold til 

erklæringsafgivelsen” (bilag 11.2.1).  
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Erhvervsstyrelsen 

Erhvervsstyrelsens opgave er at foretage kvalitetskontrol af godkendte revisionsvirksomheder og revisorer 

(FSR - danske revisorer, 2019(b)).  

Den faktiske kvalitetskontrol udføres af kvalitetskontrollanter udpeget af Erhvervsstyrelsen, hvis der er tale 

om revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af interesse for offentligheden (Erhvervsstyrelsen, 

2019(a)). Denne kvalitetskontrol foretages eventuelt med bistand fra kvalitetskontrollanter ansat i 

Erhvervsstyrelsen, hvor de skønner det nødvendigt jf. revisorlovens §35, stk. 2. Hvis der er tale om 

revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, foretages 

kvalitetskontrollen af kvalitetskontrollanter ansat i Erhvervsstyrelsen (Erhvervsstyrelsen, 2019(a)). 

Ved Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol kontrolleres det, om revisors erklæring er i overensstemmelse med 

dennes arbejdspapirer, lovgivningens krav, gældende revisionsstandarder mv. (Erhvervsstyrelsen, 2019(b)). 

Erhvervsstyrelsen kontrollerer, om revisionsvirksomhederne lever op til revisorlovens krav om uafhængighed 

og kvalitet, når de foretager revision og erklæringsopgaver med sikkerhed (FSR - danske revisorer, 2019(b)). 

Som det fremgår af SOR 6 og SOR 7 er juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision en opgave, hvor revisor 

skal opnå høj sikkerhed, og Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol omfatter således også de godkendte revisorers 

arbejde på dette område. 

Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at en revisor eller en revisionsvirksomhed har tilsidesat sine pligter i medfør 

af revisorloven, kan Erhvervsstyrelsen indbringe en revisor eller en revisionsvirksomhed for Revisornævnet jf. 

revisorlovens §43, stk. 5. I Revisornævnet vil Erhvervsstyrelsen føre sagen imod den indbragte revisor eller 

revisionsvirksomhed.  

I forhold til SOR er Erhvervsstyrelsens identitet derfor at overvåge, at kvaliteten af de godkendte revisorers 

juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision lever op til lovgivningen, herunder SOR.  

Da Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol udføres af kvalitetskontrollanter, enten udpeget af eller ansat i 

Erhvervsstyrelsen, kræver overvågning af kvaliteten af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, at 

kvalitetskontrollanterne har kendskab til og forstår SOR. Hvis kvalitetskontrollanterne ikke har og gør det, har 

de intet grundlag for at vurdere, om de godkendte revisorers arbejde lever op til lovgivningens krav, og dette 

vil forhindre Erhvervsstyrelsen i, at leve op til sit ansvar som tilsynsmyndighed.  

Ministerier 

Kulturministeriet og Social- og Indenrigsministeriet er ansvarlig for udlodningen af driftstilskud fra henholdsvis 

den almennyttige, landsdækkende pulje og ULFRI (tidl. LOTFRI). Disse to ministerier er bygget op med 
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henholdsvis Slots- og Kulturstyrelsen og Socialstyrelsen under sig, der bl.a. hjælper ministeriet med faglig 

rådgivning, gennemførelse af regeringens målsætninger og forvaltning af tilskudsmidler (Kulturministeriet). 

Ved ministerierne som aktør forstås således også de underliggende styrelser.   

Socialstyrelsen beskriver deres hovedopgave kort som at ”forvalte tilskudsordninger” (Socialstyrelsen, 2019), 

mens Slots- og Kulturstyrelsen beskriver deres hovedopgave som at udmønte ”tilskudsmidler til […] 

organisationer” og i denne forbindelse at styrelsen ”efterlever offentlighedsloven og forvaltningsloven” (Slots- 

og Kulturstyrelsen). Styrelsernes rolle i forhold til problematikken omkring juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision er således at foretage ”tilskudsforvaltning”.  

Hvad der forventes af styrelsernes tilskudsforvaltning beskrives til dels i SOR 6 og SOR 7. SOR 6 beskriver 

indledningsvist, at ”offentlige enheders dispositioner forudsætter almindeligvis bevilling, og nogle typer 

dispositioner skal desuden have hjemmel i lov, bekendtgørelse eller andre retskilder. Dispositionerne skal 

endvidere gennemføres i overensstemmelse med de generelle regler, der gælder for den offentlige forvaltning, 

og de bestemmelser, som er fastsat i retsgrundlaget for den pågældende aktivitet.” (Rigsrevisionen, 2016(b)). 

Når ministerierne skal oprette en tilskudsordning, har de således at ansvar for at sikre, at de først og fremmest 

har hjemmel til dette, og dernæst at tilskudsordningen bliver gennemført inden for de rammer, som 

Folketinget har besluttet.  

SOR 7 beskriver yderligere; ”ved opgaver med revision af et tilskudsregnskab, der er udarbejdet af en modtager 

af et statsligt tilskud, vil det ministerium, der yder tilskuddet, normalt have udarbejdet en revisionsinstruks, som 

fastlægger de nærmere krav til revisionen” (Rigsrevisionen, 2016(b)). Miniserierne har således yderligere 

ansvaret for at fastsætte kravene til de godkendte revisorers arbejde i en revisionsinstruks. 

I den forbindelse har Rigsrevisionen udarbejdet en vejledning til, hvordan ministerierne kan udarbejde 

revisionsinstrukser, som SOR også henviser til. I denne vejledning er ministeriernes ansvar yderligere beskrevet 

og uddybet. Det fremgår bl.a. af vejledningen, at ministerierne har ansvaret for at sikre ”at tilskudsmidler 

anvendes så effektivt som muligt til at opnå det bevillingsmæssige formål” og at ministeriet, for at sikre og 

kunne overvåge dette, bør stille ”krav om mål- og resultatstyring og krav til den løbende styring af de 

tilskudsfinansierede resurser og aktiviteter” (Rigsrevisionen, 2018(e)).  

I forhold til SOR er ministeriernes identitet derfor at udarbejde retningslinjer til NGO’er og godkendte 

revisorer, så forvaltning af tilskudsmidler, og juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision sker i 

overensstemmelse med reglerne. Endelig at føre tilsyn med, at både NGO’er og godkendte revisorer følger 

disse retningslinjer. 
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Med denne identitet følger en række forhindringer. For det første, skal ministerierne have de faglige 

kompetencer til at læse SOR og forstå formålet og forventningerne til juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision, således de kan udarbejde retningslinjer i overensstemmelse med reglerne til både NGO’er 

og godkendte revisorer.  

At udarbejde retningslinjer i overensstemmelse med reglerne indebærer at operationalisere det 

bevillingsmæssige formål og de forvaltningsmæssige krav således, at NGO’erne anvender og forvalter de 

modtagne tilskud korrekt. Dette er også en af forudsætningerne for, at ministerierne i sidste ende kan føre 

tilsyn med, at NGO’erne følger retningslinjerne.  

Retningslinjerne for NGO’erne danner udgangspunktet for de konklusioner, som de godkendte revisorer 

rapporterer, hvorfor udformningen af retningslinjerne til NGO’erne kan være afgørende for, hvilken nytte 

ministeriet får af de godkendte revisorers arbejde (Rigsrevisionen, 2018(e)). Hvis en godkendt revisor skal 

kunne påtage sig revisionsopgaven, forudsætter det, at ministerierne har fastlagt en tilstrækkelig klar opgave 

(Rigsrevisionen, 2018(e)). Derfor er operationaliseringen af det bevillingsmæssige formål og de 

forvaltningsmæssige krav til NGO’erne (NGO’ernes retningslinjer) også en forudsætning for, at ministerierne 

kan efterleve deres ansvar for at den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen sker i 

overensstemmelse med reglerne. 

Endelig følger der med dette ansvar også et krav om, at ministerierne har de faglige kompetencer til at kunne 

læse og forstå de godkendte revisorers rapportering. Mangel på disse faglige kompetencer er en forhindring 

for, at ministeriernes kan føre tilsyn med, at både NGO’er og godkendte revisorer følger retningslinjerne.  

NGO’er 

SOR beskriver ikke direkte NGO’ernes rolle, men deres rolle kan dog fortolkes ud fra det, der står skrevet om 

forventningerne til andre aktører.  

SOR 6 beskriver at ”de juridisk-kritiske revisioner skal […] munde ud i konkrete konklusioner og anbefalinger,  

der kan fremme en mere sikker efterlevelse af retsgrundlaget for de gennemførte aktiviteter,” og SOR 7 tilføjer 

at ”forvaltningsrevisionerne skal […] munde ud i konklusioner og anbefalinger, der kan fremme konkrete 

forbedringer i forvaltningen.”  

Dette betyder, at NGO’erne modtager konklusioner og anbefalinger fra de godkendte revisorer som 

konkluderer på deres måde at efterleve retsgrundlag og forvalte midlerne. I den forbindelse har NGO’erne et 

ansvar for at følge op på revisors rapportering og reagere på eventuelle anbefalinger, som de måtte komme 

med, ved at iværksætte korrigerende tiltag. Dette ansvar kan fortolkes ud af både SOR 6 og SOR 7, der siger 
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følgende om revisorernes opfølgning: ”Revisor skal følge op på tidligere revisionsresultater og anbefalinger 

[…]. Opfølgningen tager sigte på at vurdere virkningerne af de korrigerende tiltag, som de 

forvaltningsansvarlige har iværksat” (Rigsrevisionen, 2016(b)).  

Endvidere fastlægger SOR, at de godkendte revisorer skal tage udgangspunkt i NGO’ernes processer ved den 

juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen, hvilket betyder, at NGO’erne har et ansvar for at 

tilrettelægge deres organisation på en måde, som gør det muligt at måle, hvorvidt de opfylder de betingelser, 

som de godkendte revisorer har til opgave at undersøge.  

Dette indebærer bl.a. at opbygge administrative systemer og en intern kontrol, som sikrer god styring af 

økonomien, og at love og andre regler overholdes. Det, at sikre god styring af økonomien, omtaler SOR 7 også 

som at ”foretage skyldige økonomiske hensyn”, hvilket ifølge SOR 7 vil sige at ”de forvaltningsansvarlige har 

gjort, hvad der er muligt og rimeligt for at fremme sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i 

overensstemmelse med almindelige principper for god offentlig økonomistyring og forvaltning”. På den måde 

har NGO’erne også et ansvar, som forvaltningsansvarlig, for at sætte sig ind i, hvad god offentlig 

økonomistyring og forvaltning indebærer, og at tilrettelægge deres organisation, så de overholder dette.  

På baggrund af ovenstående kan det derfor konkluderes, at NGO’ernes identitet er at arbejde seriøst med 

forvaltningen af midlerne og reagere på revisors anbefalinger. 

NGO’erne er dog også underlagt et pres i forhold til at skulle leve op til at være en professionel organisation 

og samtidig kunne få økonomien til at hænge sammen. Ved gennemgang af NGO’ernes regnskaber kan det 

hurtigt konstateres, at mange NGO’er ofte opererer med et negativt årets resultat. Når man gennemlæser 

ledelsesberetningerne, skinner det også igennem, at der er høje forventninger til, at NGO’erne anvender så 

mange midler som muligt til deres formål. Af samme grund er der også kutyme for at redegøre for omfanget 

af administrationsudgifter.  

Dette økonomiske pres kan ikke kun fortolkes ud fra NGO’ernes regnskaber. Ved en simpel googlesøgning på 

”NGO administrationsudgifter” fremkommer en række artikler i forskellige aviser, hvor journalister skriver om, 

hvor mange midler NGO’erne bruger på administration. Senest en artikel fra 27. november 2018 med titlen 

”Hver anden landsindsamling drukner i administration” (Løppenthin, 2018).  

Dette er en udfordring, da ”det at være under forvaltningskrav […] giver jo en administrativ byrde”, som en af 

NGO’erne udtaler (bilag 11.2.6). Det er derfor svært for NGO’erne at efterleve forvaltningskrav, når det 

samtidig bliver opfattet negativt af deres omverden, når de bruger midler på administration.  
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Samtidig lever NGO’erne med, at deres lønniveau skal følge statens overenskomst, da dette er et af 

ministeriernes tilskudskrav (Socialstyrelsen, 2017). Derfor har NGO’erne ikke mulighed for at tilbyde en 

konkurrencedygtig løn. Dette kan være en udfordring i forhold til at tiltrække professionelle mennesker med 

de faglige kompetencer til at organisere NGO’erne i henhold til de forvaltningskrav ministerierne fastsætter, 

herunder i henhold til SOR. 

Man kan derfor sige, at et økonomisk pres på løn og administration skaber en forhindring for, at NGO’erne kan 

leve op til deres identitet om at være en professionel organisation i arbejdet med forvaltningen og de 

godkendte revisorers anbefalinger. 

4.4 Delkonklusion 

Som en løsning på problematikken omkring juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, blev SOR udgivet af 

Rigsrevisionen, og dette har medført, at et aktør-netværk blev etableret. Aktørernes involvering i SOR er 

illustreret i Figur 6, som viser aktørernes identitet som konsekvens af SOR, samt de forhindringer der er 

identificeret i relation til at opnå deres identitet. 

 

Disse forhindringer kan skabe overflow og skal overvindes, hvis netværket skal stabiliseres. For at låse 

aktørerne fast i deres identiteter, udvikler aktørerne en række interesseskabelsesobjekter. Dette leder til 

næste fase af translationsprocessen; interesseskabelsen. 

Figur 6 - Illustration af aktør-netværket omkring SOR 
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Kapitel 5 

5 Interesseskabelse 

Dette kapitel har til formål at synliggøre, hvordan interesseskabelsesobjekterne aktørerne udarbejder former 

aktørerne og giver dem en bestemt rolle i relation til SOR. Dette med henblik på at låse aktørerne fast i deres 

identitet. Det er igennem interesseskabelsen samt indrulleringen, at processen, der fører til dannelse af et 

stabilt netværk sker.  

I relation til dette speciales problematisering beskrives i det følgende de interesseskabelsesobjekter, som har 

til formål at stabilisere aktørernes identitet samt netværket i relation til SOR. Beskrivelsen deles op i 

interesseskabelsesobjekter udviklet for andre aktører, dvs. med det formål at interessere og låse andre aktører 

fast i deres identitet, som udgøres af følgende: 

• Revisorloven 

• Rigsrevisorloven 

• INTOSAI & ISSAI-standarder 

• Standarderne for offentlig revision (SOR) 

• FSR’s kurser og vejledninger til de godkendte revisorer 

• Rigsrevisionens spørgsmål og svar om revision af statstilskud 

• Ministeriernes bekendtgørelser 

Derefter beskrives aktørernes egne interesseskabelsesobjekter, dvs. med det formål at interessere og låse sig 

selv fast egen identitet, som udgøres af følgende: 

• Ministeriernes interne vejledninger og tjeklister 

• De godkendte revisorers interne revisionsprogrammer 

• NGO’ernes interne retningslinjer for forvaltning af modtagne midler 

Det synliggøres, hvordan aktørerne forsøger at etablere en interesseskabelse ved hjælp af ovenstående 

lovgivning, vejledninger, retningslinjer og bekendtgørelser mv. Kapitlet afsluttes med en sammenfatning af, 

hvorledes de forskellige objekter for interesseskabelsen forsøger at låse aktørerne fast i et lukket system 

omkring SOR; ”triangle of interessement”.  
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5.1 Interesseskabelsesobjekter udviklet for andre aktører 

Revisorloven 

Revisorloven finder anvendelse, ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder 

revisors udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre 

erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug jf. revisorlovens §1, 

stk. 2.  

Revisorloven omfatter således også de godkendte revisorers afgivelse af erklæringer om juridisk-kritiske 

revision og forvaltningsrevision, da dette er en erklæring med sikkerhed i henhold til SOR 6 og SOR 7 jf. afsnittet 

nedenfor om SOR under beskrivelsen af revisionens formål. 

Revisorloven fastlægger bl.a. de overordnede betingelser for vilkårene for udførelse af opgaver i forbindelse 

med revision m.v. samt regler om offentligt tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.  

I forhold til vilkår for udførelse af opgaver i forbindelse med revision, fastlægger revisorlovens §16, stk. 1 at: 

”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter §1, stk. 2. 

Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den 

nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer 

desuden, at revisor skal udvise professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, 

professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne.” 

I forhold til regler om offentligt tilsyn er det ifølge revisorlovens §34 stk. 1 Erhvervsstyrelsen, som er ansvarlig 

for kvalitetskontrollen.  

Revisorer og revisionsvirksomheder har jf. §29 stk. pligt til at underkaste sig kvalitetskontrollen, som udføres i 

overensstemmelse med §§34-35b. Ifølge §34 fastsætter Erhvervsstyrelsen de nærmere regler om 

kvalitetskontrollen og dens gennemførelse. Kvalitetskontrollen munder ud i en afslutning uden yderligere 

opfølgning eller en opfølgende kvalitetskontrol, der skal afklare, om der er fulgt op på henstillinger i forbindelse 

med kvalitetskontrollen jf. §35 a. 

Erhvervsstyrelsen kan endvidere foretage undersøgelser efter revisorlovens §37, hvis Erhvervsstyrelsen 

vurderer, at der er risiko for, at en revisor eller en revisionsvirksomhed har overtrådt eller vil overtræde en 

pligt, der følger af revisorloven. 
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Efter afslutningen af en undersøgelse tager Erhvervsstyrelsen stilling til, om resultatet af undersøgelsen giver 

anledning til følgende jf. revisorlovens §40: 

1. afslutning af undersøgelsen uden yderligere bemærkninger, 

2. at give en påtale, 

3. at påbyde, at overtrædelse skal bringes til ophør, 

4. at indbringe revisor, revisionsvirksomheden eller begge for Revisornævnet, jf. §43 

Hvis Erhvervsstyrelsen på grundlag af en kvalitetskontrol, jf. §29, eller en undersøgelse, jf. §37, vurderer, at en 

revisor eller et revisionsvirksomhed har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører, kan Erhvervsstyrelsen 

indbringe en revisor eller en revisionsvirksomhed for Revisornævnet jf. revisorlovens §43, stk. 5 (FSR - danske 

revisorer, 2019(b)).  

Rigsrevisorloven 

Rigsrevisorloven definerer Rigsrevisionens opgave, der jf. §2 er at foretage revision af statens regnskab mv. 

Denne revision indebærer finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision jf. §3, og det er fra 

denne bestemmelse lovgrundlaget for juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision stammer fra. 

Sammenhængen mellem rigsrevisorloven og de godkendte revisorers opgave er beskrevet i indledningen, 

afsnit 1.1, hvorfor der ikke beskrives yderligere i dette afsnit. Rigsrevisorloven er dog et vigtigt objekt i 

interesseskabelsen omkring SOR, da det er med udgangspunkt i denne lov, at Rigsrevisionen har sin interesse 

og identitet. 

INTOSAI & ISSAI-standarder 

International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) er en international sammenslutning af 

rigsrevisioner i flere lande, hvor blandet andet Danmark er en del af sammenslutningen (INTOSAI). INTOSAI 

fastlægger retningslinjer og guidelines inden for forskellige relevante emner til deres medlemslande, således 

de internationale principper for udførslen af revisionsopgaver, strømlines mest muligt i de enkelte lande og 

brugerne derved ved, hvad de kan forvente af revisionsydelserne. 

INTOSAI udgav i 2013 et nyt sæt grundlæggende revisionsprincipper som indgår i rigsrevisionens 

internationale standarder (ISSAI 100, 200, 300 og 400), og som bør efterleves af de revisionsopgaver, som 

revisorerne udfører i henhold til god offentlig revisionsskik. De grundlæggende revisionsprincipper er 

udarbejdet i samarbejde med Verdensbanken, revisionsbranchens internationale organisation (IFAC), de 

interne revisorers internationale organisation (IIA) samt flere internationale organisationer, og har til formål 
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at fremme større ansvarlighed og gennemsigtighed i forvaltningen af offentlige midler (Rigsrevisionen, 

2013(b)). 

ISSAI 100 – ”Fundamental Principles of Public Sector Auditing” indeholder en beskrivelse af de grundlæggende 

principper for offentlig revision, og tager udgangspunkt i, at en offentlige revision kan bidrage med: 

• at give brugerne, f.eks. Statsrevisorerne og Folketinget, uafhængig, objektiv og troværdig information 

sammen med konklusioner eller revisorerklæringer, der er baseret på et tilstrækkeligt egnet 

revisionsbevis 

• at øge ansvarlighed og gennemsigtighed, fremme fortsatte forbedringer og styrke tilliden til 

anvendelsen af offentlige midler og til den offentlige forvaltnings effektivitet 

• at understøtte de organer i det forfatningsmæssige system, der udøver kontrol med regeringen og 

andre, som har ansvar for offentligt finansierede aktiviteter 

• at skabe incitament til forandringer ved at tilvejebringe viden, analyser og velfunderede anbefalinger 

ISSAI 100 fastslår, at det er rigsrevisionerne i de enkelte medlemslande der selv skal fastlægge hvilke 

standarder der er gældende for opgaverne samt hvilke retningslinjer der skal foreligge for revisorernes 

udvalgte emne og mål med revisionen. 

ISSAI 100 beskriver de faglige principper for planlægningen, udførslen og rapporteringen af revisionsopgaver 

underlagt forvaltningsrevision, som rigsrevisionerne i medlemslandenes standarder skal lægge sig op ad 

(INTOSAI ISSAI 100). Principperne fokuserer på, at der skal være sammenhæng mellem revisors faglige 

vurderinger af risiko og væsentlighed, omfanget af den udførte revision, det opnåede revisionsbevis og 

konklusionerne inden for det udvalgte emne.  

Der foreligger 3 supplerende dokumenter til ISSAI 100, der beskriver de offentlige revisioners hovedområder 

(finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision), og som rigsrevisionerne i medlemslandenes 

standarder skal ligge sig op ad, alt afhængig af, hvilken type af revision der udføres.  

ISSAI 300 (forvaltningsrevision) er et af de supplerende dokumenter til ISSAI 100, og finder anvendelse på de 

opgaver, hvor det undersøges, hvorledes bestemte aktiviteter, institutioner e.l. lever op til principperne om 

sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Standarden er udformet for de opgaver hvor de godkendte 

revisorer undersøger, om der er mulighed for forbedringer hos tilskudsmodtageren samt, om der er taget 

skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne, som tilskudsmodtageren modtager (INTOSAI, ISSAI 

300). 
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ISSAI 400 (juridisk-kritisk revision) er ligeledes et supplerende dokument til ISSAI 100, der finder anvendelse 

på de opgaver, hvor revisor undersøger hvorvidt bestemte emner er i overensstemmelse med konkrete 

kriterier, der er fastlagt på baggrund af gældende regler, retningslinjer o. lign. Standarden er udformet for de 

opgaver, hvor de godkendte revisorer foretager juridisk-kritisk revision og derved efterprøver, hvorvidt et 

udvalgt emne er i overensstemmelse med konkrete kriterier, bevillinger, love og andre forskrifter, der er 

fastlagt på grundlag af eksisterende regler og retningslinjer.  (INTOSAI, ISSAI 400) 

Generelt for alle 4 grundlæggende principper fra ISSAI’s udgivelse er, at det er revisors ansvar at udvælge og 

afgrænse de emner, der skal indgå i revisionen samt at fastlægge de kriterier, der er relevante ud fra de valgte 

emner og arbejde ud fra disse og konkludere herpå til brugerne.  

Standarderne for offentlig revision (SOR) 

For at fastlægge de faglige krav til udførelsen af opgaver med offentlig revision (juridisk-kritisk revision samt 

forvaltningsrevision), således både revisorer og brugere af revision får en mere tydelig angivelse af, hvad der 

kan forventes af revisionsydelsen inden for offentlig revision, udarbejdede Rigsrevisionen, i samarbejde med 

FSR, standarderne for offentlig revision (SOR) gældende fra 1. januar 2017 (Rigsrevisionen, 2018(g)).  

Standarderne fastlægger kravene til revisors planlægning, gennemførsel og rapportering af revisionen, hvilket 

således skal bidrage til at klargøre revisors ansvar i forhold til de forvaltningsansvarlige og de tiltænkte brugere 

af revisors rapportering og konklusioner (Rigsrevisionen, 2016(b)). 

Revisionsopgaverne, der medfører at skulle foretage juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, er fastlagt 

af lovbestemmelser om revision, gældende revisionsinstrukser eller de konkrete revisionsaftaler mellem en 

godkendt revisor og et ministerie. Det er SOR, der fastlægger kravene til, hvordan revisor skal udføre disse 

revisionsopgaver, med udgangspunkt i den enkelte opgaves vilkår og omstændigheder.  

SOR er opdelt i 7 forskellige standarder, der hver har et bestemt anvendelsesområde (Rigsrevisionen, 2016(a)). 

SOR 1-4 er standarder der anvendes af Rigsrevisionen, mens SOR 5-7 er standarder, der anvendes af 

Rigsrevisionen og godkendte revisorer ved de tilfælde, hvor det følger af opgavens vilkår, at revisionen af et 

regnskab skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Anvendelsesområderne er fastlagt 

af Rigsrevisionen, og er illustreret i Figur 7.  
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De relevante standarder i SOR, i forhold til de godkendte revisorers revision af NGO’ernes driftstilskud, er 

derved opsummeret som følgende punkter: 

• SOR 5 - Erklæringer om offentlige regnskaber  

• SOR 6 – Juridisk-kritisk revisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab 

• SOR 7 – Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab 

Alle ovennævnte standarder foreskriver, at de skal anvendes i alle tilfælde, hvor der følger af opgavens vilkår, 

at revisionen af et regnskab skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. 

SOR 5 fastlægger krav vedrørende anvendelsen af paradigmer, formuleringer til revisors konklusion, herunder 

konklusionen om forretningsgange og interne kontroller (Rigsrevisionen, 2016 (SOR 5)). Derudover fastlægger 

standarden krav til revisors udtalelse om den gennemførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision 

samt revisors særlige overvejelser i forbindelse med manglende overholdelse af bevillinger eller tilskudsvilkår 

og henvisning til andre standarder.  

Udførslen af revisionsopgaver i overensstemmelse med SOR 5 forudsætter, at revisor: 

  

Figur 7 – SOR’s berøringsområder 

Kilde: (Rigsrevisionen, Standarderne for offentlig revision, 2016(b)) 
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• gennemfører finansielle revisioner af regnskabet, der er omfattet af opgaven, i overensstemmelse 

med ISA’erne, 

• gennemfører juridisk-kritisk revision i overensstemmelse med SOR 6, 

• gennemfører forvaltningsrevision i overensstemmelse med SOR 7. 

Der er i tilknytning til SOR 5 udformet paradigmer for revisors erklæringer om den udførte revision, som er 

udformet med udgangspunkt i kravene ved de internationale revisionsstandarder (ISSAI og ISA) samt de danske 

regler, der gælder for godkendte revisorers erklæringer.  

Revisors erklæring udtrykker, i henhold til SOR 5, en konklusion om regnskabet, forretningsgangene samt de 

interne kontroller, hvilket skal følge de paradigmer, der gælder for offentlig revision. Det er revisors ansvar at 

tilpasse paradigmerne, så erklæringen afspejler opgavens omstændigheder og erklæringsemnet, og revisor 

skal herefter foretage sin planlægning samt gennemføre sin revision herudfra.  

Ifølge SOR 5 er det revisors ansvar at vurdere, om der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som 

grundlag for sin konklusion, når revisor udtrykker en konklusion om forretningsgange og interne kontroller. 

Såfremt dette ikke har været muligt, skal revisor udtrykke en modificeret konklusion.  

Som noget nyt skal revisor ifølge SOR, såfremt revisor gennemfører juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision, i sin erklæring indeholde en udtalelse, der redegør for resultaterne i overensstemmelse 

med SOR 6 og SOR 7 i et separat afsnit. Dette medfører, at der skal indsættes følgende afsnit, i revisors 

erklæring på regnskabet som vist i Figur 8: 
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Endelig skriver SOR 5 udtrykkeligt, at en revisor, som hævder at en revisionsopgave udføres i 

overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, skal efterleve alle de relevante krav for opgaven i 

SOR 5, SOR 6 og SOR 7. 

SOR 6 og SOR 7 indeholder enslydende krav på en række punkter, hvilket afspejler at den juridisk-kritiske 

revision og forvaltningsrevisionen har en række fællestræk 

Den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision skal tage udgangspunkt i de krav, som standarden 

fastlægger, og som er udarbejdet på baggrund af ISSAI 100 – Grundlæggende principper for offentlig revision, 

ISSAI 300 – Grundlæggende principper for forvaltningsrevision og ISSAI 400 - grundlæggende principper for 

juridisk-kritisk revision. Det følgende er et uddrag af de væsentligste krav, som SOR 6 og SOR 7 fastsætter, i 

forhold til udførslen af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision: 

Revisionens formål 

SOR 6 og SOR 7 beskriver indledningsvist at revisor skal fastlægge formålet for hver udført revision ved at 

præcisere og afgrænse de valgte emner og fastlægge de relevante og egnede kriterier for vurdering af emnet.  

Hvad der skal forstås ved et emne indenfor juridisk-kritisk revision defineres i SOR 6 som: 

Figur 8 - Udklip fra SOR 5, paradigme 3 

Kilde: (Rigsrevisionen, 2019(b)) 
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”Konkrete processer eller omstændigheder ved gennemførelsen af dispositioner, som er af 

betydning for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 

overensstemmelse med gældende ret.” (Rigsrevisionen, 2016 (SOR 6), s. 4) 

I forhold til forvaltningsrevision definerer SOR 7 et emne som: 

”Systemer, processer eller dispositioner, som har betydning for ét eller flere aspekter af 

sparsommelighed, produktivitet eller effektivitet i forvaltningen af de midler eller driften af de 

virksomheder, der er omfattet af regnskabet.” (Rigsrevisionen, 2016 (SOR 7), s. 4) 

På den måde konkretiserer SOR 6 og SOR 7, at revisionen primært skal tage udgangspunkt i processer eller 

lignende, der understøtter henholdsvis regeloverholdelse vedrørende juridisk-kritisk revision og 

sparsommelighed, produktivitet eller effektivitet vedrørende forvaltningsrevision. Ligeledes står det helt 

konkret, at emnet i forhold til forvaltningsrevision nødvendigvis ikke skal have betydning for alle aspekter af 

sparsommelighed, produktivitet eller effektivitet. Forvaltningsrevision behøver således ikke omfatte alle tre 

aspekter ifølge SOR 7, som det ellers har været tilfældet i tidligere vejledninger. 

Det er ud fra de valgte emner, at revisor skal kunne udforme en konklusion, og rapportere konklusionen herpå 

med høj grad af sikkerhed. I forhold til at udvælge emner angiver SOR 6 og SOR 7, at det kun er de betydeligste 

emner, der skal udformes konklusion om.  

For juridisk-kritisk revision er de betydeligste emner ifølge SOR 6 defineret som de konkrete processer, der har 

den største betydning for, om dispositionerne er i overensstemmelse med retsgrundlag. For forvaltnings-

revision er de betydeligste emner ifølge SOR 7 defineret som de systemer og processer, der har den største 

betydning for sparsommelighed, produktivitet og effektivitet med hensyn til størrelsen af de økonomiske tab, 

som potentielt vil kunne opstå som følge af eventuelle forvaltningssvagheder. Hvad dette konkret indebærer 

skal den enkelte revisor anvende sin professionelle kompetence til at vurdere. SOR giver dog noget vejledning 

til denne vurdering i standardernes pkt. 5. 

Det er endvidere væsentligt at bemærke, at såfremt opgaven vedrører revision af et årsregnskab, er der på 

forhånd fastlagt en række specifikke emner i SOR 6 og SOR 7, som revisor særligt skal undersøge og udforme 

konklusion om. 
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SOR 6’s fastlagte emner er følgende: 

1. Gennemførsel af indkøb 

2. Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner 

3. Gennemførsel af salg 

4. Myndigheders gebyropkrævning 

5. Afgørelser om tildeling af tilskud mv. 

6. Rettighedsbestemte overførsler 

SOR 7’s fastlagte emner er følgende: 

1. Aktivitets- og ressourcestyring,  

2. Mål- og resultatstyring,  

3. Styring af offentlige indkøb,  

4. Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter  

5. Styring af offentlige tilskudsordninger.  

Revisor skal, ifølge SOR 6 og SOR 7, gennemføre den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision og 

sammenfatte konklusioner i løbet af revisionens samlede opgaveperiode om alle de emner oplistet i SOR 6 og 

SOR 7, som efter revisors faglige vurdering findes relevante. Ved opgaver vedrørende revision af et 

årsregnskab er det således kun, hvis revisor på baggrund af en faglig vurdering kan afvise, at SOR 6 og SOR 7’s 

fastlagte emner har relevans for opgaven, at revisor kan undgå at undersøge de fastlagte emner i 

opgaveperioden. Med opgaveperioden menes, at hvis revisionsopgaven er over en flerårig periode, kan revisor 

undersøge forskellige områder og emner hvert år for at effektivisere sin revisionsindsats. Revisor skal dog 

komme rundt om alle relevante emner i løbet af 5 år jf. SOR 6 og SOR 7, pkt. 10.  

Revisionens forudsætninger 

Revisor skal dernæst vurdere opgavens vilkår og de relevante forudsætninger der foreligger og er nødvendige 

for, at revisionen kan gennemføres, således konklusionen og rapporteringen heraf er i overensstemmelse med 

SOR 6 og SOR 7, jf. pkt. 12.  

Kommunikation er en væsentlig del af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i henhold til SOR 6 og SOR 

7, og er nærmere beskrevet i standardernes pkt. 13-15. Heri står, at revisor skal kommunikere om 

nøgleaspekterne med de forvaltningsansvarlige og eventuelt andre relevante parter. Som en del af revisionens 

forløb, skal revisor desuden drøfte revisionsmål og kriterier med de forvaltningsansvarlige samt 

revisionsteamet. Derudover skal den opgaveansvarlige revisionspartner sikre, at det samlede revisionsteam 
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har de nødvendige faglige kompetencer til at udføre den juridisk-kritiske revision samt forvaltningsrevisionen, 

og sørge for, at hele revisionsteamet er med i alle faser af processen, jf. pkt. 16. Endelig skal revisor 

kommunikere om revisionens tilrettelæggelse og de betydeligste resultater i et revisionsprotokollat til de 

forvaltningsansvarlige.  

Revisor skal under hele revisionsprocessen udvise professionel skepsis og anvende faglig vurdering. Den 

professionelle skepsis skal have erkendelsen af, at der kan forekomme forvaltningsmangler, samt at der er 

risiko for besvigelser, der kan have betydning for de faglige vurderinger, som foretages i løbet af undersøgelsen 

og konklusionerne herpå.  

Ved gennemførslen af kvalitetsstyringen ved den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen skal 

revisor, jf. SOR 6 og SOR 7 pkt. 20, opnå høj grad af sikkerhed for: 

1. at de juridisk-kritiske revisioner samt forvaltningsrevisionerne udføres i en god kvalitet som fastlagt af 

hhv. SOR 6 og SOR 7, 

2. at de juridisk-kritiske revisioner samt forvaltningsrevisionerne overholder gældende krav i lovgivning 

og øvrig regulering, 

3. at revisors konklusioner og revisors erklæring om regnskabet er passende efter omstændighederne. 

Kvalitetsstyringen skal bl.a. sikre, at standardernes krav opfyldes, herunder at der foretages en rapportering 

der tilfører værdi og besvarer revisionsspørgsmålene, jf. SOR 6 og SOR 7 pkt. 21.  

En anden del af kvalitetsstyringen omfatter jf. SOR 6 og SOR 7 pkt. 23, at revisor sikrer tilstrækkelig 

sammenhæng med revisionshandlingernes art og omfang, det opnåede revisionsbevis, kriterierne, 

delkonklusioner og den endelige konklusion om det fastlagte emne. Dette gøres ved at styre revisionsrisikoen, 

så den begrænses til et acceptabelt lavt niveau i forhold til revisionens samlede omstændigheder, så fejlagtige 

og mangelfulde konklusioner ikke forekommer. 

Som ved øvrige revisionsopgaver i henhold til ISA’erne, foreskriver SOR 6 og SOR 7, at revisor skal overveje 

væsentlighed ved planlægning og udførslen af revisionen. Dog anlægger SOR 6 og SOR 7 et yderligere element 

til væsentlighed, da væsentlighed også skal betragtes i samfundsmæssige, retlige og politiske aspekter. 

Dermed er væsentlighed ikke kun en finansiel overvejelse. Ifølge SOR 6 og SOR 7 pkt. 26 skal væsentlighed 

især inddrages ved overvejelserne af de relevante aspekter af sparsommelighed, produktivitet eller effektivitet 

samt hensynet til at sikre en god økonomistyring og forvaltning.  
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Som ved enhver anden revisionsopgave skal revisor udarbejde dokumentation vedrørende planlægningen og 

den udførte revision, men ifølge SOR 6 og SOR 7 skal der især sammenfattes de betydelige faglige vurderinger, 

der er udøvet for at fastlægge emnet og for at nå frem til en konklusion herom.  

Planlægning og udformning af handlinger 

Når revisor har opnået en passende forståelse af økonomistyringen og forvaltningen, skal den juridisk-kritiske 

revision samt forvaltningsrevisionen gennemføres i overensstemmelse med SOR 6 og SOR 7. De nærmere krav 

til planlægning og udformning af handlinger er beskrevet i standardernes pkt. 29-38. Med udgangspunkt i 

revisionens formål skal revisor opstille præcise revisionsmål, der afspejler revisionens emne og kriterier, f.eks. 

ved at nedbryde overordnede formål til delmål. Det er ud fra de fastsatte revisionsmål, at revisors handlinger 

og vurderinger udformes og disse skal sikre, at revisor opnår ”et logisk sammenhængene og overbevisende 

grundlag for konklusionen” (Rigsrevisionen, 2016 (SOR 7), s. 11).  

En væsentlig del af planlægningen og udformning af handlinger er, at revisor skal anvende sin forståelse fra 

kundeaccepten eller erfaring fra tidligere år for økonomistyringen, forvaltningen samt gennemførelsen af 

dispositioner og overensstemmelsen med gældende ret. Dette for, på en risikobaseret måde, at prioritere og 

afgrænse de relevante emner. 

Som en del af revisionen skal der udvikles en revisionsstrategi, der omfatter formålet, tidsmæssig placering og 

styringen heraf, som skal bidrage til en revision af høj kvalitet. Ud fra revisionsstrategien og de fastlagte 

revisionsmål, udformes revisionshandlingerne, med henblik på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, 

der kan danne grundlag for revisors konklusioner om de fastlagte emner. Revisionshandlingerne må både 

indeholde substanshandlinger samt eventuelle kontroltests.  

Igen fremhæver SOR 6 og SOR 7 at revisionen af de relevante emner, som en del af planlægningen, skal 

prioriteres over opgaveperioden, dog under hensyn til risiko, så emner med størst risiko undersøges først. 

Grundlaget for revisors konklusioner 

Ifølge SOR 6 og SOR 7 pkt. 39 skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at fastslå observationer 

og uddrage resultater vedrørende de enkelte revisioner til at sammenfatte en konklusion om det undersøgte 

emne som helhed, hvilket revisor skal tage stilling til ved opgavens afslutning. Revisor skal i denne 

sammenhæng sammenfatte en konklusion, som angiver, i hvilket omfang det undersøgte emne er i 

overensstemmelse med de relevante kriterier for god offentlig økonomistyring og forvaltning og de kriterier 

der følger af gældende ret. 
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Såfremt revisor under den udførte revision konstaterer mangler, der er væsentlige, skal dette fremgå af 

konklusionen med angivelse af karakteren og omfanget af manglerne, og søge at belyse de potentielle 

virkninger jf. SOR 6 og SOR 7 pkt. 42. Såfremt manglerne er så væsentlige, at revisor ikke kan afdække 

revisionsmålene på andre måder, skal usikkerheden afspejles i rapporteringen og konklusionen om emnet.  

Revisors rapportering 

Revisors rapportering består ifølge SOR 6 og SOR 7 pkt. 45-49 af et revisionsprotokollat el.lign. samt en 

erklæring om regnskabet.  

Revisionsprotokollatet el.lign. skal kommunikeres til den relevante øverste ledelse i forbindelse med, at revisor 

afgiver sin erklæring om regnskabet. Det er centralt, at revisor sikrer sig, at rapporteringen indeholder en klar 

konklusion der beskriver, hvilke emner, revisor har undersøgt, og hvordan disse emner er i overensstemmelse 

med, eller ikke i overensstemmelse med de relevante retsnormer og kriterier for god offentlig økonomistyring 

og forvaltning. SOR 6 og SOR 7 giver i pkt. 46 eksempel på, at konklusionen kan udformes som svar på de 

præcise spørgsmål, som revisor har formulereret for at fastlægge revisionens formål og delformål. Det er også 

væsentligt at bemærke, at SOR 6 og SOR 7 i samme pkt. 46 foreskriver, at rapporteringen skal indeholde en 

redegørelse ”for karakteren af det revisionsbevis eller for de væsentligste observationer, som har overbevist 

revisor om, at revisors konklusion om emnet er passende” (Rigsrevisionen, 2016 (SOR 7), s. 14). 

Om revisors erklæring om regnskabet foreskriver SOR 6 og SOR 7, at revisor skal afgive en udtalelse i 

erklæringen om regnskabet, såfremt revisor har konstateret væsentlige forvaltningsmangler der vedrører 

tilskudsmodtagerens drift eller har interesse for brugerkredsen eller offentligheden.  

En del af revisors opgave jf. SOR 6 og SOR 7 er, at følge op på tidligere års revisionsresultater og anbefalinger, 

jf. pkt. 50.  Opfølgningen er en central del af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, da det er 

herigennem virkningen af de korrigerende tiltag, som tilskudsmodtageren har iværksat, vurderes. Revisor har 

desuden pligt til at rapportere om resultatet af sin opfølgning i revisionsprotokollatet el.lign.  

FSR’s kurser og vejledninger til de godkendte revisorer 

Da SOR indeholder minimumskrav til revisors arbejde, udbyder FSR kurser, som har til hensigt at give de 

godkendte revisorer en indsigt i den teori og praksis, der følger med at være underlagt SOR 6 og SOR 7.  

Kurserne udbydes som et tilbud til alle godkendte revisorer, og har relevans for de, der sidder inden for det 

offentlige område (FSR - danske revisorer, Forvaltningsrevision). I Tabel 1 ses kursusprogrammet for FSR’s 

kurser, der blev afholdt i 2018, som havde til formål at give de godkendte revisorer indsigt i teori og praksis 

inden for forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision med udgangspunkt i SOR (FSR - danske revisorer, 
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Forvaltningsrevision), som bliver gennemgået med eksempler og cases, samt i vejledningerne der ligger til 

grund herfor. 

Agendaen er herudfra at gennemgå de obligatoriske emner for hhv. SOR 6 og SOR 7, samt komme med 

praktiske eksempler fra 2017-revisionerne. For hver af de obligatoriske emner SOR har defineret, kommes der 

med eksempler på især forståelsen af emnerne samt forklaring til kravene for revisors planlægning heraf og 

vise eksempler på eventuelle forvaltningsrevisionsundersøgelser og juridisk-kritiske spørgsmål (bilag 11.5).  

FSR udarbejder ligeledes eksempelsamlinger og vejledninger til de godkendte revisorer, der indeholder 

eksempler på hvordan planlægningen skal dokumenteres, hvordan revisionshandlinger skal udformes, 

hvordan et revisionsprotokollat kan se ud mv. i henhold til SOR. Eksempelsamlingerne har formålet at etablere 

en fælles forståelse af arten af juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision samt at medvirke til en større 

forståelse af, hvordan disse revisioner skal gribes an i forhold til kravene opstillet i SOR (FSR - danske revisorer, 

2017). 

FSR har bl.a. udgivet vejledningen ”Vejledning om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i henhold til 

SOR 6 og SOR 7” af 30. juni 2017 på deres hjemmeside (FSR - danske revisorer, 2017), som giver eksempler på, 

Emne Underviser Kategori 

Forvaltningsrevision i praksis Lasse Jensen (BDO)  Revision 

Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk 

revision SOR 6 og SOR 7 

Lasse Jensen (BDO)  Revision 

Gennemgang af vejledning Carsten Nielsen (PWC)  Revision 

Gennemgang af praktiske eksempler Carsten Nielsen / 

Lasse Jensen (PWC) 

 Revision 

Cases i forvaltningsrevision og juridisk-kritisk 

revision 

Carsten Nielsen (PWC) Revision 

Cases i forvaltningsrevision og juridisk-kritisk 

revision 

Carsten Nielsen (PWC) /  

Lasse Jensen (BDO) 

Revision 

Projektregnskaber Lasse Jensen (BDO) Revision 

Påtegninger på det offentlige område Lars Jørgen Madsen og  

Lars Hillebrand (Deloitte) 

Revision 

Opsamling og afslutning     

Tabel 1 – FSR’s kursusprogram for kursus om forvaltningsrevision 2018 

Kilde: tilsendt materiale fra FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed 
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hvorledes de foruddefinerede emner i SOR 6 og SOR 7 skal forstås, samt eksempler på, hvorledes en 

planlægning i henhold til SOR 6 og SOR 7 kan dokumenteres. Vejledningen indeholder også eksempler på 

spørgeskemaer, som de godkendte revisorer kan tage med ud til kunderne på indkøbsområdet og på 

lønområdet vedrørende overarbejde samt tillæg mv. samt eksempler på revisors afrapportering til ledelsen og 

dokumentation.  

Områder til spørgeskemaerne er valgt, da ”det er de væsentligste områder for at få fastlagt, om ledelsen selv 

medvirker til at være effektiv og økonomisk” (FSR - danske revisorer, 2017). Spørgeskemaerne skal derved være 

med til at sikre, at de godkendte revisorer kan vurdere, hvorvidt organisationerne er økonomisk effektive. (FSR 

- danske revisorer, 2017) 

Rigsrevisionens spørgsmål og svar om revision af statstilskud 

Rigsrevisionen har oprettet hjemmesiden ”Spørgsmål og svar om revision af statstilskud”, som opsamler de 

mest centrale spørgsmål og svar til brug for medarbejderne i ministerierne. Hjemmesiden er med til at 

imødekomme de henvendelser, som Rigsrevisionen løbende modtager fra ministerierne om kravene til 

revision i forbindelse med statslige tilskudsordninger (Rigsrevisionen, 2018(f)).  

På hjemmesiden angiver Rigsrevisionen, at det er ministeriernes ansvar at tilrettelægge en god forvaltning af 

statslige tilskudsordninger, da de har et bevillingsmæssigt ansvar som betyder, at de har pligt til at sikre, at 

tilskudsmidler anvendes så effektivt som muligt til at opnå det bevillingsmæssige formål (Rigsrevisionen, 

2018(b)). Rigsrevisionen skriver desuden til ministerierne, at det er op til ministerierne selv at fastlægge, 

hvorvidt tilskuddene skal være underlagt revision. Rigsrevisionen fortæller desuden også, hvorfor det er 

relevant for ministerierne at stille krav om revision, hvilket de anser som nødvendigt for at ministeriet kan 

have tillid til følgende tre punkter (Rigsrevisionen, 2018(c)): 

• at de regnskaber, som modtagerne af tilskuddene udarbejder, er rigtige, så man kan se, hvordan 

tilskuddene anvendes, 

• at modtagerne anvender tilskuddene i overensstemmelse med gældende regler og fastsatte vilkår, 

• at modtagerne anvender midlerne effektivt, så tilskuddet får den tilsigtede samfundsmæssige 

virkning. 

Rigsrevisionen giver derudover ministerierne indblik i, hvad de kan forvente af de godkendte revisorer, når de 

fastlægger, at tilskuddene skal revideres i overensstemmelse med SOR (Rigsrevisionen, 2018(f)). 

Rigsrevisionen fastsætter, at ministerierne skal modtage en rapportering fra de godkendte revisorer for 

NGO’ernes anvendelse af midlerne, ministerierne udlodder. For at ministerierne kan gøre anvendelse af denne 
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rapportering, forudsætter det, at opgaven er tilstrækkelig klar for NGO’erne. Derved skal ministerierne 

udstikke retningslinjer for tilskuddets formål og anvendelse, udarbejdelsen af regnskabet, NGO’ernes øvrige 

rapportering og NGO’ernes tilskudsforvaltning af tilskuddet. Derved bør ministerierne opstille overordnede 

rammer for, hvordan tilskuddet kan anvendes af NGO’erne og indfri de formål, der er for tilskuddet 

(Rigsrevisionen, 2018(f)).  

Det fastsættes endvidere hvad der bør stå i ministeriernes regnskabsbestemmelser og hvilket tilsyn, der føres 

med revisionen. Heri står det udtrykkeligt, at det er Erhvervsstyrelsen, og ikke Rigsrevisionen, der fører tilsyn 

med de godkendte revisorer. Herunder at det er ministerierne, som skal vurdere, om NGO’ernes regnskab og 

den udførte revision heraf løser ministeriets behov for kontrol med tilskudsmidlerne. 

Ved ministeriernes udformning af revisionsbestemmelser (bekendtgørelser), har Rigsrevisionen udformet to 

paradigmer for henholdsvis revision af årsregnskab og revision af tilskudsregnskab, som ministerierne kan tage 

udgangspunkt i. Disse paradigmer er derved med til at skabe en ensartethed blandt revisionsbestemmelserne 

og sikre, at disse indeholder de krav, der er til de godkendte revisorer samt NGO’en. På hjemmesiden står det 

desuden, at ministerierne har pligt til at sende ændringer til revisionsbestemmelserne i høring hos 

Rigsrevisionen, i medfør af rigsrevisorlovens §10. 

Ministeriernes bekendtgørelser  

Hvert tilskud har en bekendtgørelse udstedt af ressortministeriet. De gældende bekendtgørelser til de NGO’er 

der modtager driftstilskud og de godkendte revisorer i forbindelse med revision af NGO’ernes driftstilskud, er 

oplistet nedenfor.  

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 201 af 04/03/2019 

NGO’er i Danmark, der modtager driftsstøtte fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til landsdækkende frivillige 

sociale organisationer (ULFRI), er underlagt BEK nr. 201 af 04/03/2019. Bekendtgørelsen stiller jf. §20 krav til, 

at NGO’erne udarbejder et regnskab, som er påtegnet af deres godkendte revisor, og at regnskabet indsendes 

med genpart af den godkendte revisors revisionsberetning. Det er således i bekendtgørelsen fastsat, at det er 

NGO’ernes ansvar at udarbejde et regnskab og at lade dette årsregnskab underkaste revision. 

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser til revisionen af årsregnskabet for tilskudsmodtager som jf. §24 

fastsætter, at ”revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette 

begreb er fastlagt i §3 i lov om revision af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i stk. 2 og §§27-31 

i denne bekendtgørelse samt Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR)”. 
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Revisor skal ligeledes jf. §24 stk. 2 efterprøve, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet 

af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt 

med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisor skal ligeledes foretage en vurdering af, hvorvidt der er 

taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne midler, og ved driften af 

tilskudsmodtageren, der er omfattet af årsregnskabet. Denne formulering er i overensstemmelse med 

rigsrevisorlovens §3, som derved stadig ligger til grund for de godkendte revisorers arbejde i 

overensstemmelse med SOR.  

Bekendtgørelsen fastsætter i §26, at revisionen skal påse, at den interne kontrol hos tilskudsmodtageren er 

betryggende. Dette medfører, at revisor skal foretage undersøgelser af de eksisterende forretningsgange, 

herunder forretningsgangene vedrørende registreringen af tilskudsudløsende faktorer.  

Herudover skal revisor udføre substansrevision, i det omfang der er nødvendigt. Bekendtgørelsen sætter jf. 

§26, stk. 2 krav til, at revisor skal efterprøve om: 

1. årsregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, 

2. tilskudsbetingelserne er opfyldt, 

3. tilskuddet er anvendt til formålet og, 

4. tilskudsansvarlig har udvist sparsommelighed.  

Revisors resultater skal rapporteres i en revisionsberetning, som skal indeholde oplysninger om hvilke 

revisionsarbejder, der er udført og resultatet heraf samt væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende 

tilskudsmodtagerens bogholder, regnskabsvæsen eller interne kontrol. Herudover skal beretningen ligeledes 

redegøre for den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision i henhold til SOR 6-7, herunder 

specielt om der er foretaget dispositioner uden for tilskudsmodtagerens formål.  

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 

NGO’er i Danmark, der modtager driftsstøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen er underlagt BEK nr. 1701 af 

21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.  

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser til revisionen af årsregnskabet jf. §16 for tilskudsmodtagere, der 

modtager et årligt driftstilskud over 200.000 DKK1, hvor revisionen skal foretages i overensstemmelse med 

 

1 Det er kontrolleret i NGO’ernes årsrapport for 2017, at alle NGO’er der er deltagende i Danmarks Indsamling modtager over 200.000 DKK i 
driftstilskud. 
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god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i §3 i lov om revision af statens regnskaber 

m.m. (rigsrevisorloven). 

Ifølge bekendtgørelsen skal det under den udførte revision efterprøves, hvorvidt årsregnskabet er retvisende, 

og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 

bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der skal endvidere foretages 

en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er 

omfattet af regnskabet. Denne formulering er ligeledes i overensstemmelse med rigsrevisorlovens §3, som 

derved stadig ligger til grund for de godkendte revisorers arbejde i overensstemmelse med SOR. 

Revisionens omfang og udførte handlinger skal ifølge bekendtgørelsens §16, stk. 2 tilrettelægges under hensyn 

til NGO’ens administrative struktur og forretningsgange. Derudover skal revisionen tilrettelægges under 

hensyn til tilskudsmodtagerens interne kontrol og forretningsgange og revisor skal påse, at disse er 

betryggende samt tilrettelægge revisionen efter andre forhold, der har betydning for regnskabsaflæggelsen. 

Revisor skal jf. §17 påse, at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet ved hjælp af stikprøvevise 

undersøgelser. Revisionen skal udføres med udgangspunkt i NGO’ens rapportering om må l og opnåede 

resultater samt effektivitet jf. §20.  

Rapporteringen på revisors revisionsarbejder skal indføres i et revisionsprotokollat med beskrivelse af udført 

arbejde og resultatet heraf. Revisionsprotokollatet skal jf. §19 indeholde en redegørelse for den udførte 

juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision, hvor det specifikt skal oplyses om revisors undersøgelse samt 

revisors vurdering og konklusioner om NGO’ens sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, samt om 

eventuelle dispositioner uden for tilskudsmodtagerens formål.  

5.2 Aktørernes egne interesseskabelsesobjekter 

Ministeriernes interne vejledninger og tjeklister 

Staten har nedsat Moderniseringsstyrelsen, som har til formål at skabe det bedst mulige grundlag for at føre 

en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige 

sektor (Moderniserringsstyrelsen(b)). Når moderniseringsstyrelsens vejledninger inddrages som 

”ministeriernes interne vejledninger” er det fordi moderniseringsstyrelsen er et søsterministerie til 

Kulturministeriet samt Børne- og Indenrigsministeriet.  

Moderniseringsstyrelsen udarbejder de interne retningslinjer til ministerierne, bl.a. ”Økonomisk Administrativ 

Vejledning” (ØAV), som er et opslagsværk, der er specifikt orienteret mod økonomi- og 

regnskabsmedarbejdere i institutionernes økonomifunktioner (Moderniseringsstyrelsen(a)). Som en del af 
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ØAV har Moderniseringsstyrelsen udarbejdet supplerende materiale til vejledning i ministeriernes 

tilskudsadministration: 

• Vejledning om håndtering af tilsagnsordninger  

• Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning  

Vejledningen om håndtering af tilsagnsordninger beskriver de bevillingsmæssige regler og 

regnskabsprincipper for tilsagn for tilskudsområder, og er en praktisk vejledning til ministerierne i forhold til 

at håndtere tilsagnsordningerne i deres eget regnskab (bogføring og budget). 

Vejledningen om effektiv tilskudsforvaltning er en vejledning i, hvordan ministerierne kan tilrettelægge en god 

tilskudsforvaltning under hensyn til love og regler, og er derfor den vejledning, som er mest relevant i forhold 

til interesseskabelsen omkring SOR. Det følgende beskriver derfor indholdet af denne vejledning. 

Vejledningen om effektiv tilskudsforvaltning starter med at fastlægge ministeriernes ansvar som tilskudsgiver: 

”Den offentlige myndighed har et selvstændigt ansvar for at overholde de almindelige 

forvaltningsretlige regler og principper, herunder bl.a. legalitetsprincippet, princippet om saglig 

forvaltning, lighedsprincippet, officialprincippet samt reglerne i øvrigt i forvaltningsloven og 

offentlighedsloven” (Moderniseringsstyrelsen, 2016, s. 5). 

Ministeriernes tilskudsforvaltning skal ifølge vejledningen tilrettelægges inden for tre hovedfaser: design, 

administration og opfølgning, illustreret i en ”standardmodel for tilskudsforvaltning” som vist i Figur 9:  
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Designfasen omhandler udformning af de overordnede rammer for tilskudsordningen, herunder dels 

regelforberedelse og regelfastsættelse dels fastlæggelse af administrative procedurer og forretningsgange. 

Administrationsfasen indeholder ansøgning, effektuering af tilskud og efterfølgende administrativ 

sagsbehandling, hvor den administrative sagsbehandling er den væsentligste i forhold til interesseskabelsen.  

Dette skyldes, jf. vejledningen, at forvaltningen af tilskud følger de samme principper som ministeriets øvrige 

økonomi- og resultatstyring, hvor styringskæden til gengæld er udvidet med tilskudsmodtager (NGO’erne). 

Vejledningen foreskriver, at opfølgningen omfatter de økonomiske og aktivitetsmæssige resultater samt 

kontrol og tilsyn med, at tilskuddet anvendes efter formålet.  

”Tilskudsmyndigheden har et ansvar for at tilse, at tilskudsmodtagerne ikke misligholder 

bestemmelserne for tilskuddet” (Moderniseringsstyrelsen, 2016, s. 21). 

Ovenstående citat fra vejledningen præciserer, at ministerierne har ansvaret for at foretage de nødvendige 

handlinger der skal til for at sikre, at tilskudsmodtagerne (NGO’erne) har overholdt tilskudsbestemmelserne. 

Derfor foreskriver vejledningen, at der skal foretages opfølgning, enten løbende eller ved årets udgang, i form 

Figur 9 - Standardmodel for tilskudsforvaltning 

Kilde: (Moderniseringsstyrelsen, 2016) 
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af ”behandling og godkendelse af tilskudsmodtagers overholdelse af budget, løbende tilbagemeldinger 

angående økonomi og aktivitet samt godkendelse af årsregnskabet”. 

Denne opfølgning eksemplificeres i følgende (Moderniseringsstyrelsen, 2016): 

• at tilskuddet anvendes efter sit formål, 

• redegørelse for forbrug på udvalgte nøgletal set i forhold til budgettet samt forklaringer på afvigelser 

herfra, 

• redegørelse for omfanget af de gennemførte aktiviteter set i forhold til det forudsatte samt 

forklaringer på afvigelser herfra, 

• vurdering af de gennemførte aktiviteter set i forhold til tilskudsbetingelserne, inkl. om forbruget af 

midler står mål med de opnåede resultater, 

• eventuelle bemærkninger fra revisorerne til tilskudsmodtagers rapportering. 

Sidste fase er opfølgningsfasen, der har til formål at ”give viden om, hvordan samfundets midler er blevet 

anvendt og med hvilke resultater til følge” (Moderniseringsstyrelsen, 2016). Dette er den samlede evaluering 

og opfølgning på tilskudsordningen som helhed – ikke den enkelte tilskudsmodtager. Denne fase er en form 

for selvevaluering med henblik på at forbedre den konkrete tilskudsordning og fremtidige tilskudsordninger, 

og kan bl.a. indeholde diskussion med tilskudsmodtagere for at ”give en bedre fælles forståelse af kravene, og 

dermed større sandsynlighed for, at målene nås” (Moderniseringsstyrelsen, 2016). 

I tilknytning til administrations- og opfølgningsfasen har styrelserne udformet tjeklister, som alle 

medarbejdere skal udfylde. Slots- og Kulturstyrelsens interne tjekliste for opfølgning af anvendelsen af de 

bevilligede driftstilskud ses i bilag 11.6. Tjeklisten har til formål at sikre, at tilskuddet er anvendt til det 

bevilgede formål, og er udformet på baggrund af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 fra 2010 om 

økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.  

Tjeklisten er delvist tilpasset SOR i forhold til opfølgning på revisionspåtegningen ved, at det skal kontrolleres 

at det fremgår, at revisionen er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og/eller 

standarderne for offentlig revision. Endvidere skal det ifølge tjeklisten kontrolleres, at revisor har medtaget en 

udtalelse om at den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision i revisionspåtegningen. Det 

fremgår også, at styrelsen påser, at der i revisionsprotokollatet er indført oplysninger om hvilke 

revisionsarbejder, der er udført og resultatet heraf, hvilket også er et krav ifølge SOR. Yderligere tilpasning til 

SOR ses umiddelbart ikke i tjeklisten. 
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De godkendte revisorers interne revisionsprogrammer 

Ud fra de foretagne interviews med de godkendte revisorer, har vi i bilag 11.7 modtaget disse revisorers 

interne revisionsprogrammer, som skal sikre, at revisorerne overholder den gældende lovgivning på området, 

herunder dokumentere revisors gennemgang for de udvalgte emner for hhv. SOR 6 og SOR 7.  

Det er gældende for alle tre interviewede godkendte revisorer, at deres interne revisionsprogrammer 

udarbejdes og udvikles løbende af en særligt udvalgt gruppe af medarbejdere med en vis erfaring. 

Medarbejderne sidder og arbejder med juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i deres daglige arbejde, 

og dette er ifølge de godkendte revisorer med til at sikre, at kvaliteten af arbejdspapirerne er høj. Dette udtaler 

de godkendte revisorer ved: 

”Vi er et fast team, der betjener vores NGO’er, og det er os der har udarbejdet 

arbejdsprogrammerne. Det er dermed blevet ”firmastandarden”” (bilag 11.2.4).  

”Vi sikrer her i huset, at vi arbejder efter nogle vedtagne koncepter, arbejdsplaner mv., som vi 

har anvendt og som dokumenterer, at vi har fået udført det arbejde, som er tilstrækkeligt for at 

vi kan erklære os om forvaltningsdelen.  Det er os der arbejder med området, der udvikler disse 

interne arbejdspapirer. Det er et specialområde, så det betyder, at det er de mennesker der 

arbejder med dem, der udarbejder disse arbejdsprogrammer. Det er en måde, hvorpå man sikrer 

en kvalitet og en ensartet kvalitet” (bilag 11.2.1).  

Der er modtaget interne revisionsprogrammer for to forskellige revisionsvirksomheder. I den ene 

revisionsvirksomhed bliver de interne revisionsprogrammer ikke udmeldt til resten af revisionsvirksomheden 

fra en faglig afdeling, men blot delt internt mellem de revisorer, der sidder inden for de kunder, der er 

underlagt "god offentlig revision" (bilag 11.2.4). I den anden revisionsvirksomhed er de i øjeblikket ved at 

udvikle yderligere på deres interne arbejdspairer, hvor de har en løbende faglig sparring med 

revisionsvirksomhedens faglige afdeling, som hjælper med at sikre, at revisionsprogrammerne overholder de 

gældende lovgivninger (bilag 11.2.3). 

I det interne revisionsprogrammer hos revisionsvirksomhederne, foreligger der en rotationsplan, som har til 

formål at dokumentere, hvilke emner inden for hhv. SOR 6 og SOR 7 der er udvalgt til gennemgang i det enkelte 

år. Dette ses i bilag 11.7. Revisors udvælgelse af emnerne fastlægges i begge revisionsvirksomheder ud fra to 

spørgsmål, som dokumenteres og begrundes i revisionsprogrammet: 
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• Er emnet økonomisk væsentligt? 

• Har emnet en væsentligt samfundsmæssig/politisk risiko? 

Revisor kobler herefter emnerne op på revisionsmål, og beskriver sine revisionshandlinger herudfra.  

Ud over revisors valg af emner for gennemgang, har vi for den ene revisionsvirksomhed herudover også 

modtaget et internt skriv, hvor formålet med juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen beskrives, og 

dette skriv er ligeledes en del af de interne revisionsprogrammer, som skal udfyldes ved revisionens udførsel 

(bilag 11.7).  

Det er de enkelte revisionsteams, der udfører juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision, og som består 

af en gruppe på 3 – 6 medarbejdere, fordelt på forskellige stillingsniveauer. I ét af revisionshusene udføres 

den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen altid af en seniormanager, som er jobansvarlig på 

revisionssagerne, og som er den person, der har ansvaret for, at den juridisk-kritiske revision og 

forvaltningsrevisionen udføres korrekt (bilag 11.2.4). I det andet revisionshus, hvor vi foretog interview kunne 

den jobansvarlige godt have titel af senior, men også seniormanager, og det var ligeledes deres ansvar at have 

udført revisionen til et tilfredsstillende niveau (bilag 11.2.1).  

Alt afhængig af hvilken revisionsvirksomhed der blev spurgt til, hvordan revisionspartnerne sikrede sig, at 

medarbejderne, der udførte den faktiske juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision havde 

kompetencerne hertil, var forskellig. I en af revisionsvirksomhederne var fokus på, at der skulle være en 

tungere medarbejder med på sagerne, ofte en senior manager der var statsautoriseret revisor, for at kunne 

udfordre den udførte revision, som det fremgår af følgende citat fra en godkendt revisor:  

”Jeg vælger bevidst at have en senior-manager med på mine sager, ofte en statsautoriseret 

revisor, for at få sparring og modspil på, om vi nu har gjort nok. De kollegaer jeg bruger, arbejder 

også med NGO’er i forvejen” (bilag 11.2.4). 

I en anden revisionsvirksomhed blev den faktiske udførsel udført af yngre medarbejdere, hvor de fik interne 

kurser, træning og uddannelser, som skulle medvirke til, at medarbejderne fik kompetencerne til at udføre 

revisionen (bilag 11.2.1). Det var derudover den jobansvarlige, som havde mange års erfaringer med juridisk-

kritisk revision og forvaltningsrevision, der stod for interne oplæring og vidensdeling. Dette fremgår af 

følgende citat fra en godkendt revisor: 
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”Det lettere arbejde udføres af yngre medarbejdere, mens det svære arbejde udføres af medarbejdere 

med mere erfaring. Dels har de en uddannelsesmæssig baggrund og en løbende træning i enten HD, HA 

eller lignende. Derudover er der også intern træning i firmaet samt selvstudie, da man som revisor har 

man forpligtelse i løbende at dygtiggøre sig og sætte sig ind i bekendtgørelserne. Vi har også deltaget i 

nogle FSR-kurser, da de udbyder kursus i forvaltningsrevision. Til sidst træner jeg dem også selv” (bilag 

11.2.1).  

Det er ikke kun revisors interne revisionsprogrammer der løbende tilpasses, men også revisors rapportering. 

Det er ifølge en godkendt revisor her, ”at revisionshusene kommer til at differentiere sig” (bilag 11.2.4).  

NGO’ernes interne retningslinjer for forvaltning af modtagne midler 

Ud fra de foretagne interviews er det erfaret, at NGO’erne har udviklet interne kontroller og forretningsgange, 

som har til formål at sikre at de efterlever de tilskudskrav, der er sat til dem af ministerierne bl.a. i 

bekendtgørelserne, herunder fornuftig økonomistyring samt forvaltning af deres modtagne midler. Dette kan 

fortolkes ud fra følgende citat, hvor NGO’erne især stor fokus på at have udarbejdet retningslinjer for indkøb: 

“Vi har forretningsgange omkring prokura: hvem underskriver for hvad, og hvad betyder det at 

have budgetansvar osv. Så det er de mere strukturelle governance regler i forhold til, hvad vi 

forventer af de budgetansvarlige, hvem må skrive under på hvad, og der altid skal være en 

indkøber, en godkender og en der autoriserer.  

Derudover har vi en del controllere ansat, og de er med til at sikre, at kontrolmiljøet er i orden. 

En del af kontrolmiljøet er jo, at controllerne frekvent, nogle områder månedligt – i hvert fald 

mindst en gang i kvartalet – kontrollerer alle afdelingernes indtægter og udgifter. Dette betyder, 

at der hele tiden bliver lavet kvalitetskontrol og fulgt op på, at kontrolmiljø bliver efterlevet. Hvis 

der er fejl, bliver det rettet løbende, og der bliver udbredt en læring i organisationen omkring 

findings” (bilag 11.2.2).  

Vi har modtaget to af NGO’ernes interne forretningsgange. For den ene NGO har vi modtaget “Procurement 

guidelines” jf. bilag 11.9, opdateret senest april 2009, som fastlægger de regler og procedurer, som NGO’en 

anvender for indkøb af varer, byggearbejder og tjenester globalt for alle internationale operationer inklusiv 

programmer i Danmark.  

Indkøbspolitikken skal anvendes af alle medarbejdere, og har til formål at sikre, at alle varer og tjenester er af 

høj kvalitet, anskaffes til bedst mulig pris, anskaffes rettidigt og gennemsigtigt i overensstemmelse med 
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politikker samt at NGO’en er ansvarlig over for sig selv om organisationen samt over for dens donorer (bilag 

11.9).  

Politikken beskriver i denne sammenhæng blandt andet selve indkøbsprocessen, og den dokumentation, som 

organisationen kræver for hvert køb. Dette er oplistet i Tabel 2 og Tabel 3. 

 

 

Det er økonomiafdelingen, der udarbejder ovennævnte indkøbspolitik, og da det er controllerne der behandler 

bl.a. driftstilskuddet, er det også de medarbejdere, der har bedst indsigt i, hvad donorerne kræver at interne 

retningslinjer og kontrolelementer (bilag 11.2.2). På denne måde sikrer NGO’erne sig, at donors retningslinjer 

overholdes.  

Funding source EURO Procedure Publication Procurement 

Committee needed 

All > 300,000 Open tender Internationally Yes 

All 150,000 – 299,999 Open Tender Locally Yes 

All 10,000 – 149,999 Negotiated None Yes 

All -9,999 Single quote None Yes 

Tabel 2 - Supply of items/equipment’s and service contracts for e.g. consultancy and freight forwarding 

Kilde: bilag 11.9 

Funding source EURO Procedure Publication Procurement 

Committee needed 

All > 3,000,000 Open tender Internationally Yes 

All 300,000 – 2,999,999 Open tender Locally Yes 

All  5,000 – 299,999 Negotiated None Yes 

All -4,999 Single quote None No 

Tabel 3 - Works Contracts (construction, rehabilitation etc.): 

Kilde: bilag 11.9 
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Det fremgår endvidere af NGO’ens indkøbspolitik, at man, for de køb man foretager, skal kunne være i stand 

til at demonstrere, at de beslutninger, der træffes ved valg af leverancer og leverandører, er truffet af de 

rigtige grunde og i overensstemmelse med alle nødvendige politikker og procedurer. Det er vigtigt, at det i 

hvert trin i indkøbsprocessen dokumenteres hvordan en beslutning blev truffet og hvorfor, så enhver, der 

reviderer et program, klart kan se (bilag 11.9):  

• hvorfor varer af denne mængde og kvalitet blev anskaffet, dvs. på et klart programbehov uden at 

bruge det resterende budget, 

• at processen var genstand for fair konkurrence, 

• at der ikke var nogen interessekonflikter, 

• at indkøbet var baseret på den bedste værdi for pengene, 

• at passende processer blev fulgt. 

For at opretholde korrekt kontrol og gennemsigtighed i indkøbsprocessen, har NGO’en udpeget en gruppe af 

ansatte til at indtræde i en indkøbskomité (bilag 11.9). Gruppen er ikke fast, og kan vælges fra gang til gang 

for hvert indkøb (bilag 11.9).  

For en anden NGO har vi modtaget deres ”principper for indkøb” fra 23. maj 2017, som fastlægger, at de skal 

bruge de midler, de modtager på en fornuftig og relevant måde hvilket medfører, at de skal ”købe fornuftigt 

ind” (bilag 11.9). Indkøbene skal foretages med udgangspunkt i principperne om, at udbud og indkøbene skal 

ske som en gennemsigtig proces og skal kunne dokumenteres.  

Generelt er indkøbspolitikker et stort fokus hos NGO’erne, i forhold til at leve op til ministeriernes krav om en 

sparsommelig forvaltning. Det kan både konkluderes på baggrund af, at de forretningsgange vi har modtaget 

fra NGO’erne er på indkøbsområdet, og på baggrund af NGO’ernes svar, når de bliver spurgt til hvilke 

foranstaltninger de har sat op for at sikre, at de efterlever tilskudskravene, som det bl.a. fremgår af følgende 

citat: 

”[…] hvad gør vi for at understøtte sparsommelighed? Der er selvfølgelig konkrete 

indkøbspolitikker: hvad må vi/hvad må vi ikke. Der er en overenskomst, som vi går meget op i at 

vi følger, og vi forsøger også at holde os inden for de der mærkelige rammer med ja, trin og alt 

muligt andet.  

Ja, så er der indkøbspolitikker. Både altså sådan noget procurement ved udbud osv. osv. og 

forskellige beløbsgrænser, og alt muligt. Og så er der generelle indkøbspolitikker også i forhold 
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til: jamen hvem køber vi flyrejser af, og det ene og det andet. Så alt det der, det gør vi jo, for det 

ret nemt at forholde os til/forholde sig til” (bilag 11.2.6).  

Den sidste NGO vi har foretaget interview med, har vi ikke modtaget forretningsgange fra, men har dog også 

opsat interne retningslinjer på indkøbsprocessen, som det fremgår af følgende citat: 

”Altså blandt andet på indkøb har vi jo selvfølgelig nogle regler for hvordan vi styrer det. Altså 

ligesom nogle grænser for, hvornår er det vi… hvornår går vi i reelt udbud, hvornår er det vi 

sådan set bare kan indhente nogle tilbud, og hvornår er det vi bare kan købe et USB-stik, eller 

ting i småtingsafdelingen. Der er selvfølgelig nogle grænser for hvornår vi gør hvad.  

[…] Det er jo ikke nødvendigvis, at det er prisen, der sådan set gør at vi går i udbud. Det kan også 

være, at det er opgaven. […] det er hele tiden den der afvejning på pris, kvalitet, produktiviteten 

i det, kan man sige” (bilag 11.2.5)  

Indkøbsområdet er således et stort fokus for de interviewede NGO’er, når det kommer til at leve op til 

ministeriernes krav om en sparsommelig forvaltning. Det er dog ikke kun indenfor dette område, at NGO’erne 

har opsat interne retningslinjer. Det gælder også på områderne for produktivitet og effektivitet samt den 

løbende økonomistyring, hvor NGO’erne især har fokus på løbende budgetopfølgning, som det fremgår af 

følgende citater:  

”Vi forsøger at bruge midlerne mest effektivt og det er jo eksempelvis sådan noget som at lægge 

budgetter og budgetopfølgning, og have en kontrol af: jamen, det budget du nu lægger, jamen 

hvorfor lægger du det som du gør? Og udfordre de budgetforudsætninger osv.” (bilag 11.2.6).  

"Sådan helt toplevel, det er jo egentlig bare budgetopfølgning, hvor vi siger: vi har en forventning 

om, at varen er det her, og vi kan levere nogenlunde inden for denne her tidsramme. Og der 

sidder jo så nogle projektejere, der følger op på det og siger: leverer vi den her vare, til den her 

pris, til rigtig kvalitet osv.? Og så længe vi gør det, jamen så er vi jo indirekte også produktive og 

effektive. Fordi vi har allerede på forhånd taget stilling til, at hvis vi bygger tre brønde, så er 

vores effekt at der en landsby der får adgang til rent drikkevand” (bilag 11.2.7).  

På den måde er det især budgetlægning og -opfølgning, som NGO’erne benytter sig af, når de skal leve op til 

ministeriernes krav om produktivitet og effektivitet i forvaltningen. Det er ikke noget de måler direkte, men 

de har disse procedurer, som indirekte understøtter det. 
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5.3 Delkonklusion 

Der er hen over tiden blevet udformet en del interesseskabelsesobjekter, alle med formålet om, at stabilisere 

aktørerne i deres rolle i aktør-netværket omkring SOR.  

Rigsrevisionen har på baggrund af SOR udgivet en ny hjemmeside med spørgsmål og svar om revision af 

statstilskud. Dette er et nyt interesseskabelsesobjekt, som skal hjælpe ministerierne til at udforme 

revisionsbestemmelser til de godkendte revisorer og NGO’erne. Dertil har Rigsrevisionen udviklet nye 

paradigmer, som skal sikre, at disse revisionsbestemmelser bliver udformet i overensstemmelse med SOR.  

Disse interesseskabelsesobjekter er dermed et forsøg på at låse ministerierne fast i deres identitet som 

konsekvens af SOR.  

Ministerierne har i forbindelse med SOR ændret deres interne tjeklister vedrørende opfølgning på 

anvendelsen af de bevilligede driftstilskud. Med ”vejledning om effektiv tilskudsforvaltning”, samt de ændrede 

tjeklister for opfølgning, har ministerierne således selv konkretiseret deres opgave i forhold til administration 

af tilskudsordninger, og på den måde skabt et objekt for deres egen interesse i SOR. Bekendtgørelserne, som 

ministerierne har udviklet til at interessere NGO’er og de godkendte revisorer, er i forbindelse med SOR delvist 

ændret. Social- og Indenrigsministeriet har ændret deres bekendtgørelse, således den nu henviser til SOR. 

Kulturministeriets bekendtgørelse er ikke ændret, men henviser dog til god offentlig revisionsskik, der nu 

betyder SOR.  

FSR har på baggrund af SOR udviklet nye vejledninger og kurser til de godkendte revisorer, som et forsøg på 

at låse de godkendte revisorer fast i deres identitet som konsekvens af SOR.  Derudover har FSR i samarbejde 

med Rigsrevisionen udviklet nye paradigmer for de godkendte revisorers erklæringer med udgangspunkt i 

kravene i SOR 5-7. 

De godkendte revisorer har som følge af SOR udviklet nye revisionsprogrammer, som har til formål at sikre, at 

de overholder standarden. Dermed har de godkendte revisorer udarbejdet et objekt for deres egen interesse 

i SOR. Derudover har de godkendte revisorers rapportering også undergået en ændring som konsekvens af 

SOR, hvilket fungerer som et objekt for NGO’ernes interesse i SOR. Tilsammen danner de beskrevne 

interesseskabelsesobjekter ”triangle of interessement”, der illustreres i Figur 10 på næste side.  

Interesseskabelsesobjekter er dog ikke en sikkerhed for, at aktørerne låses fast i deres identitet i aktør-

netværket. For at stabilisere aktør-netværket skal aktørerne ligeledes lade sig indrullere i SOR på en løsning i 

problematikken og ”triangle of interessement”, hvilket leder os til næste begivenhed i translationsprocessen;  
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Figur 10 - "Triangle of interessement" for aktør-netværket omkring SOR 

I figuren vises aktørerne i aktør-netværket omkring SOR i sorte firkantede bokse. Interesseskabelsesobjekterne er vist i runde grå 
cirkler, og pilene viser hvordan de forsøger at låse aktørerne fast i deres identitet omkring SOR 
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Kapitel 6 

6 Indrullering 

I indrulleringen synliggøres det, hvorledes aktørerne har indvilliget i at acceptere SOR, som det obligatoriske 

passagepunkt, og de opbyggede objekter for interesseskabelsen, også kaldet interesseskabelsesobjekter.   

Ved indrulleringen positionerer aktørerne sig i forhold til det etablerede netværk. Selvom aktørerne har 

etableret interesseskabelsesobjekter, der medfører at magthaverne har opnået anerkendelse for SOR fra 

aktørerne i netværket, som en løsning på problematikken, er anerkendelsen ikke en garanti for, at aktørerne 

påtager sig de tiltænkte roller omkring det obligatoriske passagepunkt. 

I indrulleringsfasen forsøger magthaverne at forhandle med de andre aktører ved at argumentere for, at SOR 

er en ønskværdig løsning på problematikken. Forhandlinger, der derved kan lede interesseskabelsen til succes, 

hvis aktørerne indrullerer i SOR som en løsning på problematikken.  

Indrulleringen kan blive udfordret ved, at aktørerne ikke accepterer deres identitet i netværket eller de 

opbyggede objekter for interesseskabelsen. Dermed opstår der overflow, hvilket betyder, at objekterne for 

interesseskabelsen ikke længere er effektive.  Dette kommer til udtryk når de faktiske handlinger er i modstrid 

med interesseskabelsesobjekterne, eller ved uenigheder, kritik eller skepsis i netværket. Dette kræver således 

yderligere forhandlinger og styrkeprøvelser, for at der kan opnås enighed, og dermed en succesfuld 

indrullering i SOR som den nye begrebsramme for juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.   

Afsnittet bygges op ved først at beskrive, hvordan aktørerne, ved hjælp af interesseskabelsesobjekterne 

identificeret i kapitel 5, har ladet sig acceptere og indrullere i SOR. Dernæst beskrives hvilke styrkeprøvelser 

(ifølge Callon ”trial of strengths”), der er blevet overvundet i forbindelse med indrulleringen, og endelig 

afsluttet afsnittet med en analyse af, hvilke overflow, der fortsat eksisterer i aktør-netværket omkring SOR.   

6.1 Aktørernes indrullering i SOR  

Ved Rigsrevisionens udgivelse af SOR blev en standard indført, som beskriver hvordan juridisk-kritisk revision 

og forvaltningsrevision skal foretages og med hvilket formål. Standarden er sidenhen blevet forsøgt accepteret 

af aktørerne i netværket ved at udvikle og implementere interesseskabelsesobjekter, som aktørerne kan gøre 

anvendelse af, for at følge standarden og dens formål.     

Rigsrevisionen skriver følgende på deres hjemmeside: “Rigsrevisionen reviderer på vegne af Folketinget og 

styrker en ansvarlig forvaltning til gavn for borgerne. Vi reviderer statsregnskabet og regnskaber for offentligt 

finansierede virksomheder og efterprøver, om offentlige midler anvendes lovligt og effektivt. Vores revisioner 



  

Side 80 af 223 

 

udføres i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision” (Rigsrevisionen, Forside). Rigsrevisionen 

tilkendegiver således på deres hjemmeside, at de reviderer i overensstemmelse med SOR, og derved har 

accepteret disse standarder.  

Rigsrevisionen har som en del af deres identitet, taget opgaven om at få budskabet om SOR ud til ministerierne 

til sig. Det er herefter ministeriernes ansvar at videreformidle det til de relevante parter via deres 

revisionsbestemmelser. Ved SOR’s udgivelse var Rigsrevisionen ude og præsentere standarderne til 

ministerierne, som tog dette positivt, som det følger af følgende citat fra Rigsrevisionen: ”da SOR blev udgivet 

var der en præsentationsrunde, hvor al feedback har været positivt” (bilag 11.2.8). Præsentationerne var med 

til at understrege, at SOR er den nye revisionsstandard, og at denne skulle anvendes af ministerierne 

fremadrettet.  

Rigsrevisionen har ikke kun præsenteret SOR for ministerierne, men også hjulpet ministerierne til at forstå 

deres ansvar ved fremtidige udgivelser af revisionsbestemmelser, og hvad disse skal indeholde. Rigsrevisionen 

udgav i denne forbindelse et paradigme for revision af årsregnskaber, som ministerierne kan tage 

udgangspunkt i, når de skal udforme deres revisionsbestemmelser til driftstilskud (Rigsrevisionen, 2018(a)). 

Paradigmerne var et understøttende tiltag, som Rigsrevisionen foretog for at vise over for ministerierne, at 

SOR nu skulle anvendes, og derved accepteres af ministerierne.  

Rigsrevisionen modtager løbende henvendelser fra ministerierne om kravene til revision i forbindelse med 

statslige tilskudsordninger, hvorfor Rigsrevisionen på deres hjemmeside har samlet de mest centrale 

spørgsmål og svar til brug for medarbejdere i ministerierne (Rigsrevisionen, 2018(f)). Dette er med til at sikre, 

at ministerierne får implementeret SOR bedst muligt, og udviser, at Rigsrevisionen gerne vil være behjælpelige 

til at dette skal ske. Rigsrevisionen tager dermed aktiv deltagelse i at sikre, at ministerierne er bekendte med 

SOR, og medvirker til, at de lader sig indrullere heri. På den måde viser Rigsrevisionen også, at Rigsrevisionen 

indrullerer i sin egen identitet. 

Ministerierne udarbejder på baggrund af lovgrundlaget, der ligger til grund for tilskudsordningen, 

bekendtgørelser der har til formål at sikre, dels at NGO’ernes forvaltning af tilskudsmidlerne sker betryggende, 

og dels at de godkendte revisorer foretager juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i overensstemmelse 

med gældende standarder og lovgivning (Rigsrevisionen, 2018(a)). Ved ministeriernes udarbejdelse heraf, har 

ministerierne pligt til at få implementeret den gældende lovgivning og de regler, der ligger til grund for 

bestemmelsen (Rigsrevisionen, 2016(b)).  
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Dette er senest set i bekendtgørelse nr. 201 af 04/03/2019, hvor Socialstyrelsen har opdateret deres 

bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer. Opdateringen 

indeholder nye krav til regnskabsaflæggelsen og revisionen, som nu fastsætter, at denne skal foretages i 

overensstemmelse med SOR. Derudover er bekendtgørelsen i overensstemmelse med Rigsrevisionens 

paradigme herfor. Ændringen i bekendtgørelsen indikerer, at Socialstyrelsen har accepteret SOR som en ny 

standard, idet de har inkorporeret SOR i deres nye bekendtgørelse og anvendt Rigsrevisionens paradigme.  

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 er ikke ændret efter SOR’s indtræden, men henviser 

ved afsnittet om regnskabsaflæggelsen og revisionen til, at revisionen skal udføres i overensstemmelse med 

”god offentlig revisionsskik”, som ministeriet forklarer nu benævnes ”standarderne for offentlig revision 

(SOR)” (bilag 11.4).  

Ministeriet forklarer, at indførelsen af SOR ikke har medført, at ministeriet har fundet anledning til at ændre 

driftstilskudsbekendtgørelsen, men vil i forbindelse med en kommende revision af bekendtgørelsen tilpasse 

terminologien vedr. revisionskrav, så den svarer til Rigsrevisionens gældende terminologi (bilag 11.4). 

Ministerierne har dels til opgave at udforme revisionsbestemmelserne, men også at sikre god 

tilskudsforvaltning af de driftstilskud, de uddeler (Rigsrevisionen, 2018(a)) . Til kvalitetssikringen anvender 

styrelserne tjeklister (bilag 11.4), som Slots- og Kulturstyrelsen har ændret efter SOR’s ikrafttræden. I 

tjeklisterne fremgår det, som beskrevet i afsnit 5.2 vedrørende ministeriernes interne vejledninger og 

tjeklister, at ministerierne skal kontrollere, at det fremgår af revisors påtegning, at revisionen er foretaget i 

overensstemmelse med SOR, og at revisor har henvist til den gældende bekendtgørelse. En Chefkonsulent fra 

Slots- og Kulturstyrelsen bekræfter, at styrelsen har “justeret deres tjeklister en smule for at spørgsmålene 

(punkterne i tjeklisterne) passer til den nye terminologi” (bilag 11.4). Slots- og Kulturstyrelsen har således 

accepteret SOR som værende en standard, de nu skal følge, når de fører tilsyn med de godkendte revisorers 

juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision af driftstilskud i NGO’er. 

Det er derved de godkendte revisorer, der er underlagt revisionsbestemmelserne fra ministerierne. For hjælpe 

de godkendte revisorer med at indrullere i SOR, tager FSR aktiv del i at sikre, at de godkendte revisorer har 

opnået forståelse for SOR og dens hensigt; at højne kvaliteten af de godkendte revisorers arbejde. For at dette 

kan lykkedes, skal de godkendte revisorer lære at anvende standarden efter dens implementering, og 

dokumentere deres arbejde således det opfylder SOR.   

Derfor har FSR blandt andet tilbudt kurser for de godkendte revisorer i SOR, med formålet at øge kendskabet 

og forståelsen af standarden. Der har som følge af kurserne udsprunget en faglig dialog, hvor de godkendte 
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revisorer har haft mulighed for at dele ud af deres erfaringer (bilag 11.2.9). Et medlem af FSR’s udvalg for 

revision af offentlig virksomhed udtaler følgende om kurserne i SOR: 

”Kurserne har til formål at sikre, at man forstår standarderne og hvad der er nyt. Sidste års 

kursus var meget en slavisk gennemgang af SOR 5, 6 og 7 og hvad det er, der er 

rapporteringskrav som følge af det. Derudover gennemgik jeg udtalelsen for, hvad der præcist 

stod heri” (bilag 11.2.3).  

FSR har som et understøttende tiltag ligeledes udarbejdet vejledninger til SOR, som igen har til formål at 

etablere en fælles forståelse af arten af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevisionsamt at medvirke til en 

størrelse forståelse af, hvordan revisionen skal gribes an i henhold til kravene (FSR - danske revisorer, 2017). 

Dette med henblik på at højne kvaliteten af de godkendte revisorers juridisk-kritiske revision og 

forvaltningsrevision. Sådanne vejledninger indikerer, at FSR har accepteret SOR som den revisionsstandard, 

der nu skal anvendes, og de lader sig indrullere heri ved at udbyde kurser og vejledninger i SOR.  

FSR’s interesseskabelsesobjekter er vel kendt hos de godkendte revisorer, og nogle af dem har også deltaget i 

blandt andet FSR’s kurser i forvaltningsrevision, som det fremgår af følgende citater fra to godkendte revisorer: 

”Vi har også deltaget i nogle FSR-kurser, da de udbyder kursus i forvaltningsrevision” (bilag 

11.2.1).  

”Jeg har ikke selv deltaget i dem, men har været bekendt med kurserne” (bilag 11.2.4). 

De godkendte revisorer har efter SOR’s ikrafttræden udvist accept af heraf ved at tilpasse deres 

arbejdsprogrammer for den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision, således disse er i 

overensstemmelse med SOR. Det ses i bilag 11.7, hvor revisorernes arbejdsprogrammer nu er bygget op om 

de emner, som SOR ligger op til, hvilket indikerer, at de godkendte revisorer har accepteret SOR og har ladet 

sig indrullere i deres identitet. 

De godkendte revisorer generelt har et positivt syn på SOR, og mener, at de har bidraget med mere strukturer 

på hvordan revisionen skal udføres, og en præcisering af hvad der forventes af de godkendte revisorers 

arbejde. Dette fremgår bl.a. af følgende citat fra en godkendt revisor: 

”Jeg tror vi har fået en revision, der er blevet mere struktureret og bedre dokumenteret. SOR er 

gode til at beskrive meget struktureret hvad der skal laves. SOR er jo en revisionsstandard, på 

samme måde som vi kender ISA’erne. Jeg tror det er en fordel, at FSR har været med inde over 
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for at sætte rammerne for, hvordan det er beskrevet og hvordan det er delt op i SOR. Jeg synes 

det er blevet mere struktureret og giver mulighed for bedre at kunne dokumentere sit arbejde 

med henvisning til SOR” (bilag 11.2.4).  

Ifølge de godkendte revisorer er det ikke kun ved deres udførte arbejde SOR har hjulpet med en præcisering 

af, hvad der skal gøres og hvad der forventes. Det er også på revisors rapportering, som det fremgår af følgende 

citat fra en godkendt revisor: ”Jeg synes, at vi er blevet mere konkrete når vi rapporterer. Vi er blevet bedre til 

at skære alt det overflødige væk” (bilag 11.2.4). 

Rigsrevisionen og FSR har i tilknytning til udgivelsen af SOR 5, offentliggjort et paradigme til hvordan den 

godkendte revisors revisionspåtegning kan se ud efter SOR’s ikrafttræden (Rigsrevisionen, 2019(a)). 

Paradigmet for de godkendte revisorer indeholder beskrivelse af de områder, som den godkendte revisor skal 

være særlig opmærksom på at tilpasse, bl.a. regnskabet og den regnskabsmæssige begrebsramme samt andre 

rapporteringsforpligtelser, som er de væsentligste elementer i revisors rapportering, der har ændret sig efter 

SOR’s ikrafttræden (Rigsrevisionen, 2019(b)). Paradigmet for revisors grundlag for konklusion er udformet som 

vist i Figur 11, hvoraf det ses, at revisor ved anvendelse af paradigmet tilkendegiver at revisionen ”udføres i 

overensstemmelse med […] samt standarderne for offentlig revision”. 

 

Paradigmet indeholder ligeledes eksempel på, hvordan den nye udtalelse om juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision kan udformes af de godkendte revisorer, hvilket ses i afsnit 5.1 i Figur 8. 

Figur 11 - Udklip fra SOR 5, paradigme 3 

Kilde: (Rigsrevisionen, 2019(b)) 
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De godkendte revisorers indrullering i SOR og deres identitet 

ses ligeledes ved, at de gør anvendelse af Rigsrevisionens 

paradigmer i deres revisionspåtegning i tilknytning til 

årsregnskabet. Det ses illustreret i Figur 12, hvor 

revisionspåtegningen i et årsregnskab for 2018 for en NGO 

vises. Her ses, at den godkendte revisor bekræfter at 

revisionen ”udføres i overensstemmelse med […] samt 

standarderne for offentlig revision”. Det er for alle 12 

NGO’ers årsrapporter for 2018 kontrolleret, at de godkendte 

revisorer har bekræftet dette.   

De godkendte revisorer har i deres revisionspåtegning på de 

12 NGO’ers årsregnskab for 2018 ligeledes en udtalelse om 

juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, som igen er i 

overensstemmelse med Rigsrevisionens paradigme. Et 

eksempel herpå ses i Figur 13 der er taget fra en af de 12 

NGO’ers årsregnskab for 2018. 

 

I udtalelsen fastlægges ansvarsfordelingen, og den godkendte revisor konkluderer til sidst på det udførte 

arbejde med formuleringen ”vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere herom”.  

Figur 13 - Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i et årsregnskab for 2018 i en NGO 

Kilde: Udeladt grundet fortroligt materiale 

 

Figur 12 - Revisionspåtegning for en NGO for 2018 

Kilde: Udeladt grundet fortroligt materiale 
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Konklusionen fortæller derved regnskabslæser, at der ved den udførte juridisk-kritiske revision og 

forvaltningsrevision ikke har været fundet kritiske forhold, som regnskabslæseren burde have kendskab til. 

Det er også denne hensigt Rigsrevisionen havde med rapporteringsformatet: ”Som regnskabslæser ved du ikke, 

i de enkelte år, og der er lavet en konkret stykke arbejde på de enkelte emner, men ved bare, at der ikke er 

fundet noget, dvs. at revisorerne ikke holder en information tilbage” (bilag 11.2.8). 

At de godkendte revisorers revisionspåtegning følger Rigsrevisionens paradigme for revisionspåtegninger, 

indikerer at de har accepteret SOR som revisionsstandard for juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, 

som de har tilrettelagt deres arbejde ud fra, og som de positivt bekræfter, at have udført deres revision i 

overensstemmelse med.  

Rapporteringen af revisors resultater og anbefaleringer kan stå i et revisionsprotokollat eller et management 

letter (bilag 11.2.3). Rapporteringen kan jf. SOR 6 og SOR 7 have konsekvens for de involverede, som derved 

må arbejde seriøst med den godkendte revisorers rapportering.  

Nogle af de interviewede NGO’er bekræfter at have fået et management letter, som det fremgår af følgende 

citat fra en CFO i en NGO: 

”Vi får et management letter hvert år, hvor der er en række handlinger, som de [revisorerne] 

anbefaler, at vi udfører. Og de handlinger bliver der fulgt op på, om vi har implementeret dem 

eller ej, eller afvist dem af en god grund. Så management letteret er en udmøntning af deres 

gennemgang af vores kontrolmiljø. Den får vi hvert år” (bilag 11.2.2).  

NGO’erne følger således op på de godkendte revisorers anbefalinger, som i henhold til SOR har til formål at 

medvirke til, at NGO’erne kan efterleve relevant retsgrundlag, og at de forvalter deres modtagne midler på en 

hensigtsmæssig måde.  

Dette udviser NGO’erne bl.a. ved at have udarbejdet interne retningslinjer for især indkøbsområdet og for 

opfølgning af budgetter. Denne proces foretages hos nogle af NGO’erne ved den årlige revision af 

årsregnskabet, da der her er ”[en] dialog med revisor. De [revisorerne] påpeger nogle gange nogle ting som så 

gør, at vi på den anden side af revisionen skal opdatere nogle instrukser, eller vejledninger, eller nogle 

retningslinjer, eller hvad det kan være, fordi vi er blevet lidt klogere på nogle ting” (bilag 11.2.5).  

NGO’ernes opfølgende arbejde med deres interne retningslinjer og procedurer, som følge af de godkendte 

revisorers revision og rapportering, indikerer således at de lader sig indrullere i SOR.   
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6.2 Styrkeprøvelser 

I begyndelsen udviste FSR skepsis i forhold til SOR, fordi Rigsrevisionen forsøgte at øge omfanget af de 

godkendte revisorers arbejde, ved at skrive ind i SOR, at de godkendte revisorer skulle afgive fuld sikkerhed 

for alle aspekter af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision med deres rapportering. Dette fremgår af 

følgende citat fra et medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed: 

”Der har først været en [standard] […]. Der fandt man ud af, at den man havde fundet ud af, på 

det tidspunkt, faktisk gav 100 % sikkerhed for alle emner. Det var noget skidt” (bilag 11.2.9).  

Med dette menes, at Rigsrevisionen i begyndelsen forsøgte at lægge nogle opgaver på de godkendte revisorers 

identitet ”at afgive en korrekt rapportering”, således at denne identitet indeholdt fuld sikkerhed  for alle 

aspekter af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i rapporteringen. Og FSR så skidt på dette.  

Forskellen på Rigsrevisionen og de godkendte revisorer er, at Rigsrevisionen har ca. 300 ansatte, hvoraf 150 

af dem laver juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, og hvor de resterende 150 ansatte laver finansiel 

revision (bilag 11.2.9). Rigsrevisionen har magten til selv at bestemme deres arbejde, og dertil har de et budget 

på finansloven, som de kan bruge til at lave deres undersøgelser (bilag 11.2.9). I modsætning til dette opererer 

de godkendte revisorer på et konkurrencepræget marked, hvor de skal skaffe og fastholde kunder (bilag 

11.2.9). Dette ledte til styrkeprøvelser imellem FSR og Rigsrevisionen. 

Fra begyndelsen af problematiseringen af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision har FSR fundet, at der 

var behov for en præcisering kravene til de godkendte revisorer arbejde og rapportering (bilag 11.2.3), da de 

observerede overflow, hvor de godkendte revisorer ikke kunne bestå kvalitetskontrollen af juridisk-kritisk 

revision og forvaltningsrevision. Dette ledte til bøder i Revisornævnet, og deraf også mistillid til de godkendte 

revisorers kompetencer, som det fremgik af kapitel 4, afsnit 4.1. På den måde kunne de godkendte revisorer 

ikke leve op til deres identitet. FSR blev nødt til at tage dette seriøst, og derfor gik FSR ind i SOR med den 

tilgang, at: 

”…vi fik noget der løftede [niveauet af revisors arbejde], men ikke noget som gjorde det umuligt 

for os at være til. For vi har kontrakter med kunder om en pris for revisionen, så kunne vi ikke 

lige pludselig sætte forvaltningsrevisionen op til, at det var halvdelen, for så havde vi visse 

problemer med andre ting. Vi kunne kun løfte i et vist niveau” (bilag 11.2.9).  

Udtalelsen viser, at FSR har været opmærksom på, at NGO’ernes betalingsvillighed sætter en begrænsning for, 

hvad de godkendte revisorer kan acceptere som en del af deres identitet. Problemet for de godkendte 

revisorer er, at der ikke er nogen NGO’er der vil købe forvaltningsrevision. NGO’erne vil kun købe rådgivning, 
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og de godkendte revisorer ønsker ikke at lave ekstra arbejde, for noget de ikke kan få betaling for, da de også 

har en virksomhed (bilag 11.2.9). Dette har FSR været nødt til at håndtere, for at sikre, at de godkendte 

revisorer kunne indrullere i SOR. 

Styrkeprøvelsen var således en kamp imellem honorar kontra omfanget af de godkendte revisorers opgaver 

og ansvar, og denne styrkeprøvelse var afgørende for, at både FSR og Rigsrevisionen kunne indrullere i deres 

identitet.  

FSR forsøgte at overbevise Rigsrevisionen om, at SOR ikke skulle medføre øget ansvar for de godkendte 

revisorer, som det fremgår af følgende citat fra et medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed:  

”[…] det kunne vi ikke være med til, for det ville være for vanskeligt i forhold til, at vi havde 

’løbende forvaltning’, så det ville være en udvidelse af revisionen, ud over det vi allerede havde. 

Vi ville have en systematisering af det vi havde, så det blev bedre, men ikke nødvendigvis en 

udvidelse, for vi fik ikke nogen til at betale det” (bilag 11.2.9).  

FSR’s ønske om at begrænse revisors ansvar var i konflikt med Rigsrevisionens identitet at opretholde faglig 

autoritet. Rigsrevisionen gik ind i SOR med det formål, at juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision skal 

”sikre at offentlige ressourcer anvendes bedst muligt, altså at skatteyderne får mest mulig for deres penge, og 

at der er en offentlig indsigt om forvaltningen opnår de formål og er så effektive som muligt” (Rigsrevisionen, 

bilag 11.2.8). Dette viser, at Rigsrevisionen ikke havde samme indgangsvinkel til SOR som FSR, for som et 

medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed siger: ”vi vil have noget vi kan leve med og noget 

vi kan stå på mål for – ikke mere. Rigsrevisionen vil have ubegrænset [ansvar], så der skrives om alle aspekter 

og alle emner hvert år. Det er det, forhandlingerne gik på i et halvandet år” (bilag 11.2.9). 

FSR havde ikke tænkt sig at overgive sig. I et interview med et medlem fra FSR’s udvalg for revision af offentlig 

virksomhed, hvor denne person redegør for udviklingen af og samarbejdet omkring SOR, bruger personen 

mange udtryk som ”snedigt”, ”finte”, ”smart” o. lign. (bilag 11.2.9). Det ligger klart imellem linjerne, at FSR har 

anvendt mange manøvrer for at få Rigsrevisionen til at acceptere deres standpunkt, og at FSR har vundet 

denne styrkeprøvelse.  

”Det gik op og ned fra, at vi troede, at der ikke blev nogle SOR til, at der så blev indkaldt til møde 

igen, hvor de [Rigsrevisionen] havde ændret standpunkt” (bilag 11.2.9).  

Dette citat fra et medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed viser, at Rigsrevisionen i sidste 

ende endte med at indgå kompromis, og acceptere FSR’s standpunkt. Denne styrkeprøvelse endte således i 
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enighed, så både FSR og Rigsrevisionen kunne følge deres identitet ved indrulleringen i SOR som den nye 

begrebsramme for juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. 

6.3 Eksisterende overflow 

I problematiseringen blev de godkendte revisorers forhindring identificeret, som værende at udarbejde 

værktøjer og vejledninger i overensstemmelse med SOR, således at de kan opfylde deres identitet: at afgive 

en korrekt rapportering, der følger retningslinjer og krav ifølge SOR. 

I forhold til denne rapportering står der i SOR 6 og SOR 7 i pkt. 45 om revisionsprotokollatet, at ”Revisor skal i 

sin rapportering identificere det eller de undersøgte emner og de berørte dele af regnskabet og angive 

revisionens afgræsning med hensyn til kriterier eller revisionsmål og omfang af de gennemførte handlinger.” 

Dette betyder, at revisor med sin erklæring kun udtaler sig med sikkerhed om det emne, der er udvalgt og 

nærmere beskrevet i protokollatet (eller lignende rapportering til ledelsen) og ikke andet end det. 

Protokollatet skal således udformes som en positiv afgrænsning. Dette understøttes også af følgende 

udtalelse, fra et medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed: 

”Det er endnu en smart ting vi fandt på i SOR, for der står ikke hvilket aspekt du skal anvende. 

Der står du kan vælge, så jeg skal ikke skrive sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, for 

jeg kan typisk ikke lave effektivitet og kan ofte heller ikke lave produktivitet” (bilag 11.2.9). 

Når man kigger i NGO’ernes revisionsprotokollater virker det dog ikke til, at de godkendte revisorer har 

forstået, at der, med SOR, ikke er behov for at lave afgrænsninger i protokollatet på de områder, man ikke kan 

udtale sig om, da man kun udtaler sig om det emne, man har undersøgt. En NGO har som rapportering på 

juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision til årsregnskabet for 2018 modtaget revisionsprotokollatet, som 

fremgår af Figur 14.  
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Det ses, at revisor i revisionsprotokollatet på Figur 14 har afgrænset sin erklæring negativt fra produktiviteten 

og effektiviteten med følgende sætning: ”Vi har ikke foretaget yderligere revision i forhold til 

forvaltningsrevision, da Socialstyrelsen ikke har opstillet generelle mål og succeskriterier samt resultatmål 

(produktivitet og effektivitet) i tilskudsskrivelsen”. Den negative afgrænsning er således med den begrundelse, 

at Socialstyrelsen ikke har opstillet generelle mål og succeskriterier samt resultatmål.  

Dette er ikke et enkeltstående tilfælde. En anden NGO har modtaget et lignende revisionsprotokollat fra deres 

godkendte revisor på den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision til årsregnskabet for 2018, 

som det fremgår af Figur 15. Her afgrænser revisor sig igen negativt med stort set samme sætning: ”Vi har ikke 

foretaget yderligere revision i forhold til forvaltningsrevision, da Kulturministeriet ikke har opstillet generelle 

mål og succeskriterier samt resultatmål (produktivitet og effektivitet) i tilskudsskrivelsen”. 

 

Figur 14 - Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2018 i en NGO 

Kilde: Udeladt grundet fortroligt materiale 

 

Figur 15 - Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2018 i en NGO 

Kilde: Udeladt grundet fortroligt materiale 



  

Side 90 af 223 

 

Rigsrevisionen udtrykker skepsis om, at de godkendte revisorer foretager denne afgrænsning i protokollatet, 

som det fremgår af følgende citat: ”Det lyder som om, at det handler om, at man er fortsat med at tage nogle 

af de afgrænsninger, man syntes at kunne have brug for tidligere, før det blev normeret. SOR gik på gaden 1. 

januar 2017, og der går nok 5 år endnu før de er ordentligt implementeret og forstået” (bilag 11.2.8). 

Denne udtalelse viser, at Rigsrevisionen ikke mener, at man bør lave en sådan en negativ afgrænsning i 

protokollatet, og at de godkendte revisorer ikke har forstået, hvad deres opgave og ansvar er ifølge SOR. Som 

Rigsrevisionen italesætter det: 

”Forpligtelsen efter SOR er netop ikke at udtale sig, om det er effektivt eller produktivt eller ej. 

Du behøves i virkeligheden ikke at skrive det, men kunne nøjes med at sige hvilket emne det er, 

der er kigget på og så udtale sig positivt om det. Så kan man afgrænse sig mere ved at være 

præcis ved beskrivelsen af, hvilke systemer det er, der er kigget på” (bilag 11.2.8). 

Dette fremgår også af SOR 6 og SOR 7, som i pkt. 3 fastlægger at ”Revisor skal fastlægge et formål for hver 

juridisk-kritiske revision (SOR 6) / forvaltningsrevision (SOR 7) ved at præcisere og afgrænse emnet og fastlægge 

de relevante og egnede kriterier for vurdering af emnet”. Hvis de godkendte revisorer havde læst og forstået 

SOR, ville de derfor ikke lave denne negative afgrænsning af deres erklæring i protokollatet.  

Negative afgrænsninger i protokollatet er dog ikke det eneste område, hvor de godkendte revisorer 

umiddelbart har misforstået SOR, som det var FSR’s og Rigsrevisionens hensigt, at SOR skulle forstås. Som det 

blev slået fast ovenfor, er SOR udformet således, at revisor skal afgrænse det emne, som er blevet undersøgt 

ved juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision, positivt i revisionsprotokollen. I den forbindelse oplister 

SOR 6 seks emner og SOR 7 fem emner, jf. også afsnit 5.1.  

En NGO har modtaget et revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2017, hvor den godkendte revisor 

rapporterer om udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, jf. Figur 16. Ikke ét eneste af emnerne, 

der er oplistet i SOR 6 eller SOR 7, er nævnt. Dette er i øvrigt også tilfældet i de revisionsprotokollater som 

fremgik på Figur 14 og Figur 15. 
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Som revisor skal du dog ikke nødvendigvis bruge de emner, som SOR 6 og SOR 7 oplister. Som et medlem af 

FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed udtaler, skal SOR læses sådan, at man som revisor skal 

vurdere, om emnerne er relevante: ”Hvis de er det, skal du selvfølgelig bruge dem. Men der kan godt være 

noget, der er mere relevant. Det er revisorerne der skal fastlægge dem” (bilag 11.2.9).  

At der af protokollatet jf. Figur 16 ikke fremgår nogle emner fra SOR kan således være udtryk for, at revisor 

har fastlagt et andet emne, der er mere relevant. I så tilfælde, fremgår det ikke tydeligt, hvilket alternativt 

emne revisor har fastlagt. Som det fremgår af Figur 16, har revisionen omfattet ”en stikprøvevis gennemgang 

af udvalgte forvaltningsområder”, men hvilke ”forvaltningsområder”, der er tale om, er ikke nærmere 

beskrevet. Dette på trods af, at SOR 6 og SOR 7 i pkt. 46 fastslår, at revisionsprotokollatet skal indeholde en 

klar konklusion ”der på en dækkende og afbalanceret måde beskriver, i hvilke væsentlige henseender det 

undersøgte emne er i overensstemmelse med eller ikke er i overensstemmelse med de relevante kriterier for 

god offentlig økonomistyring og forvaltning”.  

NGO’en, der har modtaget revisionsprotokollatet på Figur 16, mener heller ikke at kunne læse ”ret konkret”, 

hvad der er blevet foretaget af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (bilag 11.2.2). Alligevel er et af 

kravene til revisionsprotokollatet i SOR under pkt. 45, at det bl.a. skal være fyldestgørende, overbevisende og 

læsevenligt. Ifølge pkt. 46 i SOR 6 og SOR 7 skal revisor i protokollatet også ”redegøre for karakteren af det 

Figur 16 - Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2017 i en NGO 

Kilde: Udeladt grundet fortroligt materiale 
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revisionsbevis eller for de væsentligste observationer, som har overbevist revisor om, at den angivende 

konklusion er passende”. Dette kan heller ikke læses af rapporteringen på Figur 16. 

På samme måde fremgår der af protokollen vedrørende udført juridisk-kritisk revision til årsregnskabet for 

2018 i anden NGO, jf. Figur 17, heller ingen af de emner, som SOR 6 oplister. Der fremgår i øvrigt slet ikke 

nogen emner, men igen foretages en negativ afgrænsning af revisionen: ”Vi kan oplyse, at vi som led i 

revisionen ikke har foretaget en fuldstændig gennemgang af, om de dispositioner, der er omfattet af 

regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 

indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vores erklæring kan derfor alene tages til udtryk for, at vi ved vores 

revision ikke er blevet bekendt med forhold, der afkræfter denne opfattelse i forbindelse med revisionen af 

årsregnskabet for 2018”.  

 

Der fremgår endvidere yderligere 7 protokollater i bilag 11.8, hvor der tilsvarende ikke er nævnt nogle emner 

fra SOR, og hvor det ikke er tydeligt, hvilket emne der i stedet er undersøgt og i en stor del af protokollaterne 

fremgår det heller ikke, hvad der ligger til grund for revisors konklusioner. De godkendte revisorer har således 

misforstået deres rapporteringsopgave, og hvordan de skal lave en positiv afgrænsning i protokollatet, 

herunder at der allerede er fastlagt nogle emner i SOR, de som udgangspunkt skal anvende. Som et medlem 

fra FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed siger ”man skal vurdere om emnerne [i SOR] er relevante” 

og ”hvis de er det, skal du selvfølgelig bruge dem” (bilag 11.2.9).  Samme medlem af FSR’s udvalg for revision 

af offentlig virksomhed udtrykker også, at netop dette er noget, der er misforstået (bilag 11.2.9), heri 

underforstået, at det er de godkendte revisorer, der har misforstået SOR på dette område.  

Figur 17 - Uddrag af revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2018 i en NGO 

Kilde: Udeladt grundet fortroligt materiale 
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Dette er ikke det eneste overflow, som fortsat ses i aktør-netværket for SOR. Som det blev slået fast i afsnit 

4.3, er NGO’ernes identitet at arbejde seriøst med forvaltningen af midlerne og reagere på revisors 

anbefalinger. Når NGO’erne bliver spurgt til, hvordan de vil beskrive deres ansvar i forhold til at modtage 

driftstilskud, er dette dog ikke sådan de selv formulerer deres ansvar. Dette fremgår bl.a. af følgende citater 

fra to forskellige NGO’er:  

”Jeg tænker sådan mere forvaltningsrevision på den brede linje, og ikke nødvendigvis lige der 

[driftstilskud], fordi vi gør sådan set ikke så meget, andet end vi bruger jo de penge – selvfølgelig 

som et driftstilskud – og vi aflægger regnskab for dem. […] Der står jo noget i sådan anvendt 

regnskabspraksis om, at man forvalter inden for den der praksis. Det står der, men hvad det 

reelt betyder, det ved jeg sådan set ikke” (bilag 11.2.5). 

”Jamen vores ansvar; ansvar er selvfølgelig at skulle leve op til de forvaltningskrav der er pålagt 

os, som følge af at vi modtager det her tilskud. Og hvad de så rent detailmæssigt er, det ved jeg 

faktisk ikke” (bilag 11.2.6). 

Dermed ikke sagt, at NGO’erne ikke er bevidste om, at der er nogle krav til, at de skal tilrettelægge deres 

organisation på en bestemt måde. Det er de meget bevidste om, for som en NGO siger ”…vi kan ikke have en 

eller anden avisannonce med, at vi har en ødsel adfærd i [NGO’en] eller kaster om os med midlerne. Så allerede 

der, der har vi et regelsæt internt, om så det er skrevet ned eller ej, at det er sådan vi bruger pengene. Så på 

den måde er det ikke noget yderligere at sige nu får vi et driftstilskud” (bilag 11.2.7). 

NGO’erne er konstant i mediernes søgelys, som de også selv fortæller i citatet ovenfor og jf. bilag 11.2.5, hvilket 

hænger sammen med, at deres indtægtsgrundlag består af donormidler, hvor en stor del kommer fra staten i 

form af tilskud eller i form af direkte donationer fra de danske borgere eller virksomheder. Disse tilskud og 

donationer gives med en forventning om, at de bliver brugt til NGO’ernes formål, hvilket bl.a. også kunne ses 

i ministeriernes bekendtgørelser som beskrevet i afsnit 5.1. Derfor er NGO’erne allerede i kraft af deres 

eksistens, som velgørende organisation, pålagt et uformelt krav om, at de ikke skal bortødsle med de 

donationer, som de modtager. Mange NGO’er fortæller derfor, at en sparsommelig adfærd ligger i deres DNA 

(bilag 11.2.6).  

På den måde har NGO’erne fokus på, at de skal forvalte midlerne ordentligt, men hvilke specifikke krav, deres 

organisation er underlagt, som følge af driftstilskud, fylder ikke meget i deres bevidsthed, som det vil blive vist 

i de følgende citater. Dette på trods af at netop disse driftstilskud gør, at hele deres organisation bliver 

underkastet juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, når de vælger at aflægge regnskab på driftstilskud 
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i deres samlede årsregnskab. Hvilket 11 ud af 12 NGO’er har valgt når man kigger på revisors påtegning i 

årsregnskabet 2017 og 2018. 

At hele NGO’en er underlagt juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision betyder ”ufatteligt lidt” (bilag 

11.2.6), som en NGO italesætter det og som en anden NGO siger ”Der tror jeg bare, at det er sådan vi er 

tilrettelagt i det hele taget” (bilag 11.2.5). De anser ikke det at være underlagt juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision for at have nogen betydning. ”Der er ikke nogen forståelse for hvad det er [juridisk-kritisk 

revision og forvaltningsrevision]. Det er klart mit indtryk. Der er masser af forståelse for, at vi skal gøre nogle 

ting for at følge op på leverancen til Danida eller styrelserne, eller hvor vi nu får penge fra. Så en masse 

forståelse for, at vi skal afrapportere det. At vi skal vise, vi har skabt noget med pengene. Men det er ikke fordi, 

vi er underlagt forvaltningsrevision. Det er så bare heldigt, at vi gør det, når nu vi også er underlagt 

forvaltningsrevision” (bilag 11.2.6). 

På den måde kan man sige, at NGO’erne ikke følger deres identitet, idet de netop ikke arbejder målrettet med 

at organisere sig i henhold til de forvaltningskrav, der følger med at modtage driftstilskud og at være underlagt 

juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i henhold til SOR. Det er mere eller mindre held, at deres 

organisering lever op til kravene, når de godkendte revisorer foretager juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision.  

”Hele grundtanken er, at NGO’erne skal have et system, hvor de måler om de økonomisk 

hensigtsmæssig, men det gør de færreste. […] I princippet skulle det være noget de havde, som 

vi skulle kontrollere, men det findes aldrig” (bilag 11.2.9).  

Dette citat fra et medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed understøtter, at det er NGO’ernes 

identitet at være proaktive i arbejdet med forvaltningen af midlerne. Og samtidig kritiserer FSR, at de færreste 

NGO’er anerkender denne identitet. Deres mål er blot, at ”få en blank påtegning”, og deres revisor skal 

fortælle dem, hvis der er noget i forvaltningen, der skaber risiko for, at de ikke får en blank påtegning (bilag 

11.2.7). NGO’erne anerkender derved ikke, at det er op til dem selv at sikre en blank påtegning. 

At NGO’erne ikke indrullerer i deres identitet, skaber desuden yderligere overflow. Dette kommer til udtryk, 

ved at NGO’erne er i tvivl om, hvad der ligger inden for de godkendte revisorers beføjelser, og hvad de kan 

forvente af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. En tvivl som kommer af, at NGO’erne ikke forstår 

forventningerne til deres egne forvaltningssystemer og -processer, fordi de ikke har kendskab til omfanget af 

SOR (bilag 11.2.4). 
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Nogle NGO’er, oplever f.eks., at de godkendte revisorer ”går meget tæt på”, og de er overrasket over, at de 

godkendte revisorer kan have meget stærke holdninger til, hvordan de ansætter medarbejdere, som det ses 

af følgende citat fra en CFO i en NGO: 

”[…] det var i hvert fald en stærk anbefaling, som de tog med i protokollatet, og så er det lidt 

svært ikke og [reagere på det]. Hvis den ikke skal stå der næste år, så skal vi jo ligesom rette op 

på det. Derfor har vi skulle lave et format til, hvordan vi siger: hvorfor er det – på de her 

forskellige parametre – hvorfor er det, vi ansætter den her person? Altså, der synes jeg sådan… 

hmm, er det sådan deres? Er de gået over deres beføjelser, eller hvad?” (bilag 11.2.5).  

Det er meget tydeligt, at NGO’en er skeptisk omkring, hvorvidt ansættelsesforhold er en del af juridisk-kritisk 

revision og forvaltningsrevision, og om de godkendte revisorer kan tillade sig, at skrive dette som en anbefaling 

i revisionsprotokollatet. De godkendte revisorerne fortæller tilsvarende, at de oplever, at NGO’erne kan have 

en holdning til, at de ”laver for meget”, og at NGO’erne stiller spørgsmål til deres juridisk-kritiske revision og 

forvaltningsrevision, som det fremgår af følgende citat fra en godkendt revisor: 

”[…] omfanget af vores revision kommer som et chok for mange af dem. Der mangler en 

forventningsafstemning, som man i gamle dage snakkede om forventningskløften. Der er tale 

om manglende forventningsafstemning mellem både NGO, revisor og tilskudsgiver” (bilag 

11.2.4).  

Med dette citat bringes tilskudsgiver, dvs. ministerierne, også i spil, da de efterspørges i en 

forventningsafstemning med NGO’erne. Både FSR, de godkendte revisorer og NGO’erne udtrykker kritik af, at 

ministerierne ikke kommer mere på banen i forhold til at håndtere dette overflow.  

”Jeg kunne godt frygte, at ikke alle tilskudsgivere har en holdning til rapporteringen på 

driftsmidlerne. Det gør det svært, for vi har en fælles referenceramme, som vi alle er nødt til at 

forholde os til, og så popper der sager op, hvor der er nogle [ministerier] der går til stålet og 

kigger på en femkrone eller på en given valg af en leverandør” (bilag 11.2.4).  

Ministeriernes manglende involvering i SOR kan således også være med til at skabe yderligere overflow, fordi 

det kan føre til fejlfortolkning af hvad juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision indebærer. Som eksempel 

på at denne type overflow kan opstå, blev EY i 2018 indbragt for Revisornævnet af en styrelse, fordi styrelsen 

ikke mente, at EY havde levet op til god offentlig revisionsskik i deres arbejde (Just, 2018). Men ifølge et 

medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed har EY’s arbejde levet op til kravene, når 

revisorerne har kigget ind i det (bilag 11.2.3). At sådan en sag kan opstå, er ifølge et medlem af FSR’s udvalg 
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for revision af offentlig virksomhed et udtryk for, at der er en forventningskløft imellem tilskudsgiveren og de 

godkendte revisorer. Selvom den konkrete sag ikke vedrører SOR, er det stadig et bevis på, at fejlfortolkninger, 

eller med andre ord en forventningskløft, kan skabe ustabilitet. 

”Revisor skriver i sin udtalelse, at i den juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af 

sikkerhed for de udvalgte emner om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af 

regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser. Det vil 

eksempelvis sige, at hvis vi har valgt indkøbsdispositionen ud, så er det ikke selve emnet vi 

udtaler os om, men om stikprøven, altså de undersøgte dispositioner. Så den pågældende 

institution kan godt have foretaget indkøb, som ikke har været sparsommelige uden at revisor 

har opdaget det. Det tror jeg ikke, at der er mange ministerier, der er opmærksomme på” 

(bilag 11.2.3).  

Der ses således overflow i forhold til ministeriernes indrullering i deres identitet som tilsynsmyndighed og som 

ansvarlig for at skrive retningslinjer til revisorer og NGO’er. I denne forbindelse efterspørger de godkendte 

revisorer særligt ministeriernes forventninger til produktiviteten og effektiviteten.  

Selvom både FSR og Rigsrevisionen med SOR har defineret, at de godkendte revisorer ikke behøver at udtale 

sig om produktiviteten og effektiviteten (bilag 11.2.9), efterspørger de godkendte revisorer en måde at 

revidere disse to aspekter på. Nogle godkendte revisorer mener nemlig ikke, at man kan undgå at revidere 

produktiviteten og effektiviteten, da dette vil være at udtale ”sig halvt om det, man er blevet bedt om” 

(godkendt revisor, bilag 11.2.4). Det er de godkendte revisorers opfattelse, at ministerierne forventer af dem, 

at de reviderer disse to aspekter som en del af deres forvaltningsrevision. Hertil uddyber en godkendt revisor: 

”Så vil jeg hellere være ærlig om, hvad jeg har gjort for produktiviteten og effektiviteten – skrive 

det i mine arbejdspapirer og rapportere dette, hvis der er særskilt behov for det. Det kan godt 

være, at det er noget der skal arbejdes med i SOR’erne for at få beskrevet, hvad der præcist 

forventes af revisor ved revision af disse elementer, og skal vi evt. have en anden type af 

erklæring i relation til produktivitet og produktivitet” (bilag 11.2.4). 

At ovenstående revisor bruger ordet ”ærlig” viser, at det opfattes som ”uærligt”, ikke at lade rapporteringen 

indeholde produktivitet og effektivitet i forvaltningsrevision. Samme revisor udtrykker også tvivl omkring, 

hvorvidt man som revisor kan tillade sig at holde disse to aspekter helt uden for forvaltningsrevision (bilag 

11.2.4), hvori det igen antydes, at det opfattes som en forventning fra ministerierne til de godkendte revisorers 

forvaltningsrevision, og at det derfor vil være uærligt overfor ministerierne ikke at inkludere det.  
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Dette understøttes desuden af en udtalelse fra et medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed, 

hvor vedkommende fortæller, at det er en ”smart” ting, de har fundet på i SOR: at der ikke står hvilket aspekt 

man skal anvende (bilag 11.2.9). Det er ”snedigt”, at man, ved at vælge et emne, kan undgå at sige noget om 

effektiviteten og produktiviteten (bilag 11.2.9). Dette sprogbrug indikerer, at det ikke nødvendigvis er alle 

brugere af de godkendte revisorers rapportering på forvaltningsrevision i henhold til SOR, der kan 

gennemskue, at den nødvendigvis ikke giver sikkerhed for effektiviteten og produktiviteten.  Og det styrker, at 

der kan være sandhed i de godkendte revisorers skepsis; at det er uærligt overfor ministerierne, ikke at skrive 

hvad der er gjort i forhold til effektiviteten og produktiviteten. 

Nogle revisorer mener derfor, at det er en mangel i SOR (bilag 11.2.3). Andre revisorer mener, at ministerierne 

skal skrive målsætninger i deres retningslinjer, som de godkendte revisorer kan måle imod (bilag 11.2.1), og 

dermed at det ikke er SOR, der er årsagen til dette overflow, men derimod ministerierne. Derfor rettes der 

kritik imod ministerierne for deres fravær: 

”De bekendtgørelser, der følger med driftstilskuddet, beskriver meget overordnet det vi skal 

erklære os om, og nogle bekendtgørelser har mange år på sig. Udfordringen ved det er, at det 

ikke er præcist fra styrelsens side, som de efterspørger af rapportering fra revisor, og dermed 

hvilke handlinger der skal udføres” (bilag 11.2.1).  

De godkendte revisorer efterspørger kraftigt en dialog med ministerierne. Både om den måde de godkendte 

revisorer rapporterer på om måden hvorpå NGO’erne bruger pengene (bilag 11.2.1). 

Ministeriernes fravær er samtidig også med til at fodre de overflow, der ses i forbindelse med NGO’ernes 

indrullering. NGO’erne oplever nemlig ikke, at ministerierne stiller mange spørgsmål om forvaltningen af 

driftstilskud (bilag 11.2.2). Om ministeriernes tilsyn fortæller en NGO bl.a.: ”Jeg tror at de kigger på ’ingen 

bemærkninger’ og så sætter de et rødt tjekmærke, og så ryger det i en bunke” (bilag 11.2.6), og derfor er det 

også det første, som denne NGO kigger efter. De fleste NGO’er er af den overbevisning, at ministerierne kun 

kigger efter en blank påtegning, hvorfor de også selv fokuserer på dette. På den måde er ministerierne, ved 

ikke at gå i dialog med NGO’er og revisorer, med til at skabe en opfattelse af, at det at få ”ingen bemærkninger” 

fra revisor er det vigtigste i NGO’erne (bilag 11.2.6).  
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6.4 Delkonklusion 

Som det fremgår af afsnit 6.1, har Rigsrevisionen og FSR haft succes med paradigmer som 

interesseskabelsesobjekter for SOR, idet både ministerier og godkendte revisorer har vist accept, ved at 

anvende dem ved henholdsvis ministeriernes udarbejdelse af bekendtgørelser og ved de godkendte revisorers 

afgivelse af erklæringer om revision af driftstilskud.  

Det er endvidere også tydeligt, at både Rigsrevisionen og FSR har indrulleret i deres identitet. FSR har udviklet 

kurser med henblik på at sikre, at SOR fører til en højere kvalitet af juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision, og overbevist Rigsrevisionen om en revisionsstandard, der begrænser de godkendte 

revisorers ansvar. Rigsrevisionen er gået forrest som ansvarlig for SOR, med præsentationsrunder samt 

udgivelse af paradigmer, og dermed vist, at de indrullerer i deres identitet som faglig autoritet.  

Dette har faciliteret engagement i SOR hos de øvrige aktører, der efterfølgende selv har udviklet yderligere 

interesseskabelsesobjekter for deres egen identitet. De godkendte revisorer har udviklet arbejdsprogrammer, 

der følger SOR’s opbygning, hvormed de ligeledes har vist accept af deres identitet som konsekvens af SOR. 

Ministerierne har også opdateret deres tjeklister med SOR. 

Det står dermed også klart, at Rigsrevisionen har overkommet deres forhindring i forbindelse med SOR, idet 

FSR og de godkendte revisorer har accepteret SOR, som begrebsramme. 

Alle aktører har vist, at de accepterer deres identiteter som konsekvens af SOR, dog bortset fra NGO’erne, 

hvor der derfor umiddelbart er et behov for etablering af yderligere interesseskabelsesobjekter.  

Derudover ses der overflow omkring de godkendte revisorers identitet. Ja, de har accepteret deres identitet, 

men interesseskabelsesobjekterne har ikke været effektive, da indrulleringen ikke er sket i overensstemmelse 

med SOR, som det var hensigten. F.eks. ses det af de godkendte revisorers revisionsprotokollater, at ikke alle 

godkendte revisorer forstår, hvordan de skal følge SOR. FSR’s vejledninger og kurser, og de øvrige 

interesseskabelsesobjekter, har således ikke været effektive nok til at sikre succesfuld indrullering.  De 

godkendte revisorer anerkender umiddelbart ikke dette overflow, da de efter eget udsagn oplever, at SOR har 

præciseret deres opgave og har medført, at de har fået en skarp rapportering (bilag 11.2.1).   

På trods af dette er det dog synligt, at aktør-netværket har accepteret SOR, og på den måde skabt en form for 

indrullering. Det næste element af translationsprocessen handler om, hvordan indrulleringen er blevet 

mobiliseret til handlinger. Hvordan blev det overhovedet muligt at vedtage SOR som begrebsramme for 

juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision? Hvem er talspersonerne og har disse talspersoner rent faktisk 

fået mobiliseret alle entiteter i netværket? Dette beskrives i sidste fase af translationsprocessen; mobilisering.  
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Kapitel 7 

7 Mobilisering 

Den sidste fase i translationsprocessen er mobilisering af aktør-netværket, hvor dette aktiveres via 

forhandlinger og talspersoner (ifølge Callon ”spokespersons”), der etablerer fælles definitioner og meninger 

om OPP’et, som netværket er knyttet til (Egholm, 2014). Talspersonerne er de, der taler på vegne af andre 

aktører. En succesfuld mobilisering indebærer, at talspersonerne taler på vegne af masserne, og derved kan 

mobilisere aktørerne, således indrulleringen bliver til support og mobiliseret til faktiske handlinger. 

Som en del af forhandlingerne vedtages beslutninger om hvorvidt SOR skal initieres, eventuelt videreføres 

eller endda stoppes. I disse forhandlinger benytter talspersonerne purification til at overbevise aktørerne om, 

at de har ret. 

Ovenstående vil blive belyst i det følgende kapitel, hvor processen for udviklingen af SOR beskrives, herunder 

hvilke forhandlinger og talspersoner, der førte til, at standarden blev vedtaget. Kapitlet baserer sig på de 

foretagne interviews med Rigsrevisionen og medlemmerne fra FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed 

jf. bilag 11.2.3, 11.2.8 og 11.2.9. 

7.1 Processen for udviklingen af SOR 

For 4-5 år siden blev de indledende overvejelser om en ny standard for juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision italesat af Rigsrevisionen, som senere inddrog FSR i arbejdet. Rigsrevisionen ønskede 

standarderne udarbejdet for at “dække deres egen revision” (bilag 11.2.9), og på baggrund heraf udarbejdede 

Rigsrevisionen SOR 1-4.  

FSR kunne ikke støtte op om disse standarder, da de godkendte revisorer var underlagt nogle krav fra ISA’erne 

som ikke afspejlede sig i SOR 1-4, og samtidig var de for specifikke på beskrivelsen af Rigsrevisionens arbejde 

til, at FSR kunne acceptere standarden over for de godkendte revisorers arbejde. Derfor indvilligede 

Rigsrevisionen og FSR i, at der skulle udarbejdes tre yderligere standarder, som de kunne være fælles om.  

Som baggrund for Rigsrevisionen og FSR’s tiltag om nye standarder inden for juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision lå nogle små, uofficielle undersøgelser i form af hovedopgaver på videregående 

uddannelser i forvaltningsrevision. I disse hovedopgaver havde man undersøgt hvordan de godkendte 

revisorer havde rapporteret på forvaltningsrevision i kommuner, regioner mv., og man kunne se, at det var 

begrænset. Resultatet heraf tydeliggjorde, at dette område af revisionen ikke fyldte noget i de godkendte 

revisors arbejde eller deres rapportering, hvilket man også allerede vidste i FSR’s udvalg for revision af offentlig 
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virksomhed. Dette blev ligeledes tydeligt for FSR, da der i 2017 var to nævnsafgørelser, der viste, at de 

godkendte revisorer ikke havde forstået hvad god offentlig revisionsskik gik ud på og som resulterede i bøder. 

Derfor blev FSR, og især FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed, involveret som en løbende 

sparringspartner til Rigsrevisionen ved udarbejdelsesprocessen af SOR 5-7. Opgavefordelingen ved 

standardernes udformning var, at det var Rigsrevisionen, der havde teten på selve udarbejdelsen af 

standarden, og FSR skulle komme med løbede feedback og kommentarer herpå. Udarbejdelsen af SOR 5-7 tog 

omkring halvandet år, da det var en udfordring for Rigsrevisionen og FSR at nå til enighed om en standard, 

som de godkendte revisorer, ifølge FSR, kunne leve op til, og som Rigsrevisionen kunne benytte sig af. 

FSR og Rigsrevisionen havde forskellige agendaer for udarbejdelsen af standarderne, hvor Rigsrevisionen ville 

lave en standard, som fastlagde deres arbejde og understøttede deres større undersøgelser. Dette fremgår 

bl.a. af følgende citat fra et medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed: ”Rigsrevisionen laver 

store forvaltningsundersøgelser, vi laver mindre undersøgelser, dvs. løbende forvaltningsrevision. At få de to 

ender til at mødes har været et problem” (bilag 11.2.9). FSR ville have højnet kvaliteten af de godkendte 

revisors arbejde, men stadig begrænse deres ansvar mest muligt. De to forskellige agendaer førte til mange 

udkast af standarderne, som der ifølge et medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed ”var 

meget bøvl om” (bilag 11.2.9).  

Da standarderne skulle udformes, mødtes Rigsrevisionen og FSR løbende over mange møder, som ofte 

resulterede i nye kommentarer til udkastet, og som Rigsrevisionen skulle tilbage og skrive om. Møderne og 

udformningen af standarderne blev ledet af en senior advisor i Rigsrevisionen. FSR’s primære kontaktperson, 

som sad med ved de centrale møder, var formanden for FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed.   

Internt i Rigsrevisionen var der nedsat en udviklingsgruppe bestående af førnævnte senior advisor og 

revisionsmedlemmer, der sidder internt og udvikler eksisterende vejledningsmateriale. Netop disse 

medarbejdere var med i udviklingsgruppen, da Rigsrevisionen samtidig med udarbejdelsen af SOR skulle 

opdatere det eksisterende vejledningsmateriale på området, bl.a. til ministerierne. SOR blev løbende fremlagt 

for direktionen, bestående af Rigsrevisor, afdelingscheferne i Rigsrevisionen og Rigsrevisionens kommitterede 

for kvalitet.  

De største udfordringer internt i Rigsrevisionen har været fastlæggelsen af emnerne i SOR 6 og SOR 7. Dette 

skyldes, at det er noget nyt og specifikt i SOR. Drøftelserne gik på, om det var de rigtige emner og hvor 

omfattende revisionen af disse emner skulle være. Dette førte f.eks. til indførelsen af en præcisering af, at 

forvaltningsrevision handler om de systemer og processer, der sikrer ét eller flere af aspekterne; 
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sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, mere end en revision af de direkte dispositioner omfattet af 

regnskabet. Dette var ”en sætning, der blev forlangt af direktionen” (Rigsrevisionen, bilag 11.2.8).    

I processen med udviklingen af SOR 5-7 sendte nogle af medlemmerne fra udvalget for revision af offentlig 

virksomhed standarderne til kommentering i deres respektive revisionsvirksomheders faglige afdelinger. Det 

var med det formål at sikre sig, at de faglige afdelinger kunne nikke godkendende til SOR og se for sig, at 

standarderne kunne blive implementeret og forstået af de godkendte revisorer. Ifølge et medlem af FSR’s 

udvalg for revision af offentlig virksomhed, havde de faglige afdelinger primært bemærkninger til 

revisionsfaglige spørgsmål omhandlende metode, planlægning, væsentlighed og rapportering samt 

udformning af udtalelsen i erklæringen. De faglige afdelingers bemærkninger førte til flere præciseringer i SOR, 

specielt omkring udtalelsen og hvad det præcist er, de godkendte revisorer udtaler sig om med høj grad af 

sikkerhed. De faglige afdelingers gennemgang i revisionshusene var derved en større aktivitet i mobiliseringen. 

Efterfølgende foretog Rigsrevisionen tilpasningerne af standarderne med bemærkningerne fra de faglige 

afdelinger. I processen med udviklingen gik diskussionerne i høj grad på, hvad der var rimeligt at pålægge de 

godkendte revisorer, hvor pkt. 6 i SOR 6 og SOR 7, der omhandler emnerne, var omdrejningspunktet for de 

fleste diskussioner. Det var bl.a. afgrænsningen af emnerne og spørgsmålet om, hvor meget der skulle med, 

der blev diskuteret. Dette blev også overvejet af den samlede direktion i Rigsrevisionen af flere omgange.  

Da Rigsrevisionen og FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed var kommet til enighed om en standard, 

som FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed indholdsmæssigt kunne stå inde for, blev SOR 5-7 sendt 

til orientering i FSR’s øverste organ, kaldet Revu (Revisionsteknisk udvalg). Dette var på et sent tidspunkt i 

arbejdet med SOR, hvorfor Revu blot skulle gennemgå standarderne og sikre, at der ikke stod noget, som 

kunne støde de godkendte revisorer. Revu havde teoretiske spørgsmål til SOR og spurgte ind til væsentlighed, 

da dette, ifølge et medlem af FSR’s udvalg for revision af offentligvirksomhed, generelt er et 

opmærksomhedspunkt i Revu, og da SOR har et anderledes væsentlighedsbegreb en ved en normal finansiel 

revision. Revu’s gennemgang førte ikke til væsentlige ændringer i standarderne, og var således en mindre 

aktivitet i mobiliseringen.  

Da det var afklaret med Revu og de faglige afdelinger, at standarderne var anvendelige for de godkendte 

revisorer og indeholdt en systematik for revisors arbejde og afklaring for rapporteringen heraf, blev der afholdt 

et udvalgsmøde i FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed, hvor udvalget officielt godkendte SOR 5-7. 

Herefter blev indstillede udvalget for revision af offentlig virksomhed standarderne til godkendelse hos FSR’s 

sekretariat, som sammen med udvalget for revision af offentlig virksomhed tog en officiel beslutning om, at 
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SOR kunne godkendes. Der blev herefter sendt en besked fra udvalget for revision af offentlig virksomhed til 

Rigsrevisionen om, at FSR ikke havde flere kommentarer. 

Det var dog ikke kun FSR, der havde standarderne til høring i deres bagland i processen; Rigsrevisionen sendte 

standarderne til høring i ministerierne på samme tidspunkt, som FSR havde SOR 5-7 til orientering i Revu. At 

Rigsrevisionen havde standarderne til høring i ministerierne resulterede ikke i ændringer eller kommentarer 

der skulle tilpasses, da ministerierne, ifølge et medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed, “var 

ligeglade tror jeg” (bilag 11.2.9). Rigsrevisionen udtaler ligeledes ”ministerierne fyldte ikke i processen” (bilag 

11.2.8). 

I sidste ende sagde Rigsrevisor ”nu synes jeg de er gode nok” (Rigsrevisionen, bilag 11.2.8), hvorefter SOR blev 

offentliggjort.  

7.2 Delkonklusion 

Den største aktivitet i mobiliseringen har været de forhandlinger, der har fundet sted imellem Rigsrevisionen 

og FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed ledt af en senior advisor i Rigsrevisionen og formanden for 

FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed. Derved har disse to personer talt på vegne af hhv. 

Rigsrevisionen og FSR, og er således talspersoner. 

Forhandlingerne har primært omhandlet pkt. 6 i SOR 6 og SOR 7 om afgrænsningen af de emner, som de 

godkendte revisorer skal anvende, når de foretager juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af et 

årsregnskab. Derudover har væsentlighed og revisors rapportering også været en del af en tilbagevendende 

diskussion.  

I mobiliseringen indgår et renselsesarbejde, hvor talspersonerne anvender purification, som beskrevet i afsnit 

3.2. Purification opstår, når talspersonerne anvender eksperter til at bekræfte relevansen af specifikke 

formuleringer o. lign. (Vinnari & Skærbæk, 2014).  

I forhandlingerne om udformningen af SOR har FSR anvendt de faglige afdelinger i revisionsvirksomhederne, 

og i mindre grad Revu, til at få kommentarer. Disse kommentarer har FSR brugt til at gennemføre 

præciseringer, så standarden blev formet på en måde FSR kunne stå inde for og som de mente, at de 

godkendte revisorer kunne leve op til. 

På samme måde har Rigsrevisionen anvendt den interne udviklingsgruppe, og i særdeleshed direktionen, til at 

gennemføre præciseringer. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at Rigsrevisionen indfører ”en sætning, der blev 
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forlangt af direktionen” (Rigsrevisionen, bilag 11.2.8) i SOR, hvilket tydeliggør, at Rigsrevisionens direktion 

bekræftede relevansen af specifikke formuleringer i standarden. 

En del af teorien omkring mobilisering er, at man kan diskutere om repræsentationen af talspersoner er fair 

og kan accepteres. Talspersonerne skal kunne mobilisere masserne, så indrulleringen bliver til aktiv support. 

Det er deres opgave at skabe en entydig forståelse af standardernes formål.  

Talspersonerne for Rigsrevisionen har ikke kun talt på sine egne vegne, men ligeledes på ministeriernes vegne, 

hvilket også kommer til udtryk ved, at Rigsrevisionen sender SOR til høring i ministerierne. Dette førte til dialog 

om, hvad SOR betød for ministerierne, og ikke ændringer til standardernes indhold, fordi der ifølge 

Rigsrevisionen ”var en stor respekt for, at dette er rigsrevisionens faglighed” (bilag 11.2.8). Hermed 

tydeliggøres, at ministerierne havde tiltro til Rigsrevisionen, og at denne repræsentation dermed bliver 

accepteret.  

I samarbejdet med Rigsrevisionen om udviklingen af SOR har talspersonen for FSR ikke kun talt på FSR’s vegne, 

men ligeledes på vegne af de godkendte revisorer i forhandlingerne om standardernes udformning. Dette 

kommer til udtryk ved, at SOR sendes til kommentering i revisionsvirksomhedernes faglige afdelinger.  

De endelige beslutninger er dog blevet truffet på direktionsmøderne i Rigsrevisionen, som derfor også er en 

talsperson. Ved Rigsrevisors udgivelse af SOR, er standarderne blevet til lovgivningen i medfør af 

rigsrevisorlovens §3, og dermed er de godkendte revisorer blevet mobiliseret.   

På baggrund af ovenstående er det samtidig tydeligt, at tilskudsmodtager (NGO’erne) ikke har været 

repræsenteret i mobiliseringen af SOR. 
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Kapitel 8 

8 Diskussion 

I afsnit 6.3 blev der identificeret en række eksisterende overflow i aktør-netværket omkring SOR. I det følgende 

afsnit diskuteres hvad der kan være årsag til disse overflow. 

Det første af de overflow, der blev identificeret i afsnit 6.3, omhandler de godkendte revisorers rapportering. 

I nogle af de godkendte revisorers rapportering fremgik det ikke, hvilke emner der var udvalgt ved årets 

juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision. Det fremgik derudover i nogle af rapporteringerne, at de 

godkendte revisorer afgrænser sig negativt i revisionsprotokollatet, hvorimod SOR foreskriver, at revisor skal 

afgrænse det emne, som er blevet undersøgt ved den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision, positivt 

i revisionsprotokollatet jf. beskrivelsen i kapitel 6.   

De godkendte revisorer udtaler selv, at SOR har været med til at præcisere arbejdet, der skal laves, og deres 

rapportering herudfra er blevet meget mere skarp, som det bl.a. fremgår af følgende citat fra en godkendt 

revisor: ”Jeg tror det, der har været en udvikling på, er præciseringen af det arbejde der skal laves. […] Det 

[rapporteringen] er meget mere skarpt” (bilag 11.2.1). Derfor står det os uklart, hvordan de godkendte 

revisorers rapportering kan være i så stor kontrast til, hvad SOR fastsætter, nu hvor de godkendte revisorer 

selv udtaler, at de oplever, at SOR har præciseret deres opgave og positivt bekræfter i deres revisionspåtegning 

og i revisionsprotokollatet, at de reviderer i overensstemmelse med SOR.  

Det fremgår af afsnit 5.1, at de godkendte revisorer internt har udarbejdet arbejdsprogrammer, som skal sikre, 

at de dokumenterer deres arbejde med juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, og i overensstemmelse 

med SOR og dens bestemmelser. De interne arbejdsprogrammer viser, at de godkendte revisorer har udformet 

en intern rotationsplan over de emner, SOR har defineret. Dette bliver dog ikke altid afspejlet i de godkendte 

revisorers rapportering, da det i afsnit 6.3 kunne konstateres, at der i en række revisionsprotokollatter ikke 

tydeligt fremgår nogle af de emner, som SOR fastsætter. 

Er det et udtryk for, at de godkendte revisorer ikke har overvundet deres forhindring ved accept af SOR? 

Mangler de godkendte revisorer værktøjer, der understøtter rapporteringen i henhold til SOR? Hvis dette er 

årsagen til den inkorrekte rapportering; hvem har så ansvaret herfor? 

FSR har defineret deres egen identitet ved udarbejdelsen af SOR, som har været at lave en standard, som 

højnede kvaliteten af de godkendte revisors arbejde, og som begrænsede deres ansvar mest muligt. Kurserne, 

som FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed har udbudt til de godkendte revisorer, så vi i afsnit 5.1 
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indeholdt en beskrivelse af SOR og eksempler på, hvordan dette kunne rapporteres – men kun i 

revisionspåtegningen og ikke i revisionsprotokollatet. Man kan derved argumentere for, at årsagen til 

overflowet skal findes i, at FSR ikke har givet de godkendte revisorer gode nok vejledninger og værktøjer til at 

hjælpe de dem med at sikre en korrekt rapportering i revisionsprotokollaterne. Noget kunne tyde på dette, da 

en godkendt revisor udtaler: ”Der kunne også ligge nogle arbejdsprogrammer eller lignende hos FSR, under 

udvalget for offentlig revision. Men det er ikke nogen, jeg har gjort brug af” (bilag 11.2.1). 

På den anden side har et medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed udtalt, at FSR’s kurser er 

kendetegnet ved, at det er de mindre revisionsvirksomheder, der møder op (bilag 11.2.9). Ifølge samme 

medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed skyldes dette formentlig, at de store 

revisionsvirksomheder har deres egen faglige afdeling (bilag 11.2.9). I denne forbindelse er det værd at 

bemærke, at det er de store revisionsvirksomheder, der reviderer de 12 største NGO’er i Danmark, som dette 

speciale omhandler. At de godkendte revisorer fra de store revisionsvirksomheder ikke deltager i kurserne, 

understøttes af i hvert fald én godkendt revisor, der udtaler følgende om FSR’s kurser: ”Jeg har ikke selv 

deltaget i dem, men har været bekendt med kurserne” (bilag 11.2.4). Årsagen til overflowet skal måske derfor 

findes i, at de godkendte revisorer, som dette speciale omhandler, ikke deltager i FSR’s kurser, og at dette 

interesseskabelsesobjekt således er ineffektivt.  

Det ses dog i bilag 11.8, at det ikke er alle revisionsprotokollater, der indeholder negative afgrænsninger 

og/eller mangler emner i henhold til SOR 6 og SOR 7. Nogle af de godkendte revisorer har således forstået 

deres identitet som konsekvens af SOR. Dette kan argumentere for, at det er mobiliseringen, der har fejlet; at 

FSR ikke har fået mobiliseret masserne.  

Der er set tilfælde i NGO’ernes revisionsprotokollater, jf. bilag 11.8, hvor de godkendte revisorer ikke har 

ændret deres henvisning fra ”god offentlig revisionsskik” til SOR, som de godkendte revisorer forklarer med 

”SOR er stadig god offentlig revisionsskik” (bilag 11.2.1). 

De godkendte revisorer har været vant til, at ”Der […] mellem bevillingsgiver og bevillingsmodtager [ikke er] 

aftalt nogle målsætninger for produktivitet og effektivitet. Når der ikke er der, har jeg [revisor] ikke noget at 

holde det op i mod, og så må jeg gøre opmærksom på, at jeg ikke kan udtale mig om det. Det rapporterer jeg i 

revisionsprotokollen” (bilag 11.2.1). Denne afgrænsning ses stadig i de godkendte revisorers rapportering, men 

det har ikke været FSR’s hensigt med SOR, og det er ikke et krav i SOR jf. argumentationen i kapitel 6. Dette 

fremgår også af følgende citat fra et medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed: 
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”Derfor er det [SOR] lavet så snedigt, at du skriver, at ”jeg har kigget på sparsommelighed og 

ledelse og styring og har de nået de mål, de har opsat” Så siger jeg ikke noget om, at de er 

effektive eller om de er produktive. Og det er fuldstændig i overensstemmelse med SOR” (bilag 

11.2.9). 

At den negative afgræsning fortsat ses og at der fortsat henvises til ”god offentlig revisionsskik” fremfor SOR 

kan skyldes, at de godkendte revisorer ud fra deres erfaring ved, at ministerierne ved deres opfølgning holder 

rapporteringen op imod den gældende bekendtgørelse. Kulturministeriets bekendtgørelse henviser 

eksempelvis fortsat til ”god offentlig revisionsskik” og ikke SOR. Det kan derfor være, at de godkendte revisorer 

tolker dette, som at ministerierne forventer at få en rapportering, der ligner den fra sidste år, hvorved de 

godkendte revisorer er utrygge ved at ændre deres rapportering, når deres forhenværende rapporteringer har 

været tilstrækkelig over for ministerierne. I Kulturministeriet bekendtgørelsens står der desuden specifikt i 

§19, at de godkendte revisorer, i deres revisionsprotokollat, skal oplyse om, hvordan de har undersøgt, 

vurderet og konkluderet på NGO’ens sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Det kan ligeledes være 

en af årsagerne til, at de godkendte revisorer ikke har ændret deres negative afgrænsning i rapporteringen til 

en positiv afgrænsning i overensstemmelse med SOR.  

Er det derved FSR der har fejlet i at melde hensigten med rapporteringen efter SOR ud til revisorerne på en 

måde, som kan implementeres i praksis? Et medlem fra FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed har 

udtalt, at dette nok er tilfældet: ”Det er nok et problem, og er nok ikke meldt helt så fornuftigt ud, således folk 

er klar over det” (bilag 11.2.9). Det kan ud fra denne udtalelse med stor sikkerhed argumenteres for, at 

utilstrækkelig udmelding fra FSR til de godkendte revisorer har været medvirkende til, at ikke alle de godkendte 

revisorer rapporter i overensstemmelse med SOR. 

Ud over overflow omkring de godkendte revisorers rapportering blev der i kapitel 6 også identificeret et 

overflow omkring NGO’ernes identitet. Det blev pointeret, at NGO’erne ikke følger deres identitet, idet de ikke 

anerkender, at det er op til dem selv at sikre en blank påtegning.  

I ”triangle of interessement” ses det, at interesseskabelsesobjekterne omkring NGO’ernes identitet er 

ministeriernes bekendtgørelser og de godkendte revisorers rapportering. Herudover har NGO’erne selv 

opbygget interne retningslinjer og procedurer som eget interesseskabelsesobjekt. Der er ikke nogen direkte 

forbindelse imellem SOR og NGO’er, ligesom der er imellem alle de øvrige aktører og SOR. Dette kan derfor 

umiddelbart tænkes at være årsagen til, at NGO’ernes ikke aktivt tilrettelægger deres organisering, så de kan 

dokumentere, at de efterlever de emner, som de godkendte revisorer skal undersøge og erklære sig om. Det 

er ikke muligt at efterleve et regelsæt, man ikke kender til. 
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Man kan omvendt også stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er meningen, at NGO’erne skal sætte 

sig ind i og forstå SOR? SOR er jo som bekendt en revisionsstandard, der præciserer de godkendte revisorers 

ansvar. Det ligger i ordet ”revisionsstandard”, at det er et regelsæt, som de godkendte revisorer skal efterleve. 

Med udgangspunkt i dette kan man derfor umiddelbart ikke forvente, at NGO’erne har kendskab til SOR. 

Omvendt; hvis revisorerne skal konkludere på emnerne ifølge SOR, har NGO’erne så ikke et ansvar for at 

etablere interne retningslinjer og procedurer i overensstemmelse hermed? 

Hvis det ikke er meningen, at der skal være nogen direkte forbindelse imellem NGO’er og SOR er der nødt til 

at være nogle andre interesseskabelsesobjekter, som kan hjælpe NGO’erne til at forstå deres ansvar. Hvis 

dette er præmissen, må det, med udgangspunkt i ”triangle of interessement”, umiddelbart være 

ministeriernes bekendtgørelser og de godkendte revisorers rapportering, der skal sikre, at NGO’erne følger 

deres identitet. Skal årsagen til overflowet omkring NGO’erne derfor findes i, at et af disse 

interesseskabelsesobjekter (eller begge) ikke er effektive?  

I forhold til de godkendte revisorers rapportering er det allerede konstateret, at denne ikke lever op til SOR. 

Det er derfor en mulighed, at overflowet omkring NGO’ernes identitet er en konsekvens af overflowet omkring 

de godkendte revisorers rapportering. De godkendte revisorer er ikke præcise i deres rapportering på deres 

udførte arbejde, og rapporterer ikke om de konkrete emner SOR angiver. Hvordan skal NGO’erne så vide, at 

der er specifikke emner, som de skal præstere på i forhold til deres organisering og forvaltning af 

tilskudsmidlerne?  

Man kan diskutere, om det er de godkendte revisorers ansvar at kommunikere dette, eller om dette ansvar 

ligger hos ministerierne. Dog står der i SOR 6 og SOR 7 pkt. 13 at ”revisor skal opretholde en effektiv og ordentlig 

kommunikation om nøgleaspekterne i revisionen med de forvaltningsansvarlige” og i pkt. 14 at ”revisor skal 

som en del af planlægningen eller udførelsen af revisionen drøfte revisionsmål og kriterier med de 

forvaltningsansvarlige”. Umiddelbart har de godkendte revisorer en ret konkret kommunikationsopgave 

omkring revisionsmål og kriterier for juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, og det er derfor også en 

mulighed, at årsagen til overflowet omkring NGO’erne skyldes, at de godkendte revisorer ikke opfylder denne 

kommunikationsopgave.  

Man kan dog ikke komme uden om, at ministerierne også har et ansvar. Rigsrevisionen definerer over for os, 

at ”når du har fået en bevilling fra ministeriet, så har du (NGO) en forpligtelse til at omsætte det formål og 

operationalisere det ned i nogle konkrete krav, og især når du betaler penge ud af staten og til andre. Her skal 

du [ministerierne] stille krav der sikrer, at pengene går til formålet” (bilag 11.2.8). Herved menes, at det er 
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ministerierne, der har en forpligtelse over for NGO’erne til at videreformidle de retningslinjer og 

bestemmelserne, der er gældende ved forvaltningen af modtagne driftstilskud.  

Det kan umiddelbart tolkes, at ministerierne ikke er lykkedes med dette, siden NGO’erne jf. ovenfor ikke har 

bekendtskab med SOR, og ikke har opsat deres administration herefter. Hvad skyldes så det? Er det fordi, at 

ministerierne ikke er bekendt med deres identitet, som Rigsrevisionen har fastlagt eller fordi, at de ikke selv 

har formået at opnå kendskab til SOR og dens hensigt?  

I afsnit 4.2 blev det konstateret, at styrelserne under de enkelte ministerier har ansvaret for at følge op på 

forvaltningen af de driftstilskud, som ministerierne udlodder. Opfølgningen foretages på baggrund af en 

tjekliste, som er udarbejdet internt hos styrelserne, og som har til hensigt at følge bekendtgørelserne, der 

ligger til grund for udlodningen af driftstilskuddet. 

Disse bekendtgørelser fra Socialstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen blev i afsnit 5.1 gennemgået, hvoraf det 

fremgik, at Kulturministeriet ikke har opdateret deres bekendtgørelse siden 2010. Dette begrunder Slots- og 

Kulturstyrelsen ved:  

”Driftstilskudsbekendtgørelsens krav om, at revisionen skal foretages i overensstemmelse god 

offentlig revisionsskik, indebærer således, at revisionen skal følge de standarder, som 

Rigsrevisionen fastsætter, herunder SOR 7. Kulturministeriet har med indførelsen af bl.a. SOR 7 

ikke fundet anledning til at ændre driftstilskudsbekendtgørelsen, men vil i forbindelse med en 

kommende revision af bekendtgørelsen tilpasse terminologien vedr. revisionskrav, så den svarer 

til Rigsrevisionens gældende terminologi” (bilag 11.4). 

Slots- og Kulturstyrelsen bekræfter herved, at de er bekendte med SOR, men ikke har fundet anledning til at 

ændre bekendtgørelsen, da der blot er tale om en ”ændring af Rigsrevisionens terminologi”. Udtalelsen er 

derved modsætning til det, som i kapitel 6 blev konstateret; SOR har faktisk medført ændringer i indholdet af 

de godkendte revisorers arbejde. Både Rigsrevisionen og FSR beskriver, at der er tale om en ny 

revisionsstandard, som ændrer i revisors planlægning, udførte arbejde samt rapportering, da de godkendte 

revisorer nu kun skal erklære sig om specifikke emner, og ikke nødvendigvis om de tre aspekter. 

Den manglende opdatering af bekendtgørelsen er ifølge Rigsrevisionen ”blot et valg” (bilag 11.2.8) som 

ministerierne har truffet, hvilket også kommer til udtryk hos ministeriet. Dog kan det diskuteres, om dette valg 

skyldes, at ministerierne er fraværende, som de andre aktører italesætter, eller om det skyldes, at 

ministerierne ikke har forstået de ændringer, SOR har medført. 
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Det kunne af bilag 11.6 ses, at de tjeklister, som styrelserne, ved opfølgningen af tilskudsforvaltningen af 

NGO’ernes driftstilskud gjorde anvendelse af, tog udgangspunkt i regnskaberne og revisionsprotokollaterne. 

Tjeklisterne indeholdt ikke en beskrivelse af, hvad styrelsens medarbejderne skulle gøre, hvis der var noget i 

revisors rapportering, der så anderledes ud eller havde andre formuleringer, end hvad der kunne forventes af 

en standardrapportering. Derudover indeholdt tjeklisten ikke et punkt til, at styrelserne skulle kontrollere, 

hvilket emne inden for SOR, de godkendte revisorer havde udvalgt og konkluderet på de enkelte år. Er dette 

ligeledes en indikation på, at ministerierne ikke har forstået hensigten og udformningen af SOR?  

Ved styrelsernes opfølgning baserer de deres arbejde på revisors rapportering, jf. nedenstående udtalelse fra 

Slots- og Kulturstyrelsen: 

”Vi har grundlæggende tillid til at revisor udfører de opgaver han/hun er pålagt grundigt og 

pligtopfyldende – og i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. Hvis vi ved 

vores gennemgang falder over noget, som ud fra vores kendskab til institutionen eller af andre 

årsager forekommer ukorrekt el.lign., kan vi spørge ind til det og efter omstændighederne 

anmode om yderligere dokumentation. Ud over det har vi ingen egentlige ”værktøjer”” (bilag 

11.4)  

Ministerierne sætter derved deres lid til de godkendte revisorers juridisk-kritiske revision og 

forvaltningsrevision, samt deres rapportering herpå, og stiller ikke spørgsmålstegn herved, medmindre de 

”falder over noget”. Rigsrevisionen definerer, at ”ministeriernes forpligtelse er, at de skal kunne lave et 

statsregnskab, de skal sikre en effektiv forvaltning” (bilag 11.2.8). Det kan derved argumenteres for, at 

ministerierne har en forpligtelse til at opnå bedre forståelse af de godkendte revisorers rapportering for at 

kunne konkludere samlet på, om forvaltningen har været effektiv.  

Som tidligere nævnt fremgår det ikke klart af styrelsernes tjeklister ved tilskudsforvaltningen, at de skal 

vurdere og forholde sig til det emne, som revisorerne rapporterer på i henhold til SOR. Det indikerer, at 

ministerierne ikke har indset, at de godkendte revisorer kun udtaler sig om en meget lille del (kun 1 emne) af 

de forvaltningskrav, som NGO’erne skal leve op til.  

Man kan derfor argumentere for, at ministerierne har et ansvar for at lave yderligere opfølgning, hvorledes de 

kan sikre, at NGO’erne efterlever alle krav, og at deres forvaltning har været effektiv. Styrelserne kunne stille 

krav til NGO’erne om at udarbejde narrativ afrapportering i tilknytning til årsregnskab og revisionsprotokollat, 

hvor de konkluderer på mål eller delmål, som har været med til at sikre, at driftstilskuddet har været forvaltet 

effektivt i overensstemmelse med formålet. Dette ville i øvrigt være i overensstemmelse med SOR, og derved 
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kunne styrelserne få et værktøj til reelt at overvåge, om formålene med tilskuddet opnås, således som deres 

identitet kræver. Dog ses nærmest det modsatte. Ud fra Slots- og Kulturstyrelsens tjekliste i bilag 11.6 og 

bekendtgørelserne som beskrevet i afsnit 5.1 kan det ikke ses, at ministeriernes beder om yderligere materiale 

fra NGO’erne end et årsregnskab inklusiv de godkendte revisorers rapportering, hvorfor det må antages, at 

der ikke stilles krav hertil. NGO’erne har også udtalt, at de ikke oplever, at der stilles ret mange spørgsmål til 

forvaltningen af dette driftstilskud (bilag 11.2.2). 

De identificerede overflow, som ovenfor er blevet diskuteret, giver os anledning til at stille spørgsmålet; om 

implementeringen af SOR har skabt den stabilitet i netværket, som var hensigten?  
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Kapitel 9 

9 Konklusion 

Begrebsrammen for juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision er senest blevet ændret med 

implementeringen af SOR. De nye standarder har materialiseret sig i væsentlige ændringer i en række af 

aktørernes interesseskabelsesobjekter.  

Meningen med SOR har været at give normen for ”god offentlig revisionsskik” et mere præcist indhold, og 

præcisere overfor de godkendte revisorer og brugerne, hvad man kan forvente af denne revisionsydelse. SOR 

har dog langt fra materialiseret sig i dette, men har skabt en forvirring hos aktørerne, hvilket kommer til udtryk 

ved, at en række overflow er opstået.  

Det væsentligste overflow, som specialets analyse har afklaret er, at det ikke er alle godkendte revisorer, der 

har forstået deres rapporteringsopgave i henhold til SOR. Nogle godkendte revisorer foretager negative 

afgrænsninger i deres revisionsprotokollat, hvilket er et levn fra tidligere praksis. Derudover er det ikke alle 

godkendte revisorer, der har forstået, at de skal revidere med udgangspunkt i de emner SOR oplister. Og at 

dette betyder, at de skal afgrænse sig positivt om dette emne i deres revisionsprotokollat. SOR 6 og SOR 7 

fastlægger klart, at de godkendte revisorer i deres revisionsprotokollat skal beskrive, ”i hvilke væsentlige 

henseender det undersøgte emne er i overensstemmelse med eller ikke er i overensstemmelse med de relevante 

kriterier for god offentlig økonomistyring og forvaltning”. Endvidere, at de godkendte revisorer skal ”redegøre 

for karakteren af det revisionsbevis eller for de væsentligste observationer, som har overbevist revisor om, at 

den angivende konklusion er passende” (Rigsrevisionen, 2016(b)).  

Analysen har tydeliggjort, at nogle godkendte revisorer ikke efterlever ovennævnte krav til revisors 

rapportering på juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Det kan dog samtidig konstateres, at der findes 

eksempler på godkendte revisorers rapporteringer, som efterlever kravene. Det er således ikke et overflow, 

der eksisterer i forhold til alle godkendte revisorer, men dette er et udtryk for ustabilitet. 

Derudover har analysen vist, at NGO’erne ikke har forstået, at de har en opgave for sig som følge af SOR. Dette 

kan skyldes flere ting, som det blev fremhævet i diskussionen, men det kan dog konstateres, at flere NGO’er 

udtaler, at de ikke forstår hvad forvaltningsrevision betyder, og de oplever, at der bliver stillet flere og flere 

krav, som de har svært ved at følge med. Derfor er det nemmere for NGO’erne at reagere reaktivt på revisors 

bemærkninger, end at agere proaktivt. Det betyder ikke, at NGO’erne ikke forvalter midlerne betryggende, 

men det betyder, at der mangler noget i interesseskabelsen, som kan få NGO’erne til at forstå, at de har en 

opgave. Lige nu eksisterer der stort set ingen kobling mellem SOR og NGO’er, jf. ”triangle of interessement” i 
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kapitel 5. De godkendte revisorer finder det nødvendigt på egen hånd at finde frem til, hvordan NGO’erne 

lever op til SOR, selvom hele grundtanken med juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision er, at NGO’erne 

selv skal sikre dette og demonstrere, hvordan de lever op til regelsæt og forvaltningskrav. Dette hænger godt 

sammen med, at NGO’erne ikke er bekendt med SOR. Der er dog ingen af NGO’erne, der har fået andet end 

en blank påtegning2, hvorfor det kan konkluderes, at aktør-netværket godt kan leve med dette overflow.  

Ministerierne bliver af flere aktører opfattet som en passiv partner, hvilket også har været oplevelsen i 

forbindelse med dette speciale, idet Socialstyrelsen har afvist at stille op til interview, ligesom der har været 

udfordringer med at få Slots- og Kulturstyrelsen i tale. Derfor er det svært at udtrykke en konklusion om, 

hvordan denne aktør indrullerer i aktør-netværket omkring SOR. Baseret på kommunikationen med Slots- og 

Kulturstyrelsen kan det dog konstateres, at de ved opfølgningen på deres tilskudsforvaltning sætter stort set 

al lid til de godkendte revisorers rapportering på juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Dermed indser 

de ikke, at de har et ansvar for at lave yderligere opfølgning for at sikre effektiv forvaltning.  

Det er i analysen af overflow fremhævet, at ministeriernes manglende forståelse for, hvad de godkendte 

revisorers juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision indebærer, kan føre til fejlfortolkninger. Der er 

tidligere set eksempel på, at et ministerie fejlfortolkede en revisors erklæring, og at en revisionsvirksomhed 

som følge heraf blev indbragt for Revisornævnet, jf. kapitel 6.  

Hele årsagen til, at FSR gik ind i et samarbejde omkring udviklingen af SOR, var med henblik på at undgå at de 

godkendte revisorer blev bragt for Revisornævnet. Men der eksisterer fortsat en risiko for, at de godkendte 

revisorer kan blive bragt for Revisornævnet, hvis ministerierne fejlfortolker de godkendte revisorers 

rapportering. Ydermere er der for de godkendte revisorer en risiko for at blive bragt for revisornævnet, når 

deres rapportering ikke er i overensstemmelse med SOR. Dette er et udtryk for ustabilitet. 

Dermed kan det konkluderes, at de seneste ændringer i begrebsrammen for juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision ikke har materialiseret sig i en stabil praksis.  

Dette understøttes også af, at både FSR og de godkendte revisorer giver udtryk for, at SOR ikke er en færdig 

standard. Ifølge FSR kommer der en ny version. Dette siger flere revisorer også; de er sikre på, at der kommer 

flere udgaver. Aktørerne selv oplever således ikke, at aktør-netværket er blevet stabiliseret med SOR, som 

standarden ser ud nu.  

 

2 Baseret på årsregnskaberne for 2017 og 2018, hvor SOR har været trådt i kraft 



  

Side 113 af 223 

 

I arbejdet med specialet er det desuden kommet frem, at implementeringen af SOR har skabt en ny 

problemstilling; lever forvaltningsrevision op til formålet?  

Ministerierne har et bevillingsmæssigt ansvar, og dermed pligt til at sikre, at tilskudsmidler anvendes så 

effektivt som muligt til at opnå det afledte formål, som beskrevet i afsnit 5.1 om Rigsrevisionens spørgsmål og 

svar om revision af statstilskud. Derfor er formålet med, at ministerierne stiller krav om finansiel revision, 

juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af driftstilskud, at de ved hjælp af de godkendte revisorers 

rapportering kan opnå tillid til, at NGO’erne lever op til dette. Dette er i øvrigt i overensstemmelse med, 

hvordan Rigsrevisionen ved interview definerede formålet med juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

(bilag 11.2.8).  

Med indførelsen af SOR er der opstået en risiko for, at formålet med forvaltningsrevision ikke længere bliver 

opfyldt, idet der ikke længere er krav om, at de godkendte revisorer undersøger alle tre aspekter af 

forvaltningsrevision; sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Som et medlem af FSR’s udvalg for 

revision af offentlig virksomhed pointerer, står der ikke i SOR, hvilket aspekt de godkendte revisorer skal 

anvende, når de udfører forvaltningsrevision (bilag 11.2.9). Det betyder, at de godkendte revisorer aldrig 

nogensinde behøver at revidere effektiviteten og produktiviteten af NGO’ernes forvaltning.  

Vi har spurgt et medlem af FSR’s udvalg for revision af offentlig virksomhed direkte: ”Hvis revisor kun kigger 

på afgrænsede ting, og faktisk kan vælge at lade være med at kigge på effektiviteten og produktiviteten, 

hvordan lever forvaltningsrevisionen så op til dets formål? ”, hvortil svaret var: 

”Så får du ikke det hele med, nej. Det er med vilje, og det er Rigsrevisionen gået med til”  (bilag 

11.2.9). 
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