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Forord 

Indeværende afhandling er udarbejdet med formålet om at give læseren et øget indblik i  intern 

revisions arbejde. Herunder særligt i store danske pengeinstitutter, hvor det ikke længere er den 

interne revisionschef der påtegner årsrapporten. At den interne revisionschef ikke længere har dette 

til opgave, samt ny regulering, har resulteret i et paradigmeskift fra finansiel til operationel revision. 

Ydermere har vores ønske været at sætte fokus på ekstern revisors muligheder for at assistere den 

interne revisionsafdeling. 

 

Der forekommer en minimal mængde af lovgivning der beskriver forholdet mellem den interne og 

eksterne revision. Derfor har vi i afhandlingen ønsket at finde ud af, hvordan dette fungerer i praksis. 

Herunder hvordan den interne revisionsafdeling kan tilføre en øget værdiskabelse til virksomheden 

ved at udnytte de nye tiltag og processer, der er tilkommet som effekt af paradigmeskiftet.  

 

Vi ønsker at sige tak til Kim Stormly Hansen for at have brugt tid og ressourcer på at være vores 

vejleder i hele processen for udarbejdelse af indeværende afhandling. Vi takker tilmed for hans 

entusiasme, store praktiske viden og ekstrem hurtige svar. Ydermere vil vi gerne takke alle 

medarbejdere i interne og eksterne revisionsafdelinger, der har brugt tid på at dele ud som deres 

viden til besvarelse af vores interviews. Dette har givet os et stort indblik i, hvordan interne 

revisionsafdelinger fungerer i praksis, samt samarbejdet mellem intern og ekstern revision. Stort tak 

til vores familie, der har foretaget korrekturlæsning. Dertil vores skønne kollegaer der har været en 

stor hjælp til sparring under hele processen for afhandlingen.  

 

Dette har tilsammen hjulpet os med at komme igennem en meget spændende og lærerig periode 

for udarbejdelse af indeværende afhandling. 

 

Vi håber, at vores formål med afhandlingen bliver opfyldt, så læsere af denne vil opnå en bredere 

forståelse for interne revisionsafdelinger i store danske pengeinstitutter, samt ekstern revisors 

mulighed for at assistere intern revisions arbejde.  
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Executive Summary 

In the recent years there has been a paradigm shift from financial til operational internal audit, that 

has taken place in some of the large Danish financial institutions. This means that in some institutions 

the chief audit officers no longer “signs” the annual report. This has led to a change in the internal 

auditor’s tasks and the collaboration between the internal and external auditors. 

The subject of this thesis is to investigate the paradigm shift that has taken place in primary Danske 

Bank and Nykredit Bank. Including which opportunities the external auditor have to assist the internal 

audit function. This involves an examination of the legal requirements and restrictions that occur in 

this connection.  

Our primary source of data consists of interviews with both internal and external auditors. Including 

representatives from the internal audit functions at Danske Bank and Nykredit Bank. 

The analysis indicates that the paradigm shift has led to several options for the external auditor to 

assist the internal audit function. These options include external auditor as an advisor and the 

possibility of co-sourcing the internal audit function, which are the options relevant for this thesis’ 

delimitation.   

Furthermore the study has found that the change of internal audits role in many ways has led to a 

more value creating internal audit than earlier years. This is defined by the new approach to internal 

audit where the internal audit functions deep company insight and knowledge is utilized. The analysis 

is completed by an assessment of the future internal audit functions possibilities and options to create 

even more value in the future.  

As part of our final conclusion we have developed a proposal for a future collaboration model 

between internal and external auditors and general proposals to the internal audit function in order 

to create more value. The model contains suggestions to some of the problems we have observed 

through our interviews and collection of data.  
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1. Indledning  
De senere år har vist et stort skift i den interne revisions rolle hos de store danske pengeinstitutter. 

Skiftet i den interne revisors rolle kan ses som en effekt af en overgang fra finansiel revision til fokus 

på udførelse af en mere operationel revision.  

Intern revision er et lovgivningsmæssigt krav hos større danske finansielle virksomheder, hvorfor det 

er mange store pengeinstitutter, der i en grad vil have oplevet et skift i intern revisors rolle. Dette 

betyder, at interne revisionsafdelinger i den seneste årrække har stået over for en udvikling, som har 

haft stor effekt på de underlagte arbejdsopgaver. Udviklingen ses som konsekvensen af tilpasninger 

til et dynamisk samfund, og er tilmed påvirket af tidligere kriser og erfaringer. Denne udvikling ser ud 

til at fortsætte i takt med implementering af ny lovgivning og regulering, som i et stort omfang stiller 

nye og opdaterede krav til den interne revisionsafdeling hos de store danske pengeinstitutter.  

”Intern revision er en uafhængig, objektiv bekræftelses- og rådgivningsfunktion som har til 

hensigt at tilføre merværdi og forbedre organisationens drift. Den bidrager til at 

organisationen opnår sine målsætninger ved at benytte en systematisk og struktureret 

metode til at evaluere og forbedre effektiviteten og hensigtsmæssigheden af organisationens 

processer for risikostyring, kontrol og governance.” (https://global.theiia.org, oversat til 

dansk) 

Ovenstående definition er Foreningen af Interne Revisorers (IIA) definition af intern revision. Med 

andre ord er intern revision en uafhængig og bestyrelsesrapporterende enhed, der er ansat af 

bestyrelsen med det formål at være værdiskabende for virksomhedens processer og drift. Det er 

herved et område, der har gennemgået en stor forandring inden for en senere årrække, og står over 

for udfordringer samt muligheder for at kunne skabe øget værdi inden for området.  

Udviklingen i intern revision ses i høj grad i omfanget af, at det ikke længere er et krav i dansk 

lovgivning, at den interne revisionschef påtegner årsrapporten. I de store pengeinstitutter, hvor den 

interne revisionsafdeling er ophørt med dette, ses et paradigmeskift i udførsel af opgaver. Dette har 

medført, at ekstern revision i højere grad varetager den finansielle revision, hvortil den interne 

revision har rykket fokus til mere operationelle opgaver. At interne revisionsafdelinger i højere grad 

varetager operationelle opgaver, er tilmed en effekt af de ændringer, der blev vedtaget for 

revisionsbekendtgørelsen i 2014, der medførte at den interne revision skal  varetage alle dele af 

væsentlige og risikofyldte poster i regnskabet. Ydermere forekommer der, med de operationelle 

https://global.theiia.org/
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opgaver, et potentiale for at interne revisionsafdelinger kan skabe øget værdi for virksomheden i 

form af større virksomhedsindsigt.   

I takt med at de interne revisionsafdelinger står over for at skulle tilpasse sig efter de nye krav og 

lovgivning, kan der opstå et øget behov for assistance udefra. Det øgede behov for assistance kan 

opstå når, den interne revisionsafdeling ikke er i besiddelse af de nødvendige kompetencer og 

netværk. Dette gør, at efterspørgslen på ekstern revisors assistance til at bistå interne 

revisionsafdelinger er i stigende kurs. Dertil har ny lovgivning åbnet op for større muligheder inden 

for det givne område.  

De interne revisionsafdelinger står nu overfor udfordringer med at få tilpasset og udviklet deres 

fremgangsmåder og arbejdsmetoder for udførelse af revisionsopgaver. I takt med den udvikling der 

sker i verdenssamfundet, stilles der også nye krav til revisorer, og det kan derfor blive nogle helt 

andre kompetencer end de traditionelle, som bliver relevante for fremtidens interne revisor. 

Kompetencer inden for ny teknologi kan derfor blive altafgørende for den fremtidige udvikling.  
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1.1. Problemstilling 

Ud fra indledningen er det muligt at udlede, at der i de senere år været en tendens til, at finansielle 

virksomheders, herunder især de store pengeinstitutters, interne revisionsafdelinger har skiftet fra 

finansiel revision til operationel revision. Dette har medført nye udfordringer, og kan have skabt en 

forventningskløft i samarbejdet mellem den eksterne og interne revision, da fordelingen af 

arbejdsopgaver har ændret sig. Som følge af skiftet i arbejdsopgaver og stigende regulering i den 

finansielle sektor, er ekstern revisors mulighed for at assistere intern revision i store danske 

pengeinstitutter tilmed ændret, og der er opstået nye muligheder og efterspørgsel herfor.  

1.2. Problemformulering og underspørgsmål 

Med baggrund i ovenstående problemstilling er følgende problemformulering opstillet: 

●    Hvad er erfaringerne fra de store danske pengeinstitutter, hvor intern revision 
ikke længere påtegner årsrapporten, og hvordan påvirker det samarbejdet med 
ekstern revision? 

For at sikre en fyldestgørende besvarelse af ovenstående problemformulering, er der opstillet 

følgende seks underspørgsmål: 

- Hvad er intern revision, og hvordan har udviklingen været fra finansiel til operationel 

revision? 

- Hvad har erfaringerne været, ved at intern revision i Danske Bank og Nykredit Bank har 

gennemgået et paradigmeskift? 

- Hvilke muligheder, problemstillinger og lovgivningsmæssige begrænsninger kan der   være, 

i at generalforsamlingsvalgt revisor assisterer intern revision? 

- Hvilke muligheder har ekstern revisor for at anvende intern revisions arbejde? 

- Hvordan sikres det, at intern revision fortsat er værdiskabende for virksomheden? 

- Hvordan ser fremtidens interne revision hos de store danske pengeinstitutter ud? 
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1.3. Afgrænsning 

Det har været nødvendigt at foretage visse afgrænsninger for at begrænse afhandlingens omfang. 

Derfor vil afhandlingen udelukkende have sit fokus på den interne revisionsafdeling hos store 

pengeinstitutter i Danmark, hvor der efter dansk lovgivning er et krav om etablering af en intern 

revisionsafdeling. Dermed er afhandlingen afgrænset fra andre finansielle virksomheder, der ikke er 

store pengeinstitutter i Danmark. Et stort pengeinstitut i Danmark vil i denne afhandling være 

defineret som systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), som er udpeget af Finanstilsynet jf. § 

308 i lov om finansiel virksomhed. Afgrænsningen til store pengeinstitutter i Danmark vil skabe et 

bedre grundlag for sammenligneligheden, da den organisatoriske opbygning af en intern 

revisionsafdeling er afhængig af, om den er etableret i en mindre eller større virksomhed. Der vil i 

afhandlingen være et særligt fokus på store danske pengeinstitutter, hvor den interne 

revisionsafdeling ikke længere påtegner årsrapporten. 

Afhandlingen vil herved fokusere på intern revision i en dansk kontekst, da intern revision i udlandet 

ofte ikke ligner den interne revision, der er i Danmark (Finanstilsynet 2006). Derfor vil afhandlingen 

som udgangspunkt udelukkende fokusere på dansk lovgivning og konsekvenserne heraf. De 

benyttede reguleringer, gældende for ekstern revisor, vil herunder afgrænse sig til reguleringer 

omhandlende intern revision hos finansielle virksomheder. Der vil i tilfælde være anvendt udenlandsk 

litteratur, som er tilpasset afhandlingen, således at relevansen er sikret. 

Afhandlingens fokus vil omhandle paradigmeskiftet fra finansiel til operationel intern revision og 

samarbejdet mellem ekstern og intern revisor. Herunder hvordan ekstern revisor kan assistere den 

interne revisionsafdeling. Derfor afgrænser afhandlingen sig fra andre emner inden for intern 

revision. 
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1.4. Afhandlingens struktur 

Følgende afsnit har til formål at illustrere opbygningen af den fulgte struktur i afhandlingen for at give 

læseren det fuldstændige overblik. Nedenstående figur viser, hvordan afhandlingen er inddelt i 8 

dele. Indholdet af hver del vil blive uddybet i figurbeskrivelsen. 

Figur 1 - Afhandlingens struktur 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Del 1: Indledning 

Del 1 indeholder afhandlingens indledning, hvor der gives en kort beskrivelse af, og introduktion til 

det valgte emne i afhandlingen. Herudover indeholder afsnittet problemformulering, problemstilling, 

tilhørende underspørgsmål, og en afgrænsning der beskriver, hvilke områder afhandlingen 

afgrænser sig fra. Del 1 vil hermed give læseren et indblik i, hvilke problematikker og emner der vil 

blive uddybet og analyseret i afhandlingens resterende dele. 

Del 2: Metode 

Del 2 indeholder valg af metode, videnskabsteoretisk indgangsvinkel, og en beskrivelse af, hvordan 

afhandlingens empiri er indsamlet. Herudover indeholder afsnittet en beskrivelse af kvalitetssikring 

af dataindsamling, herunder hvordan validitet, reliabilitet og tilstrækkelighed er opnået. 

Afslutningsvis beskrives forkortelser og definitioner, således at læseren har mulighed for at danne 

et overskueligt overblik over disse og opnå en forforståelse af omtalte begreber i indeværende 

afhandling. 
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Del 3: Teori      

Del 3 indeholder en teoretisk gennemgang af de områder, som afhandlingen er afgrænset til at 

beskæftige sig med. Ydermere beskæftiger dette afsnit sig med relevant lovgivning, reguleringer og 

standarder, som anvendes til grundlag for analysen. Denne del er vigtig for læserens 

baggrundsviden og forståelse for den videre analyse.  

Del 4-8: Analyse 

Del 4-8 indeholder afhandlingens analyse. Som det fremgår af figuren, er analysen inddelt i 5 afsnit, 

som hver har til formål at besvare problemformuleringen og de oplistede underspørgsmål. Dette 

betyder, at hver af disse 5 afsnit vil beskæftige sig med et underspørgsmål til den overordnede 

problemstilling. Analysen vil have sit grundfundament i den beskrevne teori i del 3, hvor den 

indsamlede empiri til udarbejdelse af analysen, vil være indsamlet efter den beskrevne metode i del 

2 . At analysen har sit udgangspunkt i den beskrevne teori, betyder at der ofte vil blive henvist til 

afsnit fra afhandlingens del 3, for at give læseren et hurtigt og nemt overblik over, hvilken 

baggrundsviden besvarelsen relaterer sig til.    

Del 8: Diskussion, perspektivering og konklusion 

Del 8 indeholder diskussion, perspektivering og afhandlingens konklusion. Det vil her være den 

afsluttende del af opgaven, der beskæftiger sig med diskussion af afhandlingens emne, samt 

konklusion herpå. Konklusionen vil fungere som en opsummering af afhandlingens besvarelse, af 

den i del 1 opstillede problemstilling og tilhørende underspørgsmål. I forbindelse med 

perspektiveringen vil der blive taget stilling til videre undersøgelse inden for afhandlingens 

berøringsflade. 
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2. Metode 
Følgende afsnit har til formål at beskrive den valgte metode benyttet til afhandlingen for at besvare 

den opstillede problemstilling og tilhørende underspørgsmål. Hertil belyses valg af 

videnskabsteoretisk indgangsvinkel og empiri, herunder indsamling af forskellige typer data. 

Afslutningsvis vil sikring af kvalitetskriterier i form af validitet, reliabilitet og kildekritik belyse 

overvejelser foretaget i forbindelse med den indsamlede empiri, samt tilstrækkeligheden herfor. 

2.1. Videnskabsteoretisk indgangsvinkel 

Valg af paradigme i afhandlingen har konsekvenser for den benyttede tilrettelæggelse, metode og 

proces, da fremgangsmåde, og videnskabelse er afhængig af paradigmets forudsætninger (Voxted, 

2006). Som illustreret i figur 2 er paradigmet opbygget af ontologi, epistemologi og metodologi, som 

alle har konsekvenser for afhandlingens udarbejdelse. Ontologien er virkelighedsopfattelsen af, 

hvad verden er. Denne virkelighedsopfattelse har indvirkning på epistemologien, som afgør, hvordan 

verden erkendes. Ontologien og epistemologien definerer i samspil metodologien, som afgør 

fremgangsmåden for videnskabelse i afhandlingen (Voxted, 2006). Indeværende afhandling har 

videnskabsteoretiske afsæt i hermeneutikken, som er en fortolkningslære. At hermeneutikken er en 

fortolkningslære gør, at det ønskes at opnå forståelse for de undersøgte fænomener før en forklaring 

af disse. Hertil er individet i besiddelse af en forforståelse, som skaber en fortolkningsramme. 

Fortolkningsrammen er afgørende for analysen, da den påvirker hvilke forestillinger og 

grundbegreber, vi som forskere kan benytte os af. Dette vil komme til udtryk i afhandlingen ved, at 

der vil blive fortolket på paradigmeskiftet fra finansiel til operationel revision, samt ekstern revisors 

mulighed for at assistere intern revision. Ontologien inden for hermeneutikken er begrænset 

realistisk, hvilket betyder, at verden eksisterer i samspil med individets forforståelse. 

Erkendelsesteoretisk er hermeneutikken i besiddelse af en subjektiv epistemologi. I analysen vil den 

subjektive epistemologi påvirke ved at viden erkendes subjektivt af, hvem vi er. Dette betyder, at ny 

teori og empiri bygger videre på opgaveudarbejders viden og forforståelse, der i samspil vil skabe 

analyserammer. Dette gør, at viden, opnået gennem analysen i indeværende afhandling, er påvirket 

af opgaveudarbejderne (Voxted, 2006). 
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Figur 2 - Overblik over videnskabsteori 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

2.2. Dataindsamling 

Indeværende afhandling vil benytte sig af kvalitativ metode for dataindsamling. Den kvalitative 

indgangsvinkel er valgt, for at skabe dybdegående viden til besvarelse af de opstillede 

problemstillinger, frem for en bred og generaliserbar viden, som bliver skabt ud fra kvantitativ 

metode. Der vil ved den kvalitative dataindsamling benyttes primære datakilder i form af kvalitative 

interviews, samt dokumentanalyse af sekundære datakilder. Hertil er den deduktive metode valgt, 

hvor der arbejdes fra teori til empiri. Dette betyder, at revisionsteorier vil hjælpe til at skabe empiri til 

at besvare den opstillede problemformulering. Den deduktive metode er valgt frem for den induktive 

metode, da der ved udarbejdelse af denne afhandling er begrænset mængde af ressourcer til at 

udforske empiri og opstille nye teorier herfra. Det vurderes herved, at den deduktive metode vil skabe 

bedst mulighed for adækvat besvarelse af problemformuleringen.  

En primær datakilde defineres ved, at data er indsamlet af opgaveudarbejder for at besvare en given 

problemstilling. Det er herved en målrettet dataindsamling. Sekundære datakilder er allerede 

eksisterende data indsamlet af anden part, hvorfor denne form for data er indsamlet med et andet 

hovedformål end besvarelse af den opstillede problemformulering (Saunders et. al., 2009). Der er 

fordele og ulemper ved hver af disse. Da de sekundære datakilder er udarbejdet med andet formål, 

kan der forekomme elementer af utilstrækkelighed for besvarelse, som i dette tilfælde vil blive 

suppleret af det primære indsamlede data. De sekundære datakilder kan derimod give et perspektiv, 

som man ellers ikke ville have stødt på, da deres andet formål ved indsamling gør, at andre områder 

dækkes. Det vurderes herved, at datakilderne i samspil vil kunne afdække problemformuleringen. 
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2.3. Primære datakilder 

For primær dataindsamling er der i afhandlingen benyttet kvalitativ metode. Tilgangen benyttet for 

indsamling af datakilder er semistrukturerede interviews. Dette betyder, at de indsamlede interviews 

er foretaget ved at have en opsat struktur, der undervejs kan afviges fra. Dertil er der inden 

interviewet forberedt en række spørgsmål, som kan tilpasses, fraviges, uddybes, opfølges etc. efter 

behov under interviewets forløb (Andersen et. al., 2012). 

Udvælgelsen af interviewpersoner er foretaget ved en konkret vurdering af antal til afdækning af 

problemformulering, samt at sikre tilstrækkelighed i form af repræsentativitet. Da afhandlingen 

afgrænser sig til store danske pengeinstitutter med særlig fokus på dem, hvor den interne 

revisionsafdeling ikke længere påtegner årsrapporten, er Danske Bank og Nykredit Bank udvalgt til 

indsamling af empiri. 

Figur 3 - Interview   

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående figur har til formål at give et overblik over de udvalgte interviewpersoner, som er 

interviewet i forbindelse med indsamling af afhandlingens empiri. Udvælgelsen af interviewpersoner 

vil blive uddybet i nedenstående underafsnit.  

2.3.1. Interview med intern revision  

Der er udvalgt en interviewperson fra intern revision fra hver af de to udvalgte pengeinstitutter, da 

disse vurderes, at kunne give et indblik i det paradigmeskift, der er forekommet fra finansiel til 
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operationel revision de senere år. Herved er det muligt at få indblik i intern revisions opgaver, 

mulighed for ekstern revisors assistance, samt opfattelse af samarbejdet med ekstern revision. To 

respondenter vurderes at være repræsentativt, da disse giver et indblik i to af de største 

pengeinstitutter, hvorfor mængden vurderes at være tilstrækkelig inden for en definerede 

afgrænsning og tidsramme til udarbejdelse af afhandlingen. 

Interviews med medarbejdere hos Nykredit Bank og Danske Banks interne revision er 

semistrukturerede interviews med en varighed på hhv. 20 og 30 minutter, som er blevet lydoptaget. 

Der er i løbet af begge interviews blevet spurgt yderligere ind til respondenternes besvarelse, som 

effekt af det semistruktureret interview, hvor det er tilladt at spørge ind til uddybelse. De indsamlede 

interviews har medført brugbar information til besvarelse af de opstillede problemstillinger, ved at 

give en dybdegående forståelse for de interne revisionsafdelingers arbejde i praksis. Dette vurderes 

herved at have givet værdi til afhandlingen.  

Hvis indeværende afhandling ikke havde haft en begrænset tidshorisont, havde det været ønsket at 

indsamle endnu et interview fra Danske Banks interne revisionsafdeling. Dette skyldes, at 

respondenten fra Danske Bank har skiftet job fra Nykredit Bank undervejs i paradigmeskiftet. 

Jobskiftet betyder at vedkommende ikke har oplevet hele udviklingen fra en respektiv arbejdsplads. 

Derfor ville indsamling af endnu et interview fra Danske Banks interne revision bidrage med et indblik 

i opfattelse af samarbejdet i hele paradigmeskiftet. Muligheden for yderligere indsamling af empiri er 

uddybet i afhandlingens perspektivering under afsnit 7.  

2.3.2. Interview med ekstern revision 

For Nykredit Bank og Danske Bank er der foretaget interviews med revisionsteamet, som er tilknyttet 

generalforsamlingsvalgt revisor. Disse er foretaget med formålet om at få et indblik i ekstern 

revisions opfattelse af samarbejdet med den interne revisionsafdeling. Ydermere er muligheder for 

assistance til intern revision, opfattelsen af paradigmeskiftet, samt anvendelsen af intern revisions 

arbejde undersøgt. Generalforsamlingsvalgt revisor hos Nykredit Bank og Danske Bank er begge 

revisionshuset Deloitte. Som følge heraf er begge interviews med eksterne revisorer medarbejdere 

ansat hos Deloitte. Tilstrækkeligheden af den indsamlede empiri, som effekt  af, at begge 

respondenter er fra samme revisionshus er gennemgået under afhandlingens afsnit 2.5.  

Interviews med medarbejdere hos Deloittes revisionsafdeling er semistrukturerede interviews med 

en varighed på hhv. 20 og 25 minutter, som er blevet lydoptaget. Ligesom indsamlingen ved intern 

revision, er der i løbet af begge interviews blevet spurgt yderligere ind til respondenternes 

besvarelse, som effekt af den semistrukturerede interviewform. Den indsamlede empiri vurderes, at 
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have medført brugbar indsigt og viden i forbindelse med afhandlingens udarbejdelse og besvarelse 

af de opstillede problemstillinger.  

2.3.3. Interview med specialist i “andre ydelser” 

For yderligere undersøgelse af ekstern revisors mulighed for at assistere interne revisionsafdelinger, 

er det valgt at foretage interview med en ekstern revisor, der er splitansat mellem intern og ekstern 

revision. Ydermere har vedkommende specialiseret sig i “andre ydelser” til intern revision, og står 

for udvikling af Deloittes FSI AO afdeling, hvis funktion vil blive uddybet i afsnit 4.3. Indsamling af 

interview er udvalgt for afdækning af hvilke ydelser, muligheder og begrænsninger der kan være ved 

at ekstern revisor kan assistere interne revisionsafdelinger.  

Interview med medarbejderen er et semistruktureret interview, som er blevet lydoptaget. Viden 

indsamlet fra det opstillede interview vurderes at have givet et dybere indblik, i hvordan “andre 

ydelser” fungerer, hvad ekstern revisor kan assistere intern revision med, samt hvilke begrænsninger 

der kan forekomme herved.  

2.4. Sekundære datakilder 

For indsamling af sekundære datakilder er der valgt at benytte lovgivning, samt forskningsdata. De 

indsamlede forskningsdata vil fremgå som faglitteratur i form af lærebøger, videnskabelige artikler, 

rapporter udarbejdet af IIA og anerkendte revisionshuse samt relevante hjemmesider (Andersen, 

1999). Lovgivningen, vil som tidligere nævnt, afgrænse sig til relevant dansk lovgivning.                                                  

  

2.5. Kvalitetskriterier og kildekritik 

Det er vigtigt at sikre afhandlingens kvalitetskriterier, både inden for den primære og sekundære del 

af dataanalysen. Inden for begge dele gælder det, at der for en undersøgelse er påkrævet at sikre 

validitet og reliabilitet (Andersen et.al., 2012). Ved opfyldelse af disse sikres det at have opnået 

“gyldig” viden til besvarelse af indeværende afhandling. 

Reliabiliteten vedrører konsistensgraden, ved gentagne målinger. Det er herved pålideligheden i de 

indsamlede data, der bliver sikret ved opfyldelse af dette kvalitetskriterium i form af høj reliabilitet 

(Andersen et.al., 2012). 



19 
 

Pålideligheden, der henvender sig til dette, vurderes i dataindsamlingen af primære data at være 

høj, på baggrund af de udvalgte interviewpersoner alle har ekspertise inden for det undersøgte 

område. Dette begrundes, ved at de to eksterne revisorer har flere års erfaring med at samarbejde 

med intern revision, en revisor er split ansat mellem ekstern og intern revision, og to interne revisorer 

har flere års erfaring med arbejdet hos intern revision. Respondenternes besvarelser vurderes 

herved at være pålidelige, på trods af subjektiviteten der kan forekomme fra den enkelte 

interviewperson. 

Inden for den sekundære del af dataanalysen er der benyttet lovgivning, rapporter, videnskabelige 

artikler samt teori fra relevante pensumbøger. Pensumbøger vurderes at være autoritære datakilder, 

da disse benyttes som den teoretiske baggrund for at blive uddannet statsautoriseret revisor. 

Ydermere vurderes rapporter, artikler samt data fra anerkendte og relevante organisationer og 

hjemmesider, at være pålidelige kilder. Dette vurderes på baggrund af, at data er udarbejdet af 

anerkendte virksomheder herunder eksempelvis PwC og IIA, som dermed sikrer en høj grad af 

pålidelighed. At disse vurderes pålidelige gør at reliabiliteten ligeså dækkes ved de sekundære 

datakilder. 

For at sikre en høj validitet, for både primære og sekundære datakilder, er det muligt at 

sammenholde den teoretiske og empiriske definition for disse. Den teoretiske definition er 

forhåndsbestemt, da den valgte metode er deduktiv, som er mulig at sammenholde med den 

empiriske definition indsamlet af datakilder. Des tættere disse er på hinanden, des større gyldighed, 

og højere validitet er derved opnået (Andersen, 1999). 

Tilstrækkeligheden af den indsamlede data vurderes ud fra repræsentativiteten. Ved den primære 

dataindsamling er de udvalgte interviewpersoner fra ekstern revision, medarbejdere hos Deloitte, 

som til dagligt arbejder i auditfunktionen med fokus på finansielle virksomheder. Selvom der 

udelukkende er udvalgt respondenter fra ekstern revisions side tilknyttet ét revisionshus, vurderes 

repræsentativiteten af undersøgelsen at være til stede, og herved tilstrækkelig. Dette kan 

argumenteres, ved at Deloitte er revisionshuset udvalgt til generalforsamlingsvalgt revisor for de 

udvalgte pengeinstitutter, som afhandlingen tager udgangspunkt i. Ydermere er revisor 

offentlighedens tillidsrepræsentant, og er uafhængig (Füchsel, 2017). Dette gør, at revisors 

tilknyttede revisionshus ikke har nogen indflydelse på besvarelserne. 

2.6. Begrebsafklaring og definitioner 

For overskueligheden er der i afhandlingen anvendt forkortelser. Disse er oplistet jf. tabel nedenfor. 

Samme tabel indeholder definitioner på begreber, som anvendes i opgaven. 
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Tabel 1 - Definitions- og begrebsoversigt 

Definitioner af forkortelser 

Forkortelse Forklaring 

IIA Foreningen af Interne Revisorer 

IIASB International Auditing and Assurance Standards Board 

ISA Revisionsstandarder udstedt af IIASB 

IPPF Standarder udstedt af IIA som regulerer intern revision 

Revisorloven Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder (LBK nr. 1287 af 20/11/2018) 

Revisionsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i 

finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 

(BEK nr. 1912 af 22/12/2015) 

Erklæringsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om godkendte revisorers og 

revisionsvirksomheders uafhængighed (også kaldet 

uafhængighedsbekendtgørelsen) (BEK nr. 735 af 

17/06/2016) 

EU-forordningen Forordning (EU) nr. 537/2014  
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CBOK The Global Internal Audit Common Body of Knowledge 

 

Begrebsafklaring 

Assurance services Som defineret i IPPF glossary sektion: 

An objective examination of evidence for 

the purpose of providing an independent 

assessment on governance, risk 

management, and control processes for 

the organization. Examples may include 

financial, performance, compliance, 

system security, and due diligence 

engagements 

Governance Som defineret i IPPF glossary sektion: 

The combination of processes and 

structures implemented by the board to 

inform, direct, manage and monitor the 

activities of the organization toward the 

achievement of its objectives. (IPPF, 

glossary) 

Virksomheder af interesse for offentligheden Som defineret i revisorlovens § 1.a, nr. 3:  

Virksomheder af interesse for 

offentligheden: 
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a) Virksomheder, som har 

kapitalandele, gældsinstrumenter eller 

andre værdipapirer optaget til handel på et 

reguleret marked i et land inden for Den 

Europæiske Union eller i et land, som 

Unionen har indgået aftale med på det 

finansielle område, og 

b) finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 

1, nr. 1, litra a, b og e, i lov om finansiel 

virksomhed. 

Data analytics  The process of gathering and analyzing 

data and then using the results to make 

better decisions (Anderson et. Al., 2017)  

Kilde: Egen tilvirkning ud fra forkortelser og begrebsdefinitioner. Se referencer ud for de enkelte 

begreber.  
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3. Teori 
Nærværende afsnit har til formål at give læseren en grundlæggende forståelse for den teori, der 

anvendes i afhandlingen. For at kunne analysere revisors mulighed for at assistere intern revision, 

er det nødvendigt med et grundlæggende kendskab til både intern og ekstern revisors rolle i 

samfundet, og hvilken regulering der er gældende herfor. Afsnittet indeholder en gennemgang af 

teorier og lovgivning/regulering, og vil i sin naturlighed være mest beskrivende. De anvendte teorier 

skaber fundamentet til analysedelen af afhandlingen.  

3.1. Agent-principal teori 

Agent-principal teorien går overordnet ud på, at en part uddelegerer udførsel af en opgave til anden 

part. Denne teori er vigtig i henhold til revisors rolle, da revisor ifølge denne teori er indsat som en 

instans, der sørger for at udførelsen af den uddelegerede opgave bliver varetaget retmæssigt (Elm-

Larsen, 2013).  Principalen er i dette tilfælde parten, der uddelegerer en opgave til agenten. Agenten 

er i større virksomheder indsat som den daglige ledelse, der eksekverer opgaver for bankens 

aktionærer, som er principalen, der har indskudt kapital i virksomheden. Den daglige ledelses 

opgave er at skulle varetage virksomhedens interesse, hvorfor den daglige ledelse årligt udarbejder 

en årsrapport for at give et indblik i virksomhedens økonomiske stilling. 

Jf. selskabsloven § 88 er det på den årlige ordinære generalforsamling, at bestyrelsen skal godkende 

årsrapporten, som er udarbejdet af den daglige ledelse. Da denne afhandling afgrænser sig til store 

danske pengeinstitutter, afgrænses der i denne afhandling udelukkende til virksomheder af offentlig 

interesse jf. revisorlovens § 1a stk. 3, litra b, som gælder pengeinstitutter jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a i 

lov om finansiel virksomhed. Det er i denne relation til den ordinære generalforsamling, at principalen 

udpeger/genvælger den generalforsamlingsvalgte revisor. Den generalforsamlingsvalgte revisor er 

herved en uafhængig part, der er bestyrelsesrapporterende og giver årsrapporten, udarbejdet af den 

daglige ledelse, en påtegning. Dette gøres for at bekræfte, at årsrapporten giver principalen og 

anden tredjemand et retvisende billede af virksomhedens økonomiske forhold.  

De omtalte store danske pengeinstitutter har etableret interne revisionsafdelinger. Intern revision i 

finansielle virksomheder ledes af en revisionschef, der er ansat af bestyrelsen, som er principalen 

(Revisionsbekendtgørelsen § 18, stk. 2). Intern revision er ifølge agent-principal teorien endnu et 

element af en uafhængig enhed, der er bestyrelsesrapporterende og sørger for, at principalens 

interesser bliver varetaget i virksomheden. Ved at have to uafhængige instanser til at kontrollere den 
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daglige ledelses udførte arbejde, minimeres de risici, der kan forekomme, for at agenten og 

principalen ikke handler i samme interesse, og der herved ikke videregives et retvisende billede til 

principalen. 

 Det er muligt at visualisere ovenstående teori jf. nedenstående figur:   

 Figur 4 - Agent-Principal teori   

 

Kilde: Egen tilvirkning 

1. Principalen ansætter agenten, hvor principalen er bestyrelsen/aktionærer, og agenten er 

den daglige ledelse. 

2. Den daglige ledelse udarbejder årsrapporten og fremlægger den for bestyrelsen, som 

godkender og underskriver den ved den årlige generalforsamling. 

3. Ekstern revisor vælges af bestyrelsen på den årlige generalforsamling. 

4. Ekstern revisor påtegner af årsrapporten for at give et retvisende billede til principalen samt 

andre interessenter i virksomheden. 

5. Intern revisionschef ansættes af bestyrelsen. 

6. Intern revisor rapporterer til bestyrelsen jf. protokol. 

7. Intern revisor udfører den interne revision og rapporterer til ledelsen. 

8. Ekstern revisor udfører den eksterne revision og rapporterer til ledelsen. 

Denne teori vil i afhandlingen blive benyttet, i forbindelse med de muligheder ekstern revision har for 

at assistere intern revision i forhold til de lovmæssige begrænsninger. Ydermere benyttes den ved 

henholdsvis intern og ekstern revisions uafhængighed, da det er essentielt for agent-principal 

teorien, at der forekommer to uafhængige instanser, der begge er bestyrelsesrapporterende. 
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Indeværende teori vil tilmed blive benyttet i forbindelse med ekstern revisors anvendelse af intern 

revisions arbejde, hvor det forekommer nødvendigt jf. revisionsbekendtgørelsens § 5, Stk. 2, at 

ekstern revisor informerer i det udarbejdede protokollat eller rapportering omhandlende 

årsrapporten, om arbejdsdelingen der er forekommet mellem intern og ekstern revision. Dette er 

nødvendigt for at give principalen et tydeligt overblik over det udførte arbejde af de to indsatte 

uafhængige instanser til at varetage dens interesser. 

3.2. Hvad er intern revision? 

Indeværende afsnit og dets underafsnit har til formål at definere intern revision samt teori, relevante 

standarder og lovgrundlag herfor. Den opstillede ramme og forståelse er relevant for den videre 

analyse og diskussionen i afhandlingen. 

The Institute of Internal Auditors (IIA), er de interne revisorers globale organisation, som bl.a. udvikler 

standarder, vejledninger og certificeringer inden for intern revision. IIA har defineret intern revision 

som: 

”Intern revision er en uafhængig, objektiv bekræftelses- og rådgivningsfunktion som har til 

hensigt at tilføre merværdi og forbedre organisationens drift. Den bidrager til at 

organisationen opnår sine målsætninger ved at benytte en systematisk og struktureret 

metode til at evaluere og forbedre effektiviteten og hensigtsmæssigheden af organisationens 

processer for risikostyring, kontrol og governance.” (https://global.theiia.org, oversat til 

dansk) 

Revisionsstandarden ISA 610, afsnit 14 definerer intern revision som: 

“En funktion i en virksomhed, der udfører aktiviteter vedrørende erklæringer med sikkerhed 

og rådgivning, som er udformet for at vurdere og forbedre effektiviteten i virksomhedens 

ledelse, risikostyring og interne kontrolprocesser.” (ISA 610.14) 

Begge definitioner er bredt formuleret, men har fokus på at vurdere effektiviteten af virksomhedens 

ledelse, de interne kontroller og risikostyring til fælles. Ingen af definitionerne præciserer intern 

revisions underliggende arbejdsopgaver, men har i stedet fokus på formålet med udførelsen af disse. 

Samtidig ses det også, at intern revision er en uafhængig funktion, der er etableret for at skabe øget 

værdi for virksomheden. 

Når der tales intern revision, skelnes der overordnet mellem finansiel og operationel revision, hvilket 

tilmed er muligt at udlede af revisionsbekendtgørelsens bilag 4, der omhandler og regulerer intern 

https://global.theiia.org/
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revision. Det bemærkes, at betegnelsen operationel revision i stedet er erstattet af betegnelsen 

“Revision af væsentlige og risikofyldte områder i virksomheden” (Revisionsbekendtgørelsen § 21, 

stk. 1). Da denne betegnelse dækker over alle dele af den operationelle revision, er det påkrævet at 

intern revision skal udføre alle dele af den operationelle revision. 

IIA tilbyder flere muligheder for certificeringer for interne revisorer. I hovedtræk tilbydes certificeringer 

inden for tre kategorier; Kompetence, lederskab og industri. Disse certificeringer kan bl.a. hjælpe 

interne revisorer med at forbedre deres færdigheder og øge deres troværdighed inden for området 

(Anderson et. al., 2017). 

Indeværende afsnit samt underafsnit danner vidensgrundlag for forståelsen af intern revision til 

videre analyse i afhandlingens analysedel.  

3.2.1. Lovgrundlag 

Nedenstående tabel er opstillet for at skabe et overblik over relevant lovgivning, guidance og 

vejledninger hos henholdsvis intern og ekstern revisor. Listen tager alene udgangspunkt i lovgivning 

på områder vedrørende intern revision i forhold til de områder, som afhandlingen behandler. Det 

betyder, at nedenstående liste ikke er udtømmende, men blot belyser den mest centrale lovgivning 

på området, og lovgivning som er fundet relevant i forhold til besvarelse af afhandlingens 

problemstilling. 

Tabel 2 - Lovoversigt 

Overblik over lovgrundlag 

Ekstern revisor Intern revisor 

- Revisorloven 

- Revisionsbekendtgørelsen 

- Erklæringsbekendtgørelsen 

- Lov om finansiel virksomhed 

- Uafhængighedsvejledningen 

- ISA standarder 

- IPPF standarder  

- Revisionsbekendtgørelsen 

- Erklæringsbekendtgørelsen 
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Kilde: Egen tilvirkning 

3.2.2. IPPF standarder 

IIA har udstedt International Standards For The Professional Practice Of Internal Auditing (IPPF), 

som er en række standarder gældende for intern revision, der senest er opdateret i 2017 

(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing). Overholdelse af disse 

standarder er essentielt, hvis ansvaret for den interne revisionsafdelings aktiviteter skal 

imødekommes. Det er muligt at inddele standarderne i to kategorier herunder; obligatoriske og 

stærkt anbefalede standarder. Dette ses også af nedenstående figur, som illustrerer komponenterne 

i standardsættet. 

Figur 5 - IPPF standardsæt 

 

Kilde: IIA - Institute of Internal Auditors 

De obligatoriske standarder er det mørkeblå område vist i figur 4. Disse omfatter en række 

internationale standarder for professionel udførelse af intern revision, kerneprincipper for 

professionel udførsel af intern revision, definition af intern revision samt en guidance for intern 

revisors etiske rammer. 

De stærkt anbefalede standarder er det grå område. Disse omfatter en implementeringsvejledning 

og en supplerende vejledning.  
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Formålet med standarderne kan overordnet inddeles i 4 kategorier: 

- at give en guide til overholdelse af obligatoriske elementer inden for intern revision, 

- at skabe en begrebsramme for udførsel af værdiskabende intern revisions ydelser, 

- at etablere et grundlag for evaluering af intern revision, og 

- afslutningsvist at fremme og forbedre organisatoriske processer  

Det kan herved ses som et rammeværktøj, som intern revision skal og kan benytte til korrekt udførsel 

af intern revisions arbejde (IIA - Institute of Internal Auditors). 

Standarderne er anvendt som fundament til analysen, og anvendes især i analysedelen vedrørende 

værdiskabelse i intern revision, da afsnittet tager udgangspunkt i de specifikke standarder, der 

omhandler krav til risikostyring og governance. 

3.2.3. Intern revision i Danmark 

I Danmark er der krav om oprettelse af en intern revisionsafdeling i større finansielle virksomheder 

med mere end 125 ansatte. Dette gælder, når virksomheden har haft gennemsnitligt 125 eller flere 

fuldtidsansatte i de to seneste regnskabsår. Opfylder virksomheden ikke kravet om 125 

fuldtidsansatte, kan bestyrelsen alligevel beslutte, at der skal oprettes en intern revisionsafdeling. 

Etablering af en intern revisionsafdeling vil ikke have en indvirkning på ansvarsforholdene hos 

henholdsvis intern og ekstern revisor. Er der ikke etableret en intern revisionsafdeling, skal 

bestyrelsen mindst én gang årligt vurdere behovet for en intern revision, hvor der tages højde for 

virksomhedens kompleksitet. (Revisionsbekendtgørelsen § 17, stk. 3) 

Intern revision er forskellig fra ekstern revision ved at være en etableret del af virksomheden. Den 

interne revisionsafdeling skal, i lighed med ekstern revisor, fungere uafhængigt af den daglige 

ledelse i virksomheden (IPPF standard 1100 og Revisionsbekendtgørelsen § 18). Derfor ledes intern 

revision altid af en revisionschef, som alene ansættes af bestyrelsen og også kun kan afskediges 

heraf. Revisionschefen skal have en teoretisk uddannelse som godkendt revisor 

(Revisionsbekendtgørelsen § 18, stk. 3). 

Der er intet krav til uddannelsesmæssig baggrund for de resterende medarbejdere i den interne 

revisionsafdeling. Det ses ofte i praksis, at størstedelen af de ansatte har en revisionsfaglig 

uddannelse i form af en cand.merc.aud. uddannelse, eller kommer med en stor virksomhedsmæssig 

forståelse, og sideløbende med jobbet tilegner sig en revisionsfaglig uddannelse (interview d. 23/6 

2020 og interview d. 2/7 2020). Det kræves, at den interne revisionsafdeling alene må påtage sig de 

opgaver, som de har kompetencer og ressourcer til at udføre (Revisionsbekendtgørelsen § 23, stk. 
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2). De opgaver den interne revisionsafdeling varetager, afhænger herved af det samlede 

kompetencegrundlag hos de ansatte medarbejdere. 

3.2.4. Revisionsbekendtgørelsen 

Som følge af uafhængighedskravet til den interne revision er der i revisionsbekendtgørelsen 

vedtaget en række forholdsregler, som skal sikre intern revisions uafhængighed. Derfor gælder det, 

at medarbejderne i den interne revisionsafdeling ikke må påtage sig andre arbejdsopgaver i 

virksomheden end revision. Dette understøtter uafhængighedskravet og sikrer, at den interne 

revision er uafhængig af de aktiviteter, som revideres. Herudover er det med til at forhindre 

selvrevision, som uddybes i afsnit 3.4.2. I sammenhæng hermed gælder det også, at hverken 

revisionschefen eller medarbejderne i intern revision må påtage sig arbejdsopgaver, som kan vække 

tvivl hos en velinformeret tredjemand om den interne revisors uafhængighed 

(Revisionsbekendtgørelsen § 21, stk. 4). Det er revisionschefen alene, som på foranledning af 

bestyrelsen kan bestemme, hvilke opgaver den interne revision udfører. 

Som følge af uafhængighedskravet skal den interne revision altid være opmærksomhed på, om 

revisionschefen og medarbejderne overholder uafhængigheden. Derfor er der pligt om at identificere 

og vurdere omstændigheder, som kan skabe trusler mod uafhængigheden og dokumentationen 

heraf. Hvis der opstår trusler, skal der tages de nødvendige foranstaltninger for at eliminere disse 

eller reducere dem til et acceptabelt niveau (Revisionsbekendtgørelsen bilag 4). 

Den interne revision skal tilmed have kompetencer til at kunne revidere alle risikofyldte og væsentlige 

opgaver i virksomheden (Revisionsbekendtgørelsen § 21, stk. 1). Vurderingen af hvilke områder, 

der vurderes væsentlige og risikofyldte, foretages efter ISA 315. Af revisionsbekendtgørelsens bilag 

2 fremgår en liste med eksempler over de områder, som normalt vil være risikofyldte og væsentlige 

for pengeinstitutter. Områderne fremgår af tabel 3 nedenfor:  
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Tabel 3 - Væsentlige og risikofyldte områder for pengeinstitutter 

Væsentlige og risikofyldte områder for pengeinstitutter 

- Kreditområdet 

- Markedsrisikoområdet 

- Operationelle risici 

- Forsikringsmæssig afdækning af risici 

- Likviditetsområdet 

- Øvrige risikoområder 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra revisionsbekendtgørelsens bilag 2 

Fælles for ovenstående punkter er, at bestyrelsen skal vedtage en politik, som vedrører hvert enkelt 

punkt. Dette fremgår af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. § 4, stk. 1. 

Bestyrelsens beslutning om hvert punkt, vil have en effekt på udførelsen af den interne revisions 

arbejde. 

Typiske arbejdsopgaver for intern revision kan bestå af gennemgang og etablering af 

regnskabsmæssige og interne kontrolsystemer. Herudover gennemgang af driftens lønsomhed samt 

effektivitet, og gennemgang af overholdelse af lovgivning, politikker og andre compliance 

retningslinjer, der måtte være. I praksis vil intern revisions arbejdsopgaver variere efter 

virksomhedens størrelse og kompleksitet. Danske Bank beskriver, at det er intern revisions opgave 

at hjælpe bestyrelsen og direktionen med at beskytte Danske Banks aktiver, ry og bæredygtighed, 

herunder at evaluere samt forbedre effektiviteten i koncernens risikostyring og kontrol- og 

ledelsesprocesser (www.Danskebank.dk). 

Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens § 16, stk. 1, 2. 

pkt., og skal udføres efter aftale mellem revisionschefen og den eksterne revision 

(Erklæringsbekendtgørelsen § 24). Herved er der mulighed for at koordinere arbejdet mellem den 
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interne og eksterne revision, og hvilke handlinger den eksterne revisor skal foretage i forbindelse 

med kontrol af den interne revisionsafdelings arbejde.   

Revisionen af det interne kontrolsystem i virksomheden skal omfatte de etablerede forretningsgange 

og test af væsentlige kontroller (Erklæringsbekendtgørelsen, bilag 4). 

Intern revision må gerne anvende eksperter eller outsource revisionen under iagttagelse af god 

revisionsskik. Dette stiller imidlertid krav til, at den interne revision besidder tilstrækkelige 

kompetencer og ressourcer til at kunne vurdere eksperters kompetencer i forbindelse med 

assistance. Hvis revisionschefen påtegner årsrapporten, er det ikke muligt at outsource revisionen 

af de væsentlige og risikofyldte områder (Revisionsbekendtgørelsen § 24, stk. 2). 

Revisionsbekendtgørelsen vil i indeværende afhandling blive benyttet i relation til hvilke ydelser, det 

er muligt for ekstern revisor at assistere intern revision med. Hertil vil konsekvenser for ekstern 

assistance tilmed blive analyseret ud fra den indsamlede empiri. 

3.3. Fra finansiel til operationel revision 

I indeværende afsnit og dets underafsnit ønskes der en udspecificering af begreberne finansiel og 

operationel revision, samt den historiske udvikling heraf. Overgangen fra finansiel til operationel 

revision er især en realitet for de store danske pengeinstitutter, hvor intern revision ikke længere 

påtegner årsrapporten.  Den opstillede ramme og forståelse er relevant for videre analyse og 

diskussion senere i afhandlingen. 

3.3.1. Finansiel revision 

Finansiel revision kan defineres som revisionen af den finansielle rapportering til virksomhedens 

interessenter. Opgaver i forbindelse med den finansielle revision kan bestå af elementer, der 

vedrører revision af årsrapporter og halvårsrapporter, samt afgivelse af erklæringer i henhold til lov 

om finansiel virksomhed mv. Herudover består finansiel revision af revision af kontroller, som er 

tilknyttet til rapporteringen. For pengeinstitutter vil udlånsgennemgang tilmed indgå under den 

finansielle revision (Revisionsbekendtgørelsen Bilag 4, afsnit 2.1). Den finansielle revision udført af 

intern revision vil typisk ikke differentiere sig fra den revision, som ekstern revisor udfører. 

Bestyrelsen kan dog pålægge den interne revision at udføre en mere udførlig revision end den 

eksterne. Formålet med den finansielle revision er at sikre, at årsrapporten giver et retvisende billede 

(Fúchsel et al., 2017).  
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3.3.2. Operationel revision 

Operationel revision kan defineres ved at være en vurdering af det interne kontrolsystem, herunder 

funktioner som bl.a. compliance og risikostyring. Operationel revision har et større fokus på 

forretningen og strategien frem for den finansielle rapportering og påtegning sammenholdt med den 

finansielle revision. Formålet med den operationelle revision er at have større fokus på, at procedurer 

samt kontroller fungerer hensigtsmæssigt og skaber størst mulig værdi til virksomheden (Anderson, 

et. al., 2017). 

Det kan imidlertid være svært at skelne klart mellem operationel og finansiel revision på nogle 

områder, da begge områder beskæftiger sig med et overlap af samme områder, og er afhængige af 

hinanden. Dette er blandt andet gældende for revision af virksomhedens kontroller. Som ekstern 

revisor vil man ofte vælge at bero sig på virksomhedens interne kontroller, hvorfor disse naturligvis 

skal revideres. Dette kræver en gennemgang af virksomhedens kontroller samt en vurdering af deres 

effektivitet, som herved berør den operationelle revision, for at ekstern revisor kan opnå tilstrækkeligt 

revisionsbevis og overbevisning til at kunne bero sig på kontrollerne. 

3.3.3. Historisk overblik 

Gennem en årrække med en tidshorisont på de sidste 20 år har intern revisions arbejdsopgaver, i 

finansielle virksomheder, rykket sig fra finansiel revision imod operationel revision og risikostyring. 

En del af udviklingen kan forklares ved, det kendskab intern revision har til virksomheden ved at 

være en del af organisationen. Dette kan tale for, at bestyrelsen vil være mere tilbøjelige til at træffe 

beslutninger på baggrund af intern revisions arbejde. Et tydeligt tegn herpå er frafald af kravet om 

en intern revisionspåtegning som en del af årsrapporten. Der har tidligere været et 

lovgivningsmæssigt krav om, at den interne revisionschef i finansielle virksomheder skulle påtegne 

årsrapporten. Dette krav bortfaldt i 2005, og det er nu frivilligt, om den interne revision vælger at 

påtegne årsrapporten. Derfor har man set en tendens til, at de største danske pengeinstitutter ikke 

længere påtegner årsrapporten (interview 23/6 2020). Danske Bank havde indtil 2014 den interne 

revisions påtegning med i årsrapporten, hvor Nykredit Bank ophørte med dette i 2018. Der er stadig 

en del store danske pengeinstitutter (SIFI’er), hvor intern revision påtegner årsrapporten. Det gælder 

bl.a. for Nordea Kredit, DLR Kredit, Spar Nord og Jyske Bank (CVR.dk). 

PwC har siden 2005 udarbejdet en årlig rapport omhandlende “State of the Profession” med formål 

om at give ledere af interne revisionsafdeling vigtig data og indsigt i relevante problemstillinger. I 

forbindelse hermed udgav PwC i 2012 en rapport med et studie, der undersøger fremtiden af intern 

revision og muligheden for mindre kontrolbaseret tilgang til intern revisions arbejdsopgaver. I denne 
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rapport illustreres det, hvordan fokus har ændret sig i intern revision, hvilket er muligt at se jf. 

nedenstående figur. (PwC, 2012) 

Figur 6 - Historisk udvikling i intern revision 

 

Kilde: PwC: Internal Audit 2012 - A study examining the future of internal auditing and the potential 

decline of a controls-centric approach 

Ovenstående figur viser, hvordan fokus hos intern revision har ændret sig siden det 20. århundrede. 

Første del af figuren viser den interne revisionsmodel fra det 20. århundrede, hvor fokus var på en 

kontrolbaseret tilgang bygget på rutinemæssige revisionsplaner. Herefter har fokus ændret sig til en 

kontrolbaseret tilgang bygget på en risikobaseret intern revisionsplan. Ifølge modellen vil intern 

revision i fremtiden i højere grad have fokus på erklæringer af effektiviteten af risikostyring end 

erklæringer vedrørende kontroller. 

Skiftet fra finansiel til operationel revision ses også gennem den danske lovgivning. I 2014 blev en 

ændring af revisionsbekendtgørelsen vedtaget, som primært havde betydning for intern revisions 

arbejdsopgaver og ansvar. Ændringen trådte i kraft i 2016. Formålet med ændringen var ønsket om, 

at den interne revisions arbejde skulle omfatte alle væsentlige og risikofyldte poster i regnskabet, 

som tidligere er defineret som den operationelle revision. I den tidligere bekendtgørelse var dette 

udelukkende et krav, såfremt intern revision påtegnede årsrapporten. Herudover var kravene til 

intern revision tidligere begrænsede. En del af forklaringen på paradigmeskiftet ligger dermed også 

i lovgivningen, som har skyldtes en udvikling i praksis. Med det eksplicitte krav om operationel 

revision jf. revisionsbekendtgørelsen § 21, stk. 1, der kom i forbindelse med ændringen af 

bekendtgørelsen, blev det dermed muliggjort at outsource intern revision. (Jørgensen, 2014) 

3.4. Ekstern revisors uafhængighed 

Når ekstern revisor afgiver en konklusion og påtegning af en årsrapport, er der krav om 

uafhængighed. Revisor er derfor overordnet underlagt uafhængighedsreglerne i revisorlovens §§ 
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24-26. Der forekommer hertil en række supplerende regelsæt, som finder anvendelse ved 

vurderingen af ekstern revisors uafhængighed. Disse fem regelsæt er oplistet nedenfor: 

- Revisorloven 

- Uafhængighedsbekendtgørelsen 

- Uafhængighedsvejledningen 

- Etiske regler for revisorer 

- Internationale standarder for revision (ISA standarder) 

Historisk set har det være forskelligt, hvordan uafhængighed er blevet defineret i den danske 

lovgivning. Opbygningen af revisorloven, som den er i dag, ligger tæt på den beskrivelse af konkret 

uafhængighed, som kan findes i EU’s 8. direktiv (Rdir. 2006/43). Det 8. direktiv bygger på EU-

henstillingen om revisorers uafhængighed (Füchsel et. al., 2017). Det er i dette tilfælde revisorloven 

og uafhængighedsvejledningen, der er relevante for indeværende afhandling, hvorfor disse uddybes 

i relation til uafhængighed i nedenstående underafsnit. 

3.4.1. Revisorloven 

Revisors uafhængighed er reguleret i revisorlovens §§ 24-26 og erklæringsbekendtgørelsen, som 

er udstedt i medfør af revisorlovens § 24. Ifølge revisorlovens § 24, stk. 1 er der krav til, at ekstern 

revisor er uafhængig. Kravet betyder, at der ikke må foreligge økonomiske interesser eller 

forretningsmæssige (herunder ansættelse) forhold mellem revisor og virksomheden, som kan vække 

tvivl om revisors uafhængighed hos en velinformeret tredjemand. Revisors formål er at afgive 

erklæringer med en højere grad af troværdighed til tredjemand, hvilket kræver, at kravet om 

uafhængighed efterleves (Revisorloven og Erklæringsbekendtgørelsen). 

Revisorloven er opbygget efter den principbaserede tilgang, hvilket betyder, at ud over de ydelser, 

som er oplistet i lovens §§ 2-4, som er forbudte for revisor at tilbyde, er der ikke en fuldkommen liste 

over forbudte ydelser. Derfor skal revisor, hver gang der påtages en erklæringsopgave med 

sikkerhed, lave en konkret vurdering af, om der foreligger, eller kan komme til at foreligge trusler 

mod revisors uafhængighed. Det stiller derfor krav til, at revisor forholder sig til de eventuelle trusler, 

der kan forekomme, og dermed afstår fra en opgave eller fratræder kunden, hvis disse trusler ikke 

kan afhjælpes. Kan revisor i stedet opsætte passende sikkerhedsforanstaltninger, der eliminerer 

eller mindsker risikoen, er der ikke krav om at revisor fratræder opgaven. Er truslerne klart 

ubetydeligt, er der heller ikke krav om, at revisor fratræder opgaven. (Füchsel et. al., 2017) 



35 
 

Ovenstående vil blive benyttet som teoretisk fundament i analysen i forbindelse med ekstern revisors 

uafhængighed i forhold til lovmæssige begrænsninger, for at ekstern revisor kan assistere interne 

revisionsafdelinger. 

3.4.2. Uafhængighedsvejledningen 

Erhvervsstyrelsen har udstedt uafhængighedsvejledningen (Vejledning om bekendtgørelsen om 

godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed). Denne er en vejledning til 

erklæringsbekendtgørelsen, og er dermed opbygget omkring revisorlovens § 24. Hensigten med 

vejledningen er at bidrage med en række fortolkningsbidrag, som revisor kan anvende, når der skal 

foretages en konkret vurdering af uafhængighedstruslerne ved en opgaveaccept.   

Ved vurdering af uafhængighed skal revisor forholde sig til eventuelle trusler, der er eller kan opstå. 

Disse trusler er omtalt i revisorloven og er defineret i de etiske regler, og er oplistet med 

udgangspunkt heri nedenfor (Sudan et. al., 2012): 

Egeninteresse 

Truslen for egeninteresse kan forekomme, hvis revisor har nære familiære, økonomiske eller andre 

interesser hos kunden. Det kan f.eks. være ved sameje af virksomhed, økonomisk afhængighed af 

honoraret eller nært forretningsmæssigt forhold med kunden. 

Egenkontrol (Selvrevision) 

Truslen for egenkontrol kan forekomme, hvis revisor f.eks. skal revurdere en tidligere vurdering, som 

er lavet af revisor selv. Herved kan revisor have svært ved at bevare objektiviteten i vurderingen. 

Dette kan forekomme, hvis et medlem af revisionsteamet tidligere har været en nøglemedarbejder 

hos kunden, eller hvis revisor afgiver erklæring om funktionen af et regnskabssystem, hvor revisor 

har været involveret i designet og implementeringen heraf. Truslen kaldes også for selvrevision, da 

risikoen opstår, når revisor skal udtale sig om sit eget arbejde eller om tidligere foretagne 

vurderinger.  

Advokering 

Truslen for advokering kan forekomme, når revisor optræder som advokat for kunden i retstvister, 

og dermed fremmer kundens stilling. Truslen kan også opstå, hvis revisor støtter eller anbefaler 

aktier i en børsnoteret virksomhed, som revisor selv reviderer.  

Familiaritet 
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Truslen for familiaritet forekommer, når revisor påvirkes af kundens personlighed/interesser, som 

skyldes en tæt relation, og kan medvirke at revisor lemper på sine krav som følge heraf. Det kan 

ske, hvis revisor har familiemæssig relation til kunden, en længerevarende tilknytning eller hvis 

revisor modtager gaver eller andre ydelser. 

Intimidering 

Truslen for intimidering forekommer, når revisor afskrækkes fra at handle objektivt pga. trusler fra 

kunden eller af frygt. Det kan være i situationer, hvor kunden truer med opsigelse af revisor eller om 

sagsanlæg. 

Ovenstående gennemgang af mulige trusler vil primært blive anvendt i afhandlingens analyseafsnit 

vedrørende muligheder for assistance i afsnit 4.3, og de mulige konsekvenser der kan opstå, i 

forbindelse med at ekstern revisor assisterer intern revision i afsnit 4.4. Herudover anvendes 

ovenstående gennemgående i analysen, ved vurdering af ekstern revisors uafhængighed. 

3.4.3. Revisornævnet 

Revisornævnet er en enhed bygget op til at behandle sager, som der indbringes for nævnet, når 

revisor har overtrådt loven. Disse sager kan både vedrøre revisorer eller revisionsvirksomheder. Når 

revisor eller revisionsvirksomhed bliver stillet over for revisornævnet, er det muligt at ifalde bødestraf, 

og i de værst forsætlige sager kan revisor eller revisionsvirksomhed miste autorisation. Det er 

påkrævet, at formanden for Revisornævnet (som agerer dommer), næstformænd og 

regnskabsbrugere at være uafhængige af branchen. Dette vil herved betyde mængde af uafhængige 

individer er i overtal i Revisornævnet (Johansen et. al, 2016).  

Revisornævnets opbygning vil blive beskrevet jf. nedenstående figur. 
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Figur 7 - Revisornævnets opbygning 

 

Kilde: Egen tilvirkning med info fra Johansen et. al, 2016 

Revisornævnet vil i analysen blive benyttet i forbindelse med konsekvenserne for ekstern revisors 

overtrædelse af den påkrævede uafhængighed. 

3.5. ISA 610 - Anvendelse af intern revisions arbejde 

International Auditing and Assurance Standards Board (IIASB) har udstedt en række internationale 

revisionsstandarder, som omtales som ISA standarderne. Disse består af en række ufravigelige 

krav, vejledninger og fortolkninger. ISA’erne skal anvendes ved revision af regnskaber og andre 

erklæringsopgaver hos eksterne revisorer. Herimod, som det er beskrevet tidligere, er det IIA, der 

har udstedt standarderne IPPF, som er gældende for intern revision. ISA standarderne har ikke 

retsvirkning i dansk lovgivning, men er en del af praksis at anvende disse (Füchsel et al., 2017). Det 

vil derfor anses som god revisionsskik at anvende ISA standarderne, og ekstern revisor skal jf. 

revisorloven § 16 udvise god revisorskik. Standarderne bør dermed ses som generelle anbefalinger 

til revisorbranchen om, hvordan forskellige situationer gribes an. Der kan forekomme tilfælde, hvor 

dansk lovgivning modsiger ISA’erne. I sådanne tilfælde vil det være dansk lov, der er gældende, da 

denne har forrang, og man vil ikke blive anset for ikke at “bryde” standarderne ved at følge national 

lovgivning. 

ISA 610 omhandler anvendelsen af interne revisorers arbejde, og er dermed kun gældende for 

virksomheder, som har etableret en intern revisionsafdeling. Heri beskrives muligheden, for at 

ekstern revisor kan anvende intern revisions arbejde som en del af deres revisionsbevis og i 
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revisionen. Standarden oplister de nødvendige betingelser for anvendelsen som er oplistet jf. 

nedenstående tabel. 

Tabel 4 - ISA 610 - krav til anvendelse af intern revisions arbejde 

Krav for ekstern revisors anvendelse af intern revisions arbejde jf. ISA 610 

Ekstern revisor skal drøfte den planlagte anvendelse af intern revisions 
arbejde med den interne revisionsafdeling. Formålet er her at koordinere 
udførelse af aktiviteter.  

ISA 610.21 

Ekstern revisor skal læse intern revisions rapporter, der relaterer sig til det 
arbejde, der ønskes anvendt i revisionen. 

ISA 610.22 

Ekstern revisor skal fastlægge, om intern revisions arbejde er 
fyldestgørende til revisionens formål. Dette gøres ved at udføre 
tilstrækkelige handlinger og efterprøve, om det udførte arbejde er 
tilstrækkeligt til anvendelse i revisionen. 

ISA 610.23 

Ekstern revisors vurdering af arten og omfanget af revisionshandlinger 
som effekt af intern revisions faglige kompetencer, omfang af vurderinger, 
risiko for fejlinformation samt den interne revisions funktions 
organisatoriske status, samt understøttelse af intern revisions objektivitet. 

ISA 610.24 

Re-performance af visse dele af intern revisions arbejde. ISA 610.24 

Ekstern revisors vurdering af anvendelse af udført arbejde i hht. 
revisionens formål. 

ISA 610.25 

  

Når ekstern revisor vælger at anvende intern revisions arbejde, som en del af deres revisionsbevis, 

vil det typisk være i form af gennemgang af arbejdspapirer. Revisor kan vælge at genundersøge 
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specifikke områder, som vurderes risikofyldte, eller hvis revisor vurderer, at intern revisions arbejde 

er mangelfuldt (Sudan et. al., 2012). 

I samme omfang er det muligt for ekstern revisor at anvende interne revisorers direkte assistance. 

Hvis dette vælges, bør ekstern revision på passende vis lede, føre tilsyn med og gennemgå den 

direkte assistance. Den del, der vedrører anvendelse af interne revisorers direkte assistance, blev 

implementeret i 2014 gældende for regnskaber, som afslutter regnskabårsår d. 15. december 2014 

eller senere i forbindelse med ændringer til standarden. Ved vurdering af, om intern revisions arbejde 

kan anvendes i forbindelse med direkte assistance, kan det være relevant at forholde sig til intern 

revisions objektivitet, faglige kompetence, om arbejdet vil blive udført grundigt nok, og om hvorvidt 

kommunikationen mellem ekstern og intern revision vil være effektiv (ISA 610.9). Det vil være muligt, 

at der i national lovgivning er indført restriktioner mod anvendelse af direkte assistance. Hvis dette 

er tilfældet finder ISA 610 vedrørende direkte assistance ikke anvendelse, da national lovgivning 

som tidligere beskrevet har forrang. 

Revisors konklusion og påtegning af årsrapporten er alene ekstern revisors ansvar, og selvom 

ekstern revisor vælger at anvende intern revisions arbejde, reduceres dette ansvar ikke. Dette 

gælder også, selvom intern revision udfører handlinger, som vil være lig de handlinger, som ekstern 

revision udfører (ISA 610.11). 

Denne standard vil i indeværende afhandling blive benyttet i sammenhold med den indsamlede 

empiri, ved undersøgelse af ekstern revisions mulighed for at benytte intern revisors arbejde. 

3.6. Three Lines of Defence Modellen 

Three Lines of Defence modellen, som på dansk omtales som de tre forsvarslinjer, er en model, der 

beskriver de forskellige forsvarslinjer i en virksomhed. Modellen blev udviklet i 2008-2010 af 

Federation of European Risk Management Associations (FERMA) og European Confederation of 

Institutes of Internal Auditing (ECIIA) som en vejledning i forbindelse med EU’s 8. direktiv. Formålet 

med modellen er at tydeliggøre ansvarsfordelingen for risikostyring, interne kontroller og intern 

revision. Herudover forklarer modellen, hvordan disse aktiviteter relaterer sig til hinanden og 

indikerer, hvad der bør varetages inden for hver funktion. Modellen er illustreret jf. nedenstående 

figur. 
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Figur 8 - Three Lines of Defence    

 

 

Kilde: IIA Exposure document - Three Lines of defense 

Toppen af modellen viser selskabsledelsen, som består af bestyrelsen og direktionen. Herudover 

består modellen af tre forsvarslinjer, og to eksterne faktorer som er beskrevet nedenfor.  Pilene 

illustrerer, hvortil de tre forsvarslinjer er påkrævet at referere til. 

First Line of Defence repræsenterer de interne kontrolaktiviteter, som udføres af ledelsen og andre 

individer. Det er ledelsen, som har det overordnede ansvar for at mindske risici og sikre effektive 

kontroller i virksomheden. Ledelsen har dermed ansvaret for at vurdere risici og iværksætte de 

nødvendige kontroller for at mindske disse. Ledelsen rapporterer direkte til direktionen. Interne 

kontroller, der er etableret i første forsvarslinje, gennemføres af ledelsen, og derfor betragtes første 

forsvarslinje som den mindst uafhængige og objektive. 

Second Line of Defence består er flere aktiviteter i virksomheden: bl.a. risikostyring, controllere, 

compliance, kvalitetssikring, IT-afdelinger og andre kontrollerende funktioner. Den anden 

forsvarslinje overvåger og letter implementeringen af effektiv risikostyring og assisterer den første 

forsvarslinje i rapportering internt i organisationen. Disse funktioner rapporterer til direktionen. 

Aktiviteterne i anden forsvarslinje gennemføres ofte af individer, som rapporterer gennem forskellige 

linjer af ledelsen, end dem som er direkte ansvarlige for de interne kontrolaktiviteter, og derfor 

betragtes anden forsvarslinje som mere uafhængig og objektiv end første forsvarslinje. 

Third Line of Defence udgøres af den interne revisionsafdeling, som rapporterer direkte til 

bestyrelsen. Denne forsvarslinje betragtes som den mest uafhængige og objektive. Den tredje 
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forsvarslinje må ikke være ansvarlig for udførsel af ledelsesmæssige funktioner, hvilket skyldes, at 

objektiviteten og uafhængigheden kan trues heraf. En intern revisionsafdeling, som er uafhængig af 

virksomheden, vil kunne give en vurdering af, hvor effektivt organisationen håndterer risici. Dermed 

vurderer intern revision, hvor effektive den første og anden forsvarslinje er. Som følge heraf kan 

intern revision omfatte alle elementer indenfor risikostyring, som kan omfatte identifikation af risici, 

respons herpå og rapportering. Derudover kan den interne revision ligeså bestå af organisatoriske 

mål som f.eks. strategi, etik, overholdelse af lovgivning og virksomhedens interne politikker. 

Ud over de tre forsvarslinjer består modellen af yderligere to eksterne faktorer, der komplementerer 

de andre forsvarslinjer: ekstern revisor og regulator. I dansk kontekst vil regulator være 

Finanstilsynet. Den eksterne revision spiller en stor rolle i organisationens kontrolsystem, da det er 

deres opgave at vurdere, om de relevante standarder og lovgivning er designet og implementeret 

korrekt og tilstrækkeligt (IIA.org.uk).  

Modellen anvendes i forbindelse med analysedelen vedrørende de mulige konsekvenser, der kan 

opstå, når ekstern revisor assisterer intern revision. Herudover anvendes modellen i analysedelen 

vedrørende fremtidens interne revision. 

3.6.1. Kritik af modellen og opdatering fra IIA 

Der har i længere tid forekommet kritik af modellen, der beskriver Three Lines of Defence 

(www.2deloitte.com). Kritikere mener, at opdelingen af ansvarsfordeling er for skarp, hvorfor IIA har 

udsendt et Exposure Document, der skal supplere den forhenværende teori. Den nye version af 

modellen fra juni 2019 tilgodeser i højere grad den naturlige udvikling, der sker i organisationer (IIA, 

2019). Denne opdatering fra IIA vil i indeværende afhandling blive benyttet til udarbejdelse af analyse 

og diskussion om fremtidens interne revisor.  

3.7. Etiske principper 

Revisionschefen, som er ansat i den interne revisionsafdeling af bestyrelsen, samt resten af den 

interne revisionsafdeling, er underlagt en række etiske principper, der kræves overholdt 

(Revisionsbekendtgørelsen bilag 4, afsnit 3). Disse etiske principper stemmer i høj grad overens 

med de etiske principper, som ekstern revisor er underlagt jf. revisorloven § 16. Det er muligt at se 

jf. nedenstående figur, at den eneste forskel mellem de opstillede etiske principper for henholdsvis 

intern og ekstern revision er punktet professionel skepsis. 
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Tabel 5 - De etiske principper 

Etiske principper 

Intern revision Ekstern revision 

Revisionsbekendtgørelsen bilag 4, afsnit 3 Revisorloven § 16 

● Integritet 

● Objektivitet 

● Professionel kompetence og fornøden 

omhu 

● Fortrolighed 

● Professionel adfærd 

● Integritet 

● Objektivitet 

● Professionel kompetence og fornøden 

omhu 

● Fortrolighed 

● Professionel adfærd 

● Professionel skepsis 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra revisionsbekendtgørelsen og revisorloven 

At disse reguleringer for etiske principper for intern og ekstern revisor er stort set identiske, vil senere 

blive benyttet i analysen i forbindelse med ekstern revisors mulighed for at assistere intern revision. 

Dette kan samtidig ses i relation til, at det er god revisorskik for ekstern revisor at overholde ISA 610, 

når intern revisions arbejde skal benyttes i praksis. Ydermere vil dette i nedenstående analyse blive 

benyttet i relation ekstern revisions assistance til intern revision, da intern revision må outsource dele 

af revisionen eller benytte eksperter i hht. god revisorskik jf. ISA 620 og ISA 220 i analysens afsnit 
4.3.1. 

3.8. COSO ERM rammeværktøj 

COSO ERM rammeværktøj er et bredt accepteret redskab til risikostyring, som hjælper med at styre 

risici i et turbulent og uforudsigeligt forretningsmiljø. I 2017 udgav COSO en omfattende opdateret 

version af rammeværktøjet. Heri blev den klassiske kube erstattet med modellen, som er illustreret 

i nedenstående figur. 
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Figur 9 - COSO ERM Framework 

 

Kilde: Enterprise Risk Management - Applying enterprise risk management to  environmental, social 

and governance-related risks, COSO & wbcsd, 2018 

Som det fremgår af figuren, kan ERM (Enterprise Risk Management) vurderes på fem komponenter. 

Det fundamentale princip i begrebsrammen er, at god risikostyring og interne kontroller er 

nødvendige for langvarig succes i alle organisationer. 

Modellen vil udelukkende blive gennemgået overfladisk i henhold til relevans i indeværende 

teoriafsnit, da denne er ment som et redskab til, hvordan interne revisionsafdelinger i højere grad 

kan tilrettelægge deres arbejdsopgaver for at opnå en effektiv risikostyring. Dermed vil der i 

analysedelen af afhandlingen primært være fokus på governance og risikostyring i forbindelse med 

værdiskabelse gennem ERM. 
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Tabel 6 - COSO definitioner  

Definitioner i hht. COSO ERM rammeværktøj 

Begreb Definition 

ERM (Enterprise Risk Management) The culture, capabilities, and practices, 

integrated with strategy-setting and its 

execution, that organizations rely on to 

manage risk in creating, preserving, and 

realizing value 

Governance The combination of processes and 

structures implemented by the board to 

inform, direct, manage and monitor the 

activities of the organization toward the 

achievement of its objectives 

Kilde: Egen tilvirkning med definitioner fra IPPF standardsæt 

Dette rammeværktøj vil i indeværende afhandling blive benyttet i relation til analyse af værdiskabelse 

i intern revision på baggrund af risikostyring og governance. 

3.9. Forventningskløft 

Forventningskløften benyttes normalt som et værktøj til at beskrive den forventningskløft, der 

forekommer mellem ekstern revisor og offentligheden, som i de fleste tilfælde er regnskabsbruger. 

Det er her, der opstår det spænd mellem regnskabsbrugers forventning til hvilke ydelse ekstern 

revisor udfører, og hvilke ydelser ekstern revisor i virkeligheden udfører (Ruhnke, K. et. al., 2014). 

I indeværende afhandling vurderes det, at forventningskløften ligeså kan benyttes som et værktøj til 

at beskrive den kløft, der kan opstå mellem intern og ekstern revision. Denne kløft kan opstå, på 
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baggrund af at intern og ekstern revisor er underlagt forskellige metodikker, og udelukkende har en 

begrænset mængde regulering, der beskriver begge parter i forhold til hinanden. Her kan opstå en 

differentieret fortolkning og forventning til udførelse af arbejdsopgaver. Forventningskløften mellem 

intern og ekstern revision vil blive forklaret jf. nedenstående figur, som er en modifikation af den 

originale. 

Figur 10 - Forventningskløften mellem intern og ekstern revisor 

 

Kilde: Egen tilvirkning med fortolkning af “The audit expectation gap: existence, causes, and the 

impact of changes” (Ruhnke, K. & Schmidt, M., 2014) 

Ovenstående figur er en fortolkning af den oprindelige figur, der vedrører ekstern revisor og 

offentligheden, hvor denne i stedet viser den forventningskløft, der kan opstå mellem intern og 

ekstern revisor. Denne er i dette tilfælde lavet ud fra begge parters forventninger til hinanden. Denne 

teori vil i indeværende afhandling benyttes i forbindelse med analyse af samarbejdet mellem intern 

og ekstern revisor. 

Det er de fejl figuren viser, der kan opstå fra ekstern revisor, standardsætter og intern revisor, der 

især er væsentlige for at kunne arbejde mod minimering af forventningskløften. 
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(1) Fejl fra ekstern revisor: Der vil forekomme fejl fra ekstern revisors side, hvis den 

eksterne revisor er under overbevisning om, at det pålagte ansvar, og de udførte opgaver 

er i overensstemmelse med aktuelle revisionsstandarder/metodikker, men uden at være 

klar over det afviger fra disse. At standarder ikke er anvendt korrekt i forbindelse med 

revisionen, skaber mangler i den ydelse, som det forventes ydet af ekstern revisor 

(Ruhnke, K. et. al., 2014) 

 

(2) Fejl fra standardsætter: Der forekommer her både standarder for intern og ekstern 

revision, som er forskellige. Det er udelukkende ISA 610 og revisionsbekendtgørelsens 

bilag 4, der beskriver samarbejdet mellem intern og ekstern revision.  Fejl fra 

standardsætter kommer af, hvis disse ikke er kommunikeret tydeligt, så det er muligt at 

opnå en entydig fortolkning af disse (Ruhnke, K. et. al., 2014). Da de eneste reguleringer, 

der beskriver samarbejdet mellem intern og ekstern revision, er ISA 610 (afsnit 3.5) og 

revisionsbekendtgørelsens bilag 4 (afsnit 3.2.4), kan der opstå huller i fortolkningen. 

Dette skyldes, at området ikke er afdækket tilstrækkeligt af reguleringer. Ydermere kan 

forskelligheden mellem standarderne skabe en større forventningskløft mellem disse, på 

baggrund af uvidenhed om hinandens standarder og metodikker. 

(3) Fejl fra intern revisor: Her gælder samme princip, som de fejl der kan opstå fra ekstern 

revisor. Der vil forekomme fejl fra intern revisors side, hvis den interne revisor har et andet 

syn, på det ansvar der forventes jf. metodikker/standarder for intern revision, samt hvis 

udførsel af arbejdsopgaver fraviger fra disse. 

Det er muligt at begrænse fejl fra intern og ekstern revisor ved, at man i revisionshusene/intern 

revisionsafdelinger har øget fokus på træning af revisorer inden for standarder og regler. Derved 

skabes der klare rammer for revisors ansvar, arbejdsopgaver og ydeevne. I forhold til fejl fra 

standardsætter kan dette begrænses, ved at sørge for der er konsistens i disse, samt at undersøge 

forståelse, klarhed og entydighed af disse før offentliggørelse (Ruhnke, K. et. al., 2014). 

Ved at minimere disse fejl, kan der skabes en mindre forventningskløft. Dette skyldes, at intern 

revisions forventninger til ekstern revisors performance i højere grad vil stemme overens med 

opfattelse af ansvar, faktisk performance og vice versa. 
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4. Analyse 
Nærværende afsnit indeholder afhandlingens analysedel. Heri vil der, med udgangspunkt i den 

beskrevne teori i afhandlingens del 3, blive analyseret på den problemstilling og de underspørgsmål, 

der er opstillet i problemformuleringen med formålet om at besvare disse. Analysedelen tager 

udgangspunkt i de primære datakilder, som er de indsamlede interviews, og sekundær data i form 

af rapporter, artikler, pensumlitteratur og relevant lovgivning. Analysen er opdelt i 7 afsnit, som hver 

især indeholder en delkonklusion med formålet om at opsummere analysens hovedelementer.   

4.1. Hvad har erfaringerne været, ved at intern revision i 
Danske Bank og Nykredit Bank har gennemgået et 
paradigmeskifte? 

Paradigmeskiftet fra finansiel til operationel intern revision har i sin naturlighed haft påvirkning på 

indholdet af arbejdsopgaver og fordelingen heraf mellem intern og ekstern revision. For intern 

revision har fokus rykket sig fra et primært finansielt udgangspunkt med fokus på de enkelte 

regnskabsposter og årsrapporten som helhed, til et operationelt udgangspunkt, hvor fokus primært 

er på risikostyring, compliance og andre operationelle opgaver. Intern revision vil fortsat udføre 

elementer af finansiel revision. Dette skyldes, kravet i revisionsbekendtgørelsens § 21, stk. 1 om, at 

den interne revision skal foretage revision af alle væsentlige og risikofyldte områder. Disse områder 

dækker alle dele af den operationelle revision, men der kan også forekomme væsentlige områder, 

som intern revision er påkrævet at afdække inden for den finansielle revision. Dette er defineret af, 

hvor virksomheden anses at have en høj iboende risiko. I pengeinstitutter er udlån bl.a. en væsentlig 

del af forretningen, hvorfor den interne revisionsafdeling fortsat skal foretage revision heraf, selvom 

det indgår under den finansielle revision. Dette er beskrevet nærmere under afsnit 3.2.4. 

For at beskrive erfaringerne ved at intern revision har gennemgået et paradigmeskifte, vil dette blive 

uddybet for henholdsvis Danske Bank og Nykredit Bank i nedenstående.  

Hos Danske Bank beskrives den interne revision som: 

”Intern Revisions primære opgave er at hjælpe bestyrelsen og direktionen med at beskytte 

Danske Banks aktiver, ry og bæredygtighed. Intern Revision bidrager til opfyldelsen af 

Danske Banks målsætninger ved at evaluere og forbedre effektiviteten i koncernens 

risikostyring og kontrol- og ledelsesprocesser” (www.Danskebank.com). 

http://www.danskebank.com/
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Danske Banks beskrivelse af intern revision viser indikationer på det omtalte paradigmeskifte. I 

ovenstående beskrivelse kan det udledes, at fokus er på de operationelle risici i virksomheden. 

Herudover skaber den interne revision værdi ved at hjælpe til opfyldelse af bankens målsætninger. 

Dette gøres både ved evaluering og forbedring af effektiviteten i forbindelse med risikostyring og 

kontrol- og ledelsesprocesser. Beskrivelsen lægger op til, at Danske Bank både anvender den 

interne revision til de traditionelle assurance opgaver (evaluering af processerne) og til 

rådgivningsopgaver med henblik på at forbedre effektiviteten i diverse processer. 

Hos Nykredit Bank beskrives intern revision næsten identisk med Danske Banks: 

“I Intern Revision hjælper vi bestyrelsen og revisionsudvalget med at beskytte virksomhedens 

aktiver, omdømme og bæredygtighed. Vi gør dette ved at vurdere, om alle væsentlige risici 

er identificerede, rapporterede, underlagt behørig kontrol og ved at udfordre den daglige 

ledelse til at forbedre governance, risikostyring og intern kontrol, hvor der er behov” 

(www.Nykredit.dk). 

Beskrivelsen af intern revisions ansvarsområder hos Nykredit Bank har fællestræk med mange af 

de samme områder som Danske Banks beskrivelse indeholder. De fælles træk vedrører især de 

operationelle risici. Herudover beskrives det tilmed, at den interne revisionsafdeling udfordrer den 

daglige ledelse til at forbedre procedurer, hvis der er behov herfor. Dette åbner op for muligheden 

for rådgivningsydelser fra den interne revisionsafdeling.  

En fordel ved at den interne revision i Danske Bank og Nykredit Bank har gennemgået et 

paradigmeskifte er, at der skabes en anden form for revisionsordning. Den nye revisionsordning 

betyder, at den berøringsflade som intern og ekstern revision beskæftiger sig med, er blevet bredt 

ud over et større område. At berøringsfladen har ændret sig, kan have indvirkning på samarbejdet 

mellem intern og ekstern revision. Opfattelsen af dette vil blive analyseret ud fra den indsamlede 

empiri jf. afsnit 4.1.3. 

4.1.1. Påtegning af årsrapporten 

Det omtalte paradigmeskift fra finansiel til operationel revision, og herved skiftet i intern revisions 

arbejdsopgaver, er i høj grad foregået i takt med, at den interne revision er ophørt med at påtegne 

årsrapporten i Nykredit Bank og Danske Bank. Før paradigmeskiftet beskæftigede både intern og 

ekstern revision sig primært med den finansielle revision. At begge parter påtegnede årsrapporten, 

skabte et stort overlap mellem de udførte opgaver, som også medførte, at ekstern revision i høj grad 

kunne gøre brug af intern revisions udførte arbejde. 
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Den indsamlede empiri viser, at intern og ekstern revisor begge har erfaret et skift i de udførte 

arbejdsopgaver. Før den interne revision hos Nykredit Bank og Danske Bank ophørte med at 

påtegne årsrapporten, forekom der en fælles forståelse af, hvilke revisionshandlinger der skulle 

foretages, for at årsrapporten var retvisende. Efter paradigmeskiftet, hvor intern revision ikke 

længere påtegner årsrapporten, og har skiftet fokus til det operationelle område, forekommer der et 

større spænd, mellem de arbejdsopgaver intern og ekstern revision udfører. Dette gør, at begge 

parter er i besiddelse af hver deres hovedformål for udførsel af revisionen, og stiller derfor krav til 

større kommunikation og forventningsafstemning mellem begge parter (Interview d. 23.07.2020). 

Det kan herved udledes, at skiftet i arbejdsopgaver i høj grad afhænger af, om intern revision er 

ophørt med at påtegne årsrapporten, da den indsamlede empiri viser, at skiftet i arbejdsopgaver er 

sket i takt med dette. Da indeværende afhandling er afgrænset til store pengeinstitutter i Danmark, 

med fokus på dem hvor intern revision er stoppet med at påtegne årsrapporten, har skiftet i 

arbejdsopgaver stor effekt for denne gruppe. Det kan her tilføjes, at der fortsat er store 

pengeinstitutter i Danmark, hvor intern revision fortsat påtegner årsrapporten. Dette gælder for bl.a. 

Nordea, Jyske Bank og Sydbank. Det gør, at paradigmeskiftet fra finansiel til operationel revision 

endnu ikke er indtrådt for disse. Fremtiden for de store danske pengeinstitutter, hvor 

paradigmeskiftet endnu ikke er indtrådt, vil blive uddybet under afsnit 4.7.1. 

4.1.2. Revisionsinstruks til arbejdsfordeling mellem intern og ekstern revision 

Udover at revisionen skal udføres i henhold til god revisorskik, som beskrevet i afsnit 3.7. 
omhandlende revisors etiske principper, skal revisionen for virksomheder med en intern 

revisionsafdeling, udføres i henhold til den aftale, der er lavet mellem det eksterne revisionsteam og 

den interne revisionschef (Revisionsbekendtgørelsen § 24).  

Denne aftale kaldes i praksis for en revisionsinstruks og udarbejdes for at sikre arbejdsfordelingen 

mellem intern og ekstern revision, hvorfor denne kan have en indvirkning på samarbejdet mellem 

disse. Revisionsinstruksen er tilmed relevant for analyse af forventningskløften i forhold til 

samarbejdet, der forekommer jf. afhandlingens afsnit 4.1.4. Dette skyldes, at en fyldestgørende 

instruks vurderes at være en del af den kommunikation, der kan minimere forventningskløften 

mellem intern og ekstern revisor.  

Der forekommer en række parametre, der skal være opfyldt for udarbejdelse af revisionsinstruksen 

mellem den interne revisionsafdeling og ekstern revision. Lovgivningen er med til at kunne give et 

hurtigt overblik over, hvilke punkter der skal medtages og drøftes ved udarbejdelsen.  
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Tabel 7 - Overblik over lovgivning for revisionsinstruks 

 Revisionsbekendtgørelsen § 24 

1 Revisionsinstruksen skal indeholde en overordnet beskrivelse af hvilke 
revisionsopgaver, der skal udføres, og hvilke af disse opgaver, der påhviler 
henholdsvis den eksterne og den interne revision. 

2 Retningslinjer for samarbejdet mellem den eksterne revision og den interne 
revision, herunder for det arbejde den eksterne revision skal udføre i forbindelse 
med kontrol af den interne revisions arbejde 

3 En beskrivelse af, hvordan og i hvilket omfang der udveksles oplysninger mellem 
den interne og eksterne revision om den udførte revision.  
 

Kilde: Egen tilvirkning samt revisionsbekendtgørelsen § 24. 

Ovenstående beskrivelse af lovgivningen for revisionsinstruksen i tabel 7 medfører herved, at skulle 

give et tydeligt overblik over hvilke ansvarsområder der er pålagt henholdsvis den interne og 

eksterne revision. Ydermere er ekstern revision jf. den tidligere beskrevne agent-principal teori i 
afsnit 3.1. nedsat af principalen som en uafhængig bestyrelsesrapporterende instans, ligesom den 

interne revisionsafdeling. Dette gør, at der i indeværende instruks tilmed skal forekomme 

beskrivelser af retningslinjer for samarbejdet mellem intern og ekstern revision, samt udvekslingen 

af oplysninger mellem disse.  

Udarbejdelse af revisionsinstruksen kan dermed have en effekt på samarbejdet mellem den interne 

og ekstern revision. Effekten på samarbejdet opstår ved at en grundig og detaljeret instruks giver et 

fyldestgørende overblik over arbejdsfordelingen. Dette kan tilmed have en afsmitning på, hvordan 

samarbejdes opfattes af henholdsvis den interne og eksterne revision. Det er derfor et vigtigt element 

i planlægningen af revisionen, da en manglende entydighed kan skabe en differentieret opfattelse 

af aftalen om arbejdsdeling, ekstern revisors kontrol af intern revisions arbejde og retningslinjer for 

dette.  

4.1.3. Opfattelse af samarbejdet 

For at skabe et overblik over ændringer i samarbejdet mellem intern og ekstern revision, som effekt 

af paradigmeskiftet, er der i indeværende afhandling indsamlet empiri fra begge sider. Dette er gjort 

for at kunne udlede, hvilke erfaringer der er forekommet som effekt af paradigmeskiftet i Danske 

Bank og Nykredit Bank, og for at kunne sammenligne opfattelsen heraf fra begge parters side. 
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For at analysere på den indsamlede data vil respondenternes svar omhandlende opfattelsen af 

samarbejdet blive oplistet i nedenstående tabel. Beskrivelsen af respondenternes opfattelse vil være 

et sammendrag af den indsamlede empiri, og dermed ikke direkte citeringer. Det vil herefter blive 

analyseret, om der forekommer fælles svar eller uenigheder i opfattelsen af samarbejdet på 

henholdsvis intern og ekstern revisions side. Dette vil være muligt at sammenholde med teorien om 

forventningskløften i afsnit 4.1.4.  

Tabel 8 - Samarbejde mellem ekstern og intern revisor 

Samarbejde mellem ekstern revisor/intern revisor 

Ekstern revisor, Nykredit 
Bank - Niclas Olsen 

 

Det er rart at have samarbejde med intern revision, hvor man 

har uafhængige eksperter i forretningen.  

Skiftet har gjort, at ekstern revision har påtaget sig en langt 

større arbejdsbyrde, og intern revision er blevet mere 

forretningsminded. Ekstern revisor foretager nu 

regnskabsgennemgangen, og har i højere grad dialogen med 

økonomifunktionen og ansvar for indsamlingen af materiale. 

Tiden ekstern og intern revision bruger på at samarbejde, er 

blevet meget mindre, fordi de er gået over til operationel 

revision, hvor ekstern revisor nu bruger mere tid sammen med 

økonomi og selve forretningen. 

Samarbejdet har blot ændret sig, sammenholdt med før 

paradigmeskiftet. Selvom samarbejdet om den finansielle 

revision er ændret, er den tidsmæssige horisont for revisionen 

udvidet, da arbejdsbyrden nu er større end før. 
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Intern revisor, Nykredit 
Bank - Lars Geisler 

Tæt samarbejde. Intern revisor er stadig med over revisionen 

af årsrapporten, på de områder der forekommer stor iboende 

risiko, som oftest er ved områder som udlån og handel med 

finansielle instrumenter. Den største iboende risiko tillægges 

den operationelle revision, hvorfor der nu bruges mest tid 

herpå. På andre områder varetager ekstern revisor hele 

revisionen, fordi der ikke er nogen grund til dobbelt revision på 

mindre risikofyldte områder. Det øgede fokus på andre risici 

har generelt ændret arbejdsopgaverne.  

Fortsat nært samarbejde med ekstern revision på trods af 

paradigmeskiftet. Drøfter generelt observationer og 

dagligdagens processer med ekstern revisor. 

Ekstern revisor, Danske 
Bank - Emma Wiig Dau 

Godt samarbejde, og sparringspartnere for at optimere - 

beskrives som et parløb.  

Paradigmeskiftet har gjort, at ekstern revisor nu kommer 

dybere ned i virksomheden, hvilket gør, at det i højere grad er 

muligt at kunne bidrage med assistance eller stille sig kritisk. 

Ekstern revisor udfører herved et større spektrum af opgaver, 

som snakkes igennem med intern revision, hvilket giver større 

forståelse end den tidligere revision. 
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Intern revisor, Danske 

Bank - Piraveena 

Thanapalan 

Fint samarbejde med common framework. Intern revision har 

stort virksomhedskendskab, og ekstern revisor har stort 

branchekendskab, hvorfor de i kombination supplerer 

hinanden. Stort skift i samarbejde, da arbejdsopgaverne har 

ændret sig i forhold til fokus for arbejdsopgaver med andre 

typer af risici. 

Overordnet tænker intern revision mere i processer i 

virksomheden, end i regnskabsposter. Man ser herved 

tingene i et andet perspektiv, som har ændret udgangspunktet 

for samarbejdet. 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra indsamlede interviews: Interview d. 17.06.2020, interview d. 

23.07.2020, interview d. 24.06.2020 og interview d. 02.07.2020.  

Overordnet er alle parter entydig i deres opfattelse af, at samarbejdet mellem intern og eksternt 

revision er positivt. Ydermere er det en generel opfattelse, at paradigmeskiftet har ændret 

samarbejdet. Den største ændring i samarbejdet kan udledes at være, at ekstern revision i højere 

grad selv skal indhente oplysninger fra de forskellige funktioner i virksomheden, da de nu står for 

større dele af den finansielle revision på egen hånd. Dette understreger også, at hovedformålet hos 

den eksterne og interne revisor har ændret sig som følge af paradigmeskiftet. Det er derfor relevant 

at anvende teorien om forventningskløften til at analysere de forskelle, der kan opstå mellem ekstern 

og intern revision, som effekt af at samarbejdet har ændret sig. 

4.1.4. Forventningskløften 

For at uddybe ovenstående gennemgang af de erfaringer intern og ekstern revisor har haft i 

forbindelse med samarbejdet som effekt af paradigmeskiftet, er det muligt at benytte teorien omkring 

forventningskløften mellem intern og ekstern revision. Ud fra denne teori vurderes det, at 

forventningskløften mindskes og at samarbejdet forbedres, hvis forventningerne til hinandens 

performance i høj grad stemmer overens med faktisk performance. Det er herved forventninger og 

eksekvering af udført arbejde, der skal forventningsafstemmes mellem parterne. For at dette kan 

forekomme i praksis, er kommunikation et essentielt værktøj, for at kunne skabe et fælles fundament 

og forståelse mellem intern og ekstern revision. 
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Det kan vurderes, at forventningskløften mellem intern og ekstern revision før paradigmeskiftet har 

været mindre, da begge parter var i besiddelse af samme formål med det udførte arbejde. Der har 

herved været en overensstemmelse mellem forventet og faktisk performance, intern og ekstern 

revision imellem, da målet har været det samme. Med det nye perspektiv, affødt af paradigmeskiftet, 

forekommer der et større spænd, mellem de arbejdsopgaver intern og ekstern revision udfører. Dette 

gør at intern revisions arbejde i mindre grad kan benyttes af ekstern revision, da den udførte 

revisionen generelt har et differentieret formål (Interview d. 23.07.2020) 

Det vurderes ud fra den indsamlede empiri, at det især er intern revisions arbejdsopgaver, der har 

ændret formål, og herved rykket på samarbejdet. Dette gør, at ekstern revision ikke længere har 

samme føling med den operationelle revision. For at skabe en mindre forventningskløft kunne en 

mulighed være, at revisionshuse i højere grad underviser ekstern revisor i intern revisors opgaver 

og ansvar, hvilket vil gøre, at ekstern revisors forventninger til intern revision også vil stemme 

overens med faktisk ansvar og performance. 

Dertil kan der forekomme en forventningskløft, ved at intern revisor ikke længere varetager samme 

mængde af den finansielle revision. Dette gør, at der kan opstå et hul imellem intern revisors 

opfattelse af ansvar, faktisk ansvar og vice versa. Det er derfor vigtigt, at der bliver afholdt 

planlægningsmøder og udarbejdet en påkrævet revisionsinstruks på fyldestgørende vis, som 

beskrevet i afsnit 4.1.2., hvor ansvarsdelingen bliver udspecificeret klart og entydigt. Ved disse tiltag 

vurderes det, at intern og ekstern revisor kan forbedre samarbejdet, inden for den nyere 

revisionsordning der dækker en langt større del af forretningen. En forbedring af samarbejdet, og 

opfattelse heraf, vurderes at være en effekt af at forventningskløften minimeres mellem den interne 

revisionsafdeling og ekstern revision.  

4.1.5. Delkonklusion 

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at der har været et skift i samarbejdet mellem intern og 

ekstern revision, som effekt af det paradigmeskift der har været. Dette skyldes at paradigmeskiftet 

har medført er ændret hovedformål hos begge parter. Erfaringerne fra Danske Bank og Nykredit 

Bank har især været en ny fordeling i de udførte arbejdsopgaver, hvilket har resulteret i, at et større 

område af forretningen afdækkes. Samtidig kan det konkluderes, at når de udførte arbejdsopgaver 

og formålet med disse differentieres mellem intern og ekstern revisor, er det i endnu højere grad 

vigtigt, at have god dialog og kommunikation omkring ansvarsfordeling. Et vigtigt element for at sikre 

en god kommunikation omkring arbejdsfordelingen mellem intern og ekstern revision, er at have 

udarbejdet en fyldestgørende, klar og entydig revisionsinstruks. Dette er vigtigt for at kunne skabe 

overensstemmelse mellem det udførte arbejde og forventninger til dette. 
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4.2. Lovgivningsmæssige begrænsninger ved ekstern 
revisors assistance og rådgivning 

Nærværende afsnit har til formål at analysere de lovgivningsmæssige begrænsninger, der kan være 

ved ekstern revisors assistance til intern revision. Empiri benyttet til besvarelse af lovmæssige 

begrænsninger ved ekstern revisors assistance er relevante teorier, lovgivning, indsamlede 

interviews og pensumbøger. 

Det er ikke en ny opfindelse, at revisionsfirmaer leverer rådgivningsydelser til deres klienter, da der 

kan forekomme mange muligheder og fordele herved. Disse er nærmere beskrevet nedenfor i 

analysens afsnit 4.3. De omtalte muligheder og fordele har på baggrund af den historiske udvikling 

skabt en øget efterspørgsel efter ekstern revisors assistance og rådgivning i virksomhedernes 

interne revisionsafdelinger.  

I Danmark forekommer der derfor en større mulighed for assistance fra ekstern revisor til intern 

revision end i mange andre lande, da den danske opbygning af den interne revision differentierer sig 

fra den udenlandske model. Dette skyldes, at intern revision i Danmark er bestyrelsesrapporterende. 

Det medfører, som beskrevet i afsnit 3.1, at intern revision i Danmark er ansat af bestyrelsen, som 

er beskrevet som principalen jf. den beskrevne agent-principal teori. Intern revision i udlandet er 

herimod ansat af direktionen, som er agenten. Da intern revision i Danmark repræsenterer den tredje 

forsvarslinje, jf. Three Lines of Defence modellen, giver dette større mulighed for øget assistance fra 

ekstern revision, da ekstern og intern revision bevæger sig tættere på samme forsvarslinje 

sammenholdt med udlandet. I samme omfang er det også bestyrelsen, der er opdragsgiver og 

bestiller den ønskede assistance fra ekstern revision. Dette bliver oftest gjort på opfordring fra intern 

revision, der har behov for hjælp til afdækning af et givent område. Det er herved relevant at 

undersøge, hvilke lovmæssige begrænsninger der forekommer, ved at ekstern revisor assisterer 

virksomhedens interne revision. 

Revisorloven regulerer ikke revisors muligheder for at rådgive deres klienter. Det betyder, at der 

dermed ikke er begrænsninger for revisors mulighed for rådgivning. Revisor skal blot, i forbindelse 

med rådgivningsydelsen, sikre sig at være kompetent til den pågældende rådgivningsopgave. Dette 

betyder, at på trods af at revisorloven ikke regulerer revisors muligheder for at rådgive sine klienter, 

forekommer der alligevel en række forholdsregler, som ekstern revisor skal tage stilling til før 

rådgivning og assistance kan accepteres, for at overholde overordnede krav.  
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4.2.1 Virksomheder af særlig interesse for offentligheden 

EU-forordningen fra 2014 (EU nr. 537/2014) finder kun anvendelse for lovpligtig revision af 

virksomheder af særlig interesse for offentligheden (Füchsel et al., 2017). For definition af 

virksomheder af særlig interesse for offentligheden henvises til afsnit 2.6, hvor anvendte begreber 

og definitioner er forklaret. Forordningen blev implementeret og var gældende fra 16. april 2016, og 

har forrang for nationale bestemmelser. Det betyder, at i tilfælde hvor der er modstridende regler, er 

det forordningen, der finder anvendelse fremfor dansk implementeret lovgivning. Dette gælder også 

for lovgivning implementeret på baggrund af det 8. direktiv, som er præsenteret under afsnit 3.4. 

I EU-forordningen er der indført et forbud mod at levere interne revisionsydelser til revisionsklienter, 

der er virksomheder af interesse for offentligheden. Indeværende afhandling har, som tidligere 

beskrevet, fokus på pengeinstitutterne Danske Bank og Nykredit Bank, som begge er virksomheder 

af interesse for offentligheden, jf.revisorlovens § 1.a, nr. 3, pkt. b. Forbuddet er indarbejdet i de etiske 

regler, og det fremgår heraf under punkt K605.5, at: 

Tabel 9 - Forbud mod levering af interne revisionsydelser til virksomheder af særlig interesse 
for offentligheden 

 De etiske regler, punkt K605.5 

 
Et revisions- eller netværksfirma må ikke levere interne revisionsydelser til en 

revisionsklient, der er en virksomhed af interesse for offentligheden, hvis ydelserne 

vedrører: 

a 
En betydelig del af de interne kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen, 

b 
regnskabssystemer, der genererer information, som enkeltvis eller tilsammen er 

væsentlige for klientens regnskabsgrundlag eller regnskab, hvorom firmaet vil 

udtrykke en konklusion, eller 
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c 
beløb eller oplysninger, der enkeltvis eller tilsammen er væsentlige for det regnskab, 

hvorom firmaet vil udtrykke en konklusion (De etiske regler, pkt. K605.5) 

 

Kilde: De etiske regler, punkt K605.5 

Af ovenstående tabel kan det udledes, at ingen af de udvalgte store danske pengeinstitutter kan 

foretage en fuld outsourcing af den interne revision til ekstern revisor, da dette vil kompromittere de 

etiske regler. 

EU har i forordningen tilmed indført begrænsninger i revisors mulighed for at levere andre ydelser 

end revision til deres revisionskunder for virksomheder af interesse for offentligheden. Det betyder, 

at EU har udarbejdet en liste over forbudte ikkerevisionsydelser som indeholder opgaver, som 

revisorer ikke må udføre. Denne liste fremgår af afhandlingens bilag 1. Listen kan dog ikke ses som 

udtømmende, da samfundet gradvist ændres. Det gælder heri, at revisor ikke må levere regnskabs- 

og bogføringsmæssige ydelser eller udarbejde regnskaber, som danner grundlag for årsrapporten 

(Füchsel et al., 2017). Der kan dermed ikke iværksættes sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse 

med at levere ovenstående omtalte ydelser, hvorfor disse er gjort forbudte. Overordnet gælder det 

tilmed, at revisor ikke må træffe beslutninger på klientens vegne og samtidig erklære sig herom, da 

dette vil anses som en trussel om selvrevision beskrevet i afhandlingens afsnit 3.4.2.  

Herudover fremgår det af listen, at revisor ikke må udføre generel rådgivning. Dette skal fortolkes 

som, et forbud mod at agere som fast juridisk rådgiver i for virksomheden 

(www.erhvervsstyrelsen.dk). På trods af at ekstern revisor ikke må agere som fast juridisk rådgiver 

for virksomheden, er der fortsat mulighed for at yde almindelig rådgivning til deres klienter. Som 

beskrevet ovenfor er listen ikke udtømmende, og som følge af ny og skærpet lovgivning vedrørende 

intern revision, er det muligt at listen vil ændres løbende.  

4.2.2. Ekstern uafhængighed 

EU forordningen fra 2014 indeholder ingen generelle forbud mod at revisor udøver anden 

erhvervsmæssig aktivitet end revision (Füchsel et. al., 2017). Revisor skal dog altid foretage en 

konkret vurdering af uafhængighed ved hvert enkelt engagement (Revisorloven § 15a).  Det gælder 

både ved kunde- og ved opgaveaccepten af den enkelte opgave. Dette betyder, at hvis 

generalforsamlingsvalgt revisor bliver efterspurgt på assistance ved et nyt engagement inden for 

samme virksomhed, skal der foretages en ny uafhængighedsvurdering gældende for opgaven, før 

http://www.erhvervsstyrelsen.dk/
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at denne kan accepteres. Som beskrevet i afsnit 3.4, er den danske revisorlovgivning opbygget efter 

den principbaserede tilgang til uafhængighed, og derfor forekommer der ikke en explicit liste med 

overblik over hvilke opgaver, revisor må og ikke må påtage sig. Det vil derfor være op til revisor at 

vurdere uafhængigheden på baggrund af en professionel vurdering, som også kan relatere sig til 

overholdelse af den fornødne revisoretik, beskrevet i afsnit 3.7. Det betyder, at revisor altid skal 

foretage en konkret vurdering, hvori der skal identificeres, vurderes og reageres på eventuelle 

trusler.  

I vurdering af uafhængigheden er det relevant at overveje hvilken ydelse, virksomheden ønsker 

assistance til. Dertil skal der foretages en beslutning, om det er virksomhedens 

generalforsamlingsvalgte revisor, som skal assistere intern revision med opgaven, eller om 

virksomheden skal hente assistance fra en anden revisionsvirksomhed. Virksomhedens overvejelser 

herom vil sandsynligvis afhænge af, hvilken ydelse der ønskes assistance til, og 

generalforsamlingsvalgt revisors branchekendskab inden for området. Ydermere forekommer en 

vurdering af, om assistance på opgaven fra generalforsamlingsvalgt revisor vil medføre risiko for 

selvrevision ved den ordinære revision, som vil kompromittere revisors uafhængighed. I sådanne 

tilfælde vil man i stedet benytte assistance fra en anden revisionsvirksomhed for at bevare revisors 

uafhængighed. 

I uafhængighedsvejledningen, som har til formål at hjælpe revisor med fortolkningsbidrag til konkret 

vurdering af uafhængighedstruslerne ved en opgaveaccept, er det specifikt beskrevet, at revisor har 

mulighed for at deltage i den interne revision. I relation til afhandlingens afgrænsning til store danske 

pengeinstitutter gælder det, at ekstern revisor har mulighed for at assistere den interne revision, hvis 

den interne revisionsafdelingen ikke råder over de tilstrækkelige kompetencer.  Dette muliggør, at 

ekstern revisor kan medvirke til at styrke ledelsens kontrolmuligheder. 

I forbindelse med agent-principal teorien er det et afgørende element, at ekstern revisor overholder 

den krævede uafhængighed, da bestyrelsen har den generalforsamlingsvalgte revisor som et 

sikkerhedselement til at varetage bestyrelsen, aktionærers og regnskabsbrugers interesser ved at 

sikre sig et retvisende billede af virksomhedens økonomiske stilling. Den eksterne revisor er 

offentlighedens tillidsrepræsentant, og eksistensgrundlaget er baseret på, at revisor er uafhængig 

tredjemand med tavshedspligt aflønnet af virksomheden til at revidere og assistere på et uafhængigt 

grundlag. 
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4.2.2.1. Konsekvenser ved ikke at overholde uafhængigheden 

Revisor må ikke acceptere eller fortsætte en revision, hvis revisor ikke er uafhængig jf. tidligere 

beskrivelse af uafhængighed i afsnit 3.4. Hvis ekstern revisor alligevel fortsætter eller accepterer en 

opgave, hvor der ikke overholdes de grænser, der er påkrævet for uafhængighed, bliver 

uafhængigheden truet, og herved kan der forekomme en række konsekvenser. Konsekvenserne for 

at kompromittere uafhængigheden kan være omfattende, da uafhængighed er en grundsten for at 

være revisor. Dette skyldes, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant jf. revisorlovens § 16. 

Det er hertil revisorlovens § 44, der regulerer, hvis revisor har forsømt sine forpligtelser ved ikke at 

overholde uafhængigheden. Situationen bliver dog først truende på det tidspunkt, hvor revisor bliver 

opmærksom på truslen, forudsat at revisor ikke burde have haft et tidligere kendskab til dette 

(Erklæringsbekendtgørelsen § 3). 

Ekstern revisor kan tillægges et ansvar, som defineres ud fra graden af den forsætlighed revisor har 

udvist, ved ikke at overholde uafhængigheden og de eventuelle økonomiske tab  virksomheden kan 

have lidt, som følge heraf. Et ansvar revisor kan blive tillagt er et disciplinæransvar i form af advarsel, 

frakendelse af beskikkelse eller bøde (Füchsel et al., 2017). Disciplinæransvaret kan defineres ved 

at omverdenen har observeret, at revisor ikke har udført sit arbejde i et tilstrækkeligt omfang ved at 

tilsidesætte de pligter, som stillingen som revisor medfører (Revisorloven § 44). Revisor har herved 

ikke handlet ud fra god revisorskik, som tidligere er omtalt under de etiske principper i afsnit 3.7. 

Disciplinæransvarets omfang vurderes af Revisornævnet, der bl.a. har til opgave at konstatere, om 

kravet til uafhængighed ikke er overholdt. Revisornævnet og dets opgaver er nærmere beskrevet 

under afhandlingens afsnit 3.4.3.  

Udover at ekstern revisor kan blive tillagt et disciplinæransvar ved Revisornævnet, er det tilmed 

muligt, at revisor kan blive tillagt et erstatningsansvar, hvis virksomheden har lidt et økonomisk tab i 

forbindelse med at ekstern revisor ikke har overholdt sin uafhængighed. Erstatningsansvaret bliver 

ikke stillet for Revisornævnet, som ved disciplinæransvaret, men stilles i stedet for den danske 

domstol. At tillæggelse af et erstatningsansvar besluttes af den danske domstol gør, at tillæggelsen 

er en længere tidsmæssig proces sammenholdt med disciplinæransvaret. Den lovgivningsmæssige 

ramme for erstatningsansvaret er den almindelige retspraksis inden for erstatningsret, hvorfor der 

ikke forekommer specifik revisionsmæssig regulering for området. Da ekstern revisor kan blive 

påkrævet at betale store økonomiske beløb, til erstatning af tab, er det påkrævet ved lov, at revisor 

skal have en forsikring, der kan hjælpe med at dække det tildelte erstatningsansvar. (Füchsel et al., 

2017). 
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4.2.3. Intern revisors uafhængighed 

Når der er oprettet en intern revisionsafdeling, er det for revisor både relevant at forholde sig til intern 

revisions uafhængighed, og i hvilket omfang den eksterne revision har mulighed for at deltage og 

bidrage til de interne revisions opgaver. Som beskrevet under afsnit 3.2 er intern revision en del af 

virksomheden, og derfor kan det være svært at opnå samme grad af uafhængighed og objektivitet, 

som ekstern revisor har. Det stiller derfor krav til ekstern revisor, om indledningsvist at vurdere den 

interne revisions uafhængighed, således at dette kan implementeres i planlægningen af revisionen. 

Ved vurderingen heraf kan det være relevant at kigge på den organisatoriske placering af den interne 

revisionsafdeling, da denne kan påvirke muligheden for at agere objektivt. Derfor bør den interne 

revision rapportere til øverste ledelsesniveau, og undgå arbejdsopgaver, der relaterer sig til den 

egentlige drift af virksomheden. Revisionsbekendtgørelsen sætter begrænsninger herfor, som 

tidligere beskrevet i afsnit 3.2.4, da det ifølge heraf er forbudt for revisionschefen og medarbejderne 

i den interne revision at påtage sig andre opgaver end revision. Ydermere forekommer der tiltag i de 

interne revisionsafdelinger i de store danske pengeinstitutter, der har til formål at styrke det mandat, 

den interne revisor har til at være uafhængig (Interview d. 02.07.2020). Eksempler på sådanne tiltag 

er, at intern revision ikke skal være målt på performance og som effekt af dette bonusaflønning, da 

dette kan risikere at give incitament til at gå på kompromis med kravet til uafhængighed. 

Det er vigtigt, at den interne revisionsafdeling ikke kompromitterer deres uafhængighed, og at dette 

opdages, i så fald. Dette skyldes at den interne revisionsafdeling er indsat som en uafhængig instans 

i henhold til agent-principal teorien, som er beskrevet i afsnit 3.1. Dette omfatter at den interne 

revisionsafdeling er indsat, som en instans der har til formål at holde øje med, at udførelsen af 

principalens uddelegerede opgaver og interesser bliver varetaget retmæssigt af agenten. Herved er 

revisionsbekendtgørelsens begrænsninger med til at sikre, at den interne revisionsafdelings arbejde 

ikke bliver sammensmeltet med opgaver i virksomheden, der ikke vedrører revision. 

4.2.4. Delkonklusion 

Af ovenstående kan det konkluderes, at dansk lovgivning i større grad muliggør ekstern revisors 

assistance til intern revision end tidligere. EU har hertil indført begrænsninger for revisors muligheder 

for fuld outsourcing af den interne revision og assistance med andre ydelser end den lovpligtige 

revision for virksomheder af interesse for offentligheden. Dette medvirker, at de store danske 

pengeinstitutter ikke har mulighed for fuld outsourcing af deres interne revision. Revisor skal sørge 

for altid at overholde kravet om uafhængighed. Assistance fra eksterne revisor med andre opgaver 

end ekstern revision kan i nogle tilfælde medføre tvivl om revisors uafhængighed, og i sådanne 
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tilfælde, hvor etablerede sikkerhedsforanstaltninger ikke kan mindske risikoen, bør revisor ikke yde 

assistance til kunden. Vælger revisor alligevel at udføre en sådan assistance, vil 

uafhængighedskravet ikke være overholdt, og revisor vil derfor ikke agere i overens med 

lovgivningen. Dette vil resultere i en række mulige konsekvenser, der afgøres af Revisornævnet eller 

den danske domstol. 

4.3. Muligheder og fordele ved assistance fra ekstern revisor 

Indeværende afsnit har til formål at analysere de muligheder, som ekstern revisor har i forbindelse 

med assistance til intern revisor. Afsnittet belyser de forskellige former for ydelser, som ekstern 

revisor kan yde til intern revision, og uddyber hvilke fordele der kan opstå ved dette. Fokus vil 

hovedsageligt være på ekstern revisors mulighed for at yde rådgivning og assistance. Den benyttede 

empiri til udarbejdelse af afsnittet er viden fra indsamlede interviews, relevant lovgivning samt 

videnskabelige rapporter fra revisionshuse. 

Ekstern revision har mulighed for at anvende deres viden og branchekendskab på tværs af 

finansielle virksomheder, ved at tilbyde andre ydelser end den lovpligtige revision. De store 

revisionshuse (“The Big Four”), som består af Deloitte, KPMG, EY og PwC har alle oprettet 

afdelinger, der tilbyder andre ydelser end traditionel revision. Herved har de et udbud af andre 

ydelser, som ekstern revisor kan tilbyde intern revision/virksomheden i finansielle virksomheder. At 

disse vedrører finansielle virksomheder skyldes, at der her er lovgivningstunge områder, hvor der 

opstår efterspørgsel på specialiseret ekspertise. Hos Deloitte hedder denne afdeling AO FSI. AO 

FSI tilbyder overordnet tre forskellige gradueringer af ydelser: outsourcing, co-sourcing og 

rådgivning. Nedenstående gennemgang tager derfor udgangspunkt i Deloittes opbygning og udvalg 

af ydelser, da denne også er i lighed med modeller, som er indført i de resterende revisionshuse. 

4.3.1. Outsourcing 

Ved outsourcing splitansættes en medarbejder fra ekstern revision, hvorved medarbejderen selv 

skal drifte den interne revision. 

Revisionsbekendtgørelsens bilag 4 punkt 1.3 beskriver eksplicit, muligheden for at intern revision 

kan outsources, hvorfor outsourcing muliggøres via lovgivningen. Dette skal blot ske under 

iagttagelse af god revisorskik, jf. ISA 620 og ISA 220. Muligheden for outsourcing er ny i dansk 

kontekst, og blev indført med omfattende ændringer til revisionsbekendtgørelsen i 2016. Det stiller 

yderligere krav til, at intern revision besidder de rette kompetencer, til at kunne vurdere om den 

outsourcede revision foretages med objektivitet og de fornødne kompetencer. Det er vigtigt at 
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fastslå, at outsourcing af intern revision ikke ændrer på intern revisions ansvar, og derfor kan 

outsourcing ikke anvendes som en metode til at minimere ansvaret. I den sammenhæng skal det 

påpeges, at det ikke er muligt at outsource påtegningen af den interne revisionspåtegning. Hvis 

virksomheden påtegner den interne årsrapport, er det heller ikke muligt at outsource revisionen af 

væsentlige og risikofyldte områder til brug for påtegningen, jf. revisionsbekendtgørelsen § 24, stk. 2. 

Der kan nævnes flere fordele ved outsourcing. Mindre virksomheder får i større omfang mulighed 

for at få ekspertise på bestemte områder. En anden fordel ved denne type ydelse kan være ønsket 

om øget uafhængighed, som kan være svært at etablere i mindre virksomheder. Outsourcing vil 

være mest relevant for mindre finansielle virksomheder, som har ingen eller få ansatte i deres interne 

revisionsafdeling. Dette muliggør en øget ekspertise og specialisering, som virksomheden ikke selv 

vil være i stand til at opnå. Det kan også give mening at outsource dele af den interne revision. Det 

kan f.eks. være outsourcing af IT-revision i et mindre pengeinstitut, som ikke besidder de nødvendige 

kompetencer for at kunne etablere en effektiv revision heraf.  Det vil være usandsynligt at større 

pengeinstitutter vil efterspørge denne form for assistance fra ekstern revisor, da de har etableret 

store revisionsafdelinger. Herudover er der i EU-forordningen indført et forbud mod at outsource den 

interne revision for virksomheder af interesse for offentligheden. Dette er mere dybdegående 

beskrevet under afsnit 4.2.1.  

4.3.2. Co-sourcing 

Ved co-sourcing foregår der en form for arbejdsudleje fra ekstern til intern revision. Dermed 

outsources arbejdsopgaven ikke fuldt ud til ekstern revisor. Ved denne type ydelse, bistår ekstern 

revisor den interne revision med en specifik ekspertise, som intern revision ikke er i besiddelse af. 

Dette kan have fordele for intern revision, ved udførsel af specialiserede opgaver som ved SME 

ekspertise, ved implementering af EVA guidelines, GDPR etc. (interview d. 25.06.2020). Ydermere 

har det færre økonomiske og tidsmæssige omkostninger for intern revision at indhente 

specialistviden fra ekstern revision til udførelse af disse områder, hvor der forekommer manglende 

ekspertise. Denne form for ydelse benyttes i høj grad af de større danske pengeinstitutter. Nykredit 

Bank benytter sig hovedsageligt af denne ydelse, da de mener, at ekstern revisor i højere grad har 

mulighed for at bidrage med branchekendskab på tværs af de forskellige finansielle institutioner. 

Derved kan revisor bidrage med nye perspektiver og arbejdsmetoder, som er med til at skabe en 

merværdi hos den interne revisionsafdeling (interview d. 23.06.2020). Intern revision er i besiddelse 

af stor indsigt i virksomhedens systemer, og på den måde kan man ved co-sourcing opnå maksimalt 

output i fællesskab. Det er typisk på områder med kompliceret lovgivning, hvor denne form for ydelse 

ses anvendt. Dette skyldes, at ekstern revisor ofte har en fordel ved at være mere specialiseret i 
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lovgivningen, hvorimod interne revisionsafdelinger kan have svært ved at tiltrække medarbejdere 

med de fornødne kompetencer og specialiseret viden, som er opdateret med ny lovgivning. Dertil er 

ekstern revisor i besiddelse af et branchekendskab på tværs af finansielle virksomheder, som kan 

bidrage med muligheder til optimering i en intern revisionsafdeling. 

Hos Deloittes FSI AO afdeling mærkes der størst efterspørgsel på assistance til interne 

revisionsafdelinger på de nye komplicerede og lovgivningstunge områder. Her opleves det, at 

efterspørgslen fra kunderne på disse områder er steget i takt med, at der er indført mere kompliceret 

lovgivning. Dette gælder herunder særligt for finansielle virksomheder. (Interview d. 25.06.2020 )  

Co-sourcing ses også tit anvendt i praksis med formålet om at få et “andet sæt øjne på”. Det kan 

være i situationer, hvor virksomheden har opsat en funktion. Dette kan være en compliancefunktion, 

hvor der ønskes en uafhængig vurdering af, hvorvidt funktionen er effektivt implementeret i 

virksomheden.   

4.3.3. Rådgivning/assistance 

Ved rådgivning/assistance er det ikke ekstern revisor, der udfører opgaven, men assisterer i stedet 

intern revision med egen udførsel af en given opgave. Revisors arbejdsopgave vil være det 

rådgivende element. Rådgivning kan eksempelvis bestå af en kvalitetsgennemgang af den interne 

revision, som sikrer revisionens kvalitet samt effektivitet, og f.eks. at IIA’s standarder overholdes. 

Denne form for ydelse ses anvendt hos de større danske pengeinstitutter. 

Som følge af paradigmeskiftet fra finansiel til operationel intern revision og de nye 

lovgivningsmæssige ændringer på området, kan der opstå en udfordring hos virksomheden og den 

interne revisionsafdeling. Udfordringen opstår i, hvordan den interne revisionsafdelings 

arbejdsansvar og –opgaver tilrettelægges bedst muligt. Denne udfordring kan naturligt opstå som 

følge af, at den interne revisionsafdeling har været vant til at udføre andre opgaver og have et andet 

ansvar. Som følge heraf kan det være en god idé for virksomheden at overveje, hvorvidt ekstern 

rådgivning kan tilføre en øget kvalitet i det udførte arbejde af den interne revisionsafdeling. Ved 

ekstern rådgivning muliggøres det, at forbedre kvaliteten, relevansen og værdien af de ydelser, som 

den interne revisionsafdeling leverer. Herved har de store danske pengeinstitutter og andre 

finansielle virksomheder mulighed for at få inspiration til, hvordan sammenlignelige opgaver udføres 

i andre virksomheder. Dette kan vise sig, at være en fordel for de pengeinstitutter, som endnu ikke 

har gennemgået paradigmeskiftet fra finansiel til operationel revision, når dette i højere grad bliver 

relevant for disse i fremtiden. 
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Fordelen ved denne type ydelse er, at intern revision kan tilegne sig nye kompetencer fra 

rådgivningen, og dermed fremadrettet være i stand til at kunne udføre opgaven selv. Revisor har 

mulighed for at bidrage med sine kompetencer og viden til et specifikt område, som ellers ville være 

tidskrævende og omkostningsfuldt for virksomheden selv at tilegne sig viden om. Dermed får den 

interne revisionsafdeling tilført ny viden, færdigheder og metoder, som giver en øget tidsramme, og 

kan i stedet fokusere på andre værdiskabende elementer for virksomheden. 

PwC’s assistance af andre ydelser tilbyder i relation til rådgivning en midlertidig assistance, som 

består af, at den interne revisionsafdeling har mulighed for at leje en intern revisionsspecialist. Dette 

kan f.eks. være relevant for virksomheder ved opsigelser, og i situationer med behov for ekstra 

ressourcer pga. ny lovgivning eller nye projekter (www.pwc.dk).  

4.3.4. Delkonklusion 

Med ændringerne til revisionsbekendtgørelsen i 2014, blev outsourcing af intern revision en eksplicit 

mulighed i dansk lovgivning. Som følge heraf er forespørgslen efter assistance fra ekstern revisor 

steget. I takt hermed har de store revisionshuse oprettet afdelinger, som har fokus herpå. Disse 

afdelinger yder et spænd af ydelser fra fuldstændig outsourcing af intern revision til et mere 

rådgivende element. At ekstern revisor har mulighed for at yde et spænd af assistanceopgaver til 

intern revision, kan have fordele for interne revisionsafdelinger. Disse fordele kan især beskrives 

som tidsmæssig besparelse og opnåelse af specialiseret viden ved udførelse af komplicerede 

opgaver og lovgivningstunge områder. Ydermere kan fordele beskrives ved, at det er muligt for intern 

revision at gøre brug af ekstern revisors branchespecifikke viden i sammenhold med eget store 

kendskab til virksomheden hvilket tilsammen skaber en mere effektiviseret proces. 

4.4. Mulige konsekvenser ved assistance fra ekstern revisor 

Nærværende afsnit har til formål at analysere de mulige konsekvenser, som kan følge med 

assistance fra ekstern revisor. Afsnittet tager udgangspunkt i konsekvenserne for både intern og 

ekstern revisor. Den benyttede empiri til udarbejdelse af afsnittet er viden fra indsamlede interviews, 

relevant lovgivning, pensumbøger, artikler fra websider samt påbud fra finanstilsynet.  

Som beskrevet i afsnit 4.3 ovenfor, er det i Danmark blevet en mulighed at outsource, co-source og 

anvende rådgivningsassistance fra ekstern revisor i den interne revision. Der er dog stadig en række 

krav til, hvordan dette skal foregå. Der forekommer en række arbejdsopgaver, hvori det er 

lovmæssigt bestemt, at det er intern revision, der skal varetage udførelsen heraf. På baggrund af 

dette er det ikke tilladt for ekstern revision at assistere med disse områder, da det ville medføre en 
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overtrædelse af lovgivningen. Dette omhandler primært risikoen for at ekstern revisors 

uafhængighed trues, og risikoen for lovovertrædelser f.eks. på grund af arbejdsfordelingen mellem 

intern og ekstern revisor, som kan medføre påbud fra Finanstilsynet. Den omtalte arbejdsfordelingen 

mellem intern og ekstern revision, kan planlægges ved brug af en revisionsinstruks, som er 

beskrevet i afsnit 4.1.2. 

4.4.1. Risiko for egenkontrol 

Når ekstern revisor påtager sig opgaver, hvor de bliver en del af virksomheden, kan der opstå en 

risiko for egenkontrol (selvrevision). Dette fremgår af uafhængighedsvejledningen, og er uddybet jf. 

teoriafsnit 3.4.2. Problemstillingen opstår, når det bliver vanskeligt for revisor at fastholde sin 

objektivitet, når assistance og revision overlapper samme områder, og der herved er risiko for 

selvrevision. Det kan være situationer, hvor revisor deltager i beslutninger, som alene bør træffes af 

virksomhedens ledelse. Derfor bør det vurderes, om assistance til andre opgaver end revision kan 

medføre tvivl, eller trusler herom i forhold til revisors uafhængighed. Ved vurderingen heraf er det 

relevant, at overveje hvilken slags ydelse der er tale om. Almindelige rådgivningsydelser vil 

umiddelbart ikke skabe trussel om uafhængighed. Revisor vil i mange tilfælde i forvejen være et 

rådgivende element i forbindelse med den finansielle revision. Hvis ekstern revisor udfører 

assistance eller rådgivning, skal det oplyses i protokollatet og i den forbindelse, skal der redegøres 

for at forbuddet om egenkontrol ikke har fundet sted, jf. revisionsbekendtgørelsen § 9, stk. 2. 

Der kan opstå risiko for egenkontrol, når revisor bliver dybere involveret i virksomheden, som det 

sker ved co-sourcing eller outsourcing. Hvis ekstern revisor er generalforsamlingsvalgt revisor, bør 

revisor ikke påtage sig opgaver om fuld outsourcing, da der i sin naturlighed vil opstå en trussel om 

egenkontrol, hvis ekstern revisor skal gøre brug af intern revisions arbejde. Hvis ekstern revisor over 

en længere periode påtager sig outsourcingen af den interne revision, kan det medføre en trussel 

om familiaritet, som opstår på grund af for tæt relation til virksomhedens personale, hvilket kan 

medføre manglende objektivitet ved vurderingen af kundens argumenter. Herudover kan truslen om 

egenkontrol opstå, hvis revisor påtager sig ledelsesansvar, hvilket er forbudt i forbindelse hermed, 

som tidligere nævnt under afsnit 4.2. Truslerne kan opstå som følge af, at revisor ikke udviser 

samme grad af professionel skepsis, som der ellers ville være, hvis det var et andet revisionshus, 

der havde udført arbejdet.  

Ved co-sourcing er det muligt at bevare sin uafhængighed som ekstern revisor samtidig med 

udførsel af opgaven. Som beskrevet ovenfor er det essentielt, at vurdering af uafhængigheden finder 

sted, og hvis der opstår trusler herom, skal disse nedbringes til et acceptabelt niveau ved hjælp af 

passende sikkerhedsforanstaltninger. Sådanne sikkerhedsforanstaltninger består ofte af, at det ikke 
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er selve revisionsteamet, men en anden afdeling i revisionshuset, som bistår ved co-sourcingen. 

Dette er muligt at se i praksis, ved at revisionshusene har etableret afdelinger specialiseret i andre 

ydelser. Dette gør, at der ikke forekommer et overlap mellem revisionsteamet, der udfører den 

lovpligtige revision, og revisor der assisterer ved co-sourcing. Herudover er det en mulighed at 

inddrage et andet revisionsfirma til at genudføre/gennemgå resultaterne af rådgivningsydelsen.  

4.4.2. Påbud fra Finanstilsynet 

Det er Finanstilsynets ansvar at føre tilsyn med de store danske pengeinstitutters interne 

revisionsafdelinger, og om eventuel lovgivning overholdes, eller om denne overtrædes fordi 

virksomheden undlader at handle, hvor en handling er påkrævet. Om lovgivningen overholdes sikres 

ved uanmeldte inspektioner, hvor Finanstilsynet kan give påbud til virksomheden, hvis der er forhold, 

som ikke er i orden. Et påbud fra Finanstilsynet har til formål at påbyde en bestemt handling eller 

adfærd fremover. Assistance fra ekstern revisor kan have konsekvenser for intern revision, hvis der 

forekommer en manglende kommunikation i arbejdsdelingen mellem intern og ekstern revisor. Som 

følge heraf er der i den seneste årrække blevet udstedt en række af påbud til de store danske 

pengeinstitutter.   

I 2020 har Finanstilsynet givet påbud til Danske Bank i forbindelse med nye implementeringsregler 

for korrekt kvalificering af lån, der ikke er blevet implementeret korrekt. At disse ikke var blevet 

implementeret korrekt resulterede i, at der ikke var foretaget tilstrækkeligt med nedskrivninger. Dette 

er både blevet overset at intern og ekstern revisor. Finanstilsynet skriver i påbuddet: 

"Arbejdsdelingen mellem Intern og Ekstern revision betød, at Intern revision ikke 

selvstændigt forholdt sig til implementeringen. Finanstilsynet fandt, at det er nødvendigt, at 

Intern revision også sætter sig godt ind i reglerne, så den har en tilstrækkelig viden, når den 

reviderer kreditprocesserne. Intern revision fik derfor påbud om det." (www.Finanstilsynet 

.dk) 

Ovenstående eksempel tydeliggør konsekvenserne af manglende kommunikation for 

arbejdsfordelingen mellem intern og ekstern revision, som dermed har resulteret i et påbud til intern 

revision. Konsekvensen blev, at det fremadrettet kræves, at intern revision forholder sig til de nye 

regler for implementeringen og revision af kreditprocesser, som Finanstilsynet finder nødvendigt. 

Påbuddet kan ses som todelt, da Finanstilsynet belyser at både intern og ekstern revisor har begået 

fejl. I 2017 havde Danske Bank besøg af Finanstilsynet, som kunne konstatere, at banken udførte 

kreditkontrol for alle væsentlige aktiviteter på kreditområdet, og at der ikke var bemærkninger til 

intern revisions arbejde på området. Heraf kan det konkluderes, at problemet i den konkrete sag er 
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opstået efterfølgende som følge af, at den nye lovgivning ikke var blevet implementeret korrekt og 

tilstrækkeligt i kreditprocedurerne. 

Påbuddet kan også ses i sammenhæng med Three Lines of Defence modellen, beskrevet i afsnit 
3.6, som belyser vigtigheden af funktionsadskillelse, i og med at forsvarslinjerne ikke må udføre 

nogle af de andre forsvarslinjer opgaver. I ovenstående tilfælde er nedskrivningsvurderingerne 

foretaget af samme funktion, som har bevilget lånene, hvorfor det kan konstateres at 

funktionsadskillelsen ikke har været etableret korrekt. Dette har derfor resulteret i, at 

nedskrivningsvurderingerne ikke har været foretaget på et objektivt grundlag. 

I 2019 gav Finanstilsynet ligeledes en række påbud til Nykredit Bank for håndtering af 

nedskrivningsreglerne. Finanstilsynet mente ikke, at der var foretaget tilstrækkeligt med 

nedskrivninger. I forbindelse hermed blev der givet et påbud om at: 

“omfanget og dybden af Intern revisions arbejdshandlinger for nedskrivninger af udlån skal 

være tilstrækkelige”, og “at alle bemærkninger med relevans for bestyrelsen skal fremgå af 

protokollen og opsummeres i årsprotokollatet med en status” (Hedelund, 2019).   

Påbuddene til Danske Bank og Nykredit Bank har det til fælles, at de nye ændringer til 

revisionsbekendtgørelsen ikke er blevet overholdt. Som tidligere beskrevet under afsnit 3.2, er der 

krav om at interne revisionsafdelinger skal revidere alle risikofyldte og væsentlige områder. 

Revisionsbekendtgørelsens bilag 2 oplister eksempler på risikofyldte områder for pengeinstitutter. 

Heraf fremgår det, at udlån (kreditområdet) er en væsentlig del af forretningen, og dermed indgår 

under intern revisions påkrævede arbejde. Herudover belyser begge påbud, at der har været 

problemer med implementeringen af ny lovgivning. 

Sydbank fik i 2017 også et påbud i forbindelse med en inspektion fra Finanstilsynet. Finanstilsynet 

vurderede, at banken ikke havde tilstrækkeligt styr på væsentlige kontrolopgaver, og at den interne 

revision af kontroller på kreditområdet ikke var tilstrækkeligt dybdegående. Konklusionen heraf var, 

at intern revision udførte en mangelfuld operationel revision på kreditområdet. Banken havde 

dermed brudt revisionsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, som resulterede i et påbud fra Finanstilsynet 

om at sikre, at den operationelle revision blev væsentlig styrket, og at bestyrelsen og direktionen i 

højere grad skulle modtage information om væsentlige mangler i de interne kontroller (Ritzau Finans, 

2017). At Sydbank modtager et påbud i 2017 omkring mangelfulde dele af den operationelle revision, 

kan skyldes, at intern revision fortsat påtegner årsrapporten. Dette resulterer i, at store dele af den 

finansielle revision fortsat vedrører intern revision. Virksomheden har herved endnu ikke 

gennemgået samme paradigmeskifte som Danske Bank og Nykredit Bank, hvilket kan være skyld i 
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manglende fokus og uvidenhed om implementering af de operationelle processer, som afdækker 

alle væsentlige og risikofyldte områder i virksomheden. 

4.4.3. Delkonklusion 

Den eksterne revisor skal altid vurdere, om der kan opstå trusler vedrørende uafhængighed, når der 

ydes assistance til en kunde. Generalforsamlingsvalgt revisor bør i den forbindelse ikke påtage sig 

opgaver om fuld outsourcing, da dette kan medføre trussel om egenkontrol og familiaritet. Hvis 

revisor yder assistance til kunden, som kan medføre trusler om uafhængigheden, skal revisor 

foretage passende sikkerhedsforanstaltninger, som kan minimere risikoen til et acceptabelt niveau. 

Af ovenstående analyse kan det konkluderes, at der i praksis har været en del problemer for intern 

revision i forbindelse med overholdelse af revisionsbekendtgørelsen og kravet heri om operationel 

revision, som blev vedtaget i 2014. Af de nævnte påbud ovenfor fremgår det, at overtrædelserne 

primært har vedrørt manglende kommunikation mellem intern og ekstern revision, som har resulteret 

i, at intern revision har fralagt sig en del af deres ansvar.  Herudover har den eksterne revision ikke 

været dybdegående nok i forbindelse med assistance til den interne revisions udførte arbejde, hvilket 

har resulteret i en mangelfuld revision. 

4.5. Ekstern revisors anvendelse af intern revisions arbejde 

Ekstern revisors anvendelse af intern revisions arbejde, er et relevant perspektiv at medtage i 

indeværende afhandling, for at analysere muligheder for anvendelse i revisionsprocessen, samt 

paradigmeskiftets påvirkning heraf. Ekstern revisors anvendelse af intern revisions arbejde er tilmed 

relevant, for den tidligere analyse af samarbejdet mellem disse i afsnit 4.1. 

4.5.1. Vurdering af intern revisions arbejde 

Når ekstern revisor anvender intern revisions arbejde som en del af deres revisionsdokumentation, 

kan det lette arbejdet for ekstern revisor. Et eksempel herpå kan være at I stedet for at gennemgå 

en kontrol fra start til slut, kan ekstern revisor anvende intern revisions test af kontrollen. Herved kan 

revisor gennemgå den interne revisions gennemgang af kontrollen, og på baggrund heraf vurdere, 

om arbejdet er lavet grundigt nok og med de rette kompetencer.   

Det kan lette ekstern revisors arbejdsopgaver at anvende intern revisors arbejde, inden for 

arbejdsområder med samme målsætning. Dette skyldes, at handlinger kan minimeres fra ekstern 
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revisors side, for at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis. Der er defineret en række forudsætninger for 

ekstern revisors anvendelse af intern revisions arbejde, jf. ISA 610 som er beskrevet i afsnit 3.5.  

Hvordan det er muligt for ekstern revisor at anvende intern revisions arbejde, afhænger overordnet 

af den interne revisions aktiviteter, organisatoriske status, kompetenceniveau og kvalitet (ISA 610). 

Ekstern revisor har det fulde ansvar for den afgivne revisionskonklusionen, selvom det er valgt at 

tage udgangspunkt i intern revisors arbejde (ISA 610.11). Det er herved vigtigt at ekstern revisor har 

foretaget en konkret vurdering af intern revisions kompetencer samt andre forhold, der kan påvirke 

revisionen ved at anvende intern revisions arbejde. Der forekommer en række betingelser, der skal 

være opfyldt, for at kunne anvende intern revisions arbejde, som tilmed er beskrevet i afsnit 3.5.  

Den indsamlede empiri viser, at proceduren for anvendelse af intern revisions arbejde er, at ekstern 

revision afholder et møde med intern revision, efter revisionsteamets egen vurdering af intern 

revisions kompetencer. Her drøftes tidligere års erfaringer i forhold til ekspertise og eventuelle 

forbedringer. Dette beskrives som at være en ærlig dialog, hvor der forventningsafstemmes, og 

herved forbedres mulighederne for samarbejdet (Interview d. 23.06.2020). Det er ved samme møde 

den planlagte anvendelse af intern revisions arbejde bliver drøftet (ISA 610.21). Det er her 

sammenfatningen af den planlagte anvendelse og diverse drøftelser, der vil blive skrevet ned i den 

udarbejdede revisionsinstruks, som blev gennemgået i afsnit 4.1.2.  

Når ekstern revisor skal vurdere om den interne revisionsafdeling arbejde kan anvendes i revisionen,  

kan en vurdering af nedenstående punkter, hvortil den bagvedliggende teori er gennemgået 

yderligere i afsnit 3.5. være relevant:  

- Vurdering af objektiviteten/uafhængighed hos den interne revisionsafdeling 

- Kompetencevurdering af den interne revisionsafdeling  

- Intern revisions arbejdsmetode og tilgang 

Punkterne kan udledes på baggrund af ISA 610 og de indsamlede interviews, samt en fortolkning 

heraf. Ovenstående punkter skal vurderes individuelt, og dermed kan en høj kompetencevurdering 

ikke opveje, at objektiviteten vurderes som lav.  

Uafhængighed/objektivitet 

Når revisor skal foretage en vurdering af intern revisions uafhængighed/objektivitet kan det være 

relevant, at overveje om arbejdsmiljøet og den interne revisionsafdelings organisatoriske status kan 

have påvirkning herpå. Som tidligere beskrevet, rapporterer intern revision direkte til bestyrelsen i 
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Danmark, hvorfor dette er med til at minimere truslen mod intern revisors uafhængighed. På samme 

måde kan det være relevant at undersøge, om der er medarbejdere i den interne revisionsafdeling, 

som tidligere har arbejdet i andre afdelinger i virksomheden. Dette kan i nogle tilfælde give den 

interne revisor et farvet billede, som kan medføre, at vurderingen af den specifikke afdelings arbejde 

svækkes. Ligesom afsnit 4.4.1. beskriver risikoen for egenkontrol for ekstern revisor, kan denne 

trussel også opstå for intern revisor i situationer, hvor den interne revisor reviewer/kvalitetssikrer sit 

eget arbejde. Dette kan medføre, at revisor mister perspektivet og tilsidesætter uafhængigheden, 

hvis tidligere kendskab til afdelingen og deres arbejdsmetoder påvirker vurderingen af arbejdet.  

Kompetencevurdering 

Ved vurdering af den interne revisionsafdelings kompetencer, bør revisor forholde sig til den viden 

og de færdigheder, hele den interne revisionsafdeling besidder som helhed. Forhold som f.eks. 

virksomhedens størrelse og kompleksitet skal derfor tages i betragtning ved vurdering heraf. De 

store danske pengeinstitutter er underlagt omfattende og kompleks regulering på særlige områder. 

Det stiller derfor  større krav til størrelsen af den interne revisionsafdeling, og hvilke kompetencer de 

skal besidde. Ved vurdering heraf kan det overvejes, om den rette oplæring og eventuel uddannelse 

til medarbejderne er til stede. 

Intern revisions arbejdsmetode 

Ekstern revisor bør tilmed vurdere den interne revisions arbejdstilgang og planlægningen heraf. Det 

gælder bl.a. en vurdering af om den interne revisionsafdeling har en passende revisionsplan. 

Herunder er det relevant at overveje processerne for dokumentation af udført arbejde og 

rapportering af  arbejdet. Når der er tale om større danske virksomheder, bør niveauet af 

dokumentation naturligvis følge virksomhedens størrelse, hvorfor der her vil være større krav.  

4.5.2. Intern revision som direkte assistance 

Som beskrevet i teoriafsnit 3.5. blev det i 2014 en mulighed for ekstern revisor, at anvende intern 

revision som direkte assistance, som følge af ændringerne til ISA 610. Dermed behandler ISA 610 

også den eksterne revisors ansvar, såfremt intern revision anvendes som direkte assistance. 

I henhold til revisionsbekendtgørelsen § 18, stk. 2, ledes den interne revisionsafdeling af en 

revisionschef. Det kan udledes af bekendtgørelsens bilag 4, at formålet med paragraffen er, at sikre, 

at ansatte i den interne revisionsafdeling ikke udfører direkte assistance for den eksterne revisor. 

Den eksterne revisor må gerne anvende udført arbejde af intern revision. Det centrale er, at arbejdet 

er udført på foranledning af revisionschefen og ikke den eksterne revisor.  
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Som beskrevet i afsnit 3.5 har national lovgivning forrang for ISA standarderne, hvilket betyder, at 

det derfor ikke er muligt at anvende intern revision som direkte assistance i henhold til dansk 

lovgivning.  

4.5.3. Ændring i ekstern revisors anvendelse af intern revisions arbejde 

Ekstern revisors anvendelsesområde af intern revisions arbejde har ændret sig på baggrund af det 

beskrevne paradigmeskifte fra finansiel til operationel revision. Der har før været et stort overlap i 

udførte arbejdsopgaver, da begge parter foretog finansiel revision, og i og med at intern revision i 

forbindelse hermed påtegnede årsrapporten. Efter overgangen til operationel revision forekommer 

der en stor spredning i de udførte arbejdsopgaver, som nu er mere virksomheds- og 

markedsorienteret. Som pointeret i afsnit 4.1.4. omhandlende den forventningskløft, der opstår ved 

ændringer i samarbejdet mellem intern og ekstern revision, vil den øgede spredning af 

arbejdsopgaver have risici for at skabe en uvidenhed om hinandens revisionsmæssige opgaver. 

Dette skyldes, at ekstern revisor har en forventning til, hvilket arbejde intern revision udfører, men 

spændet mellem dette og de faktisk udførte opgaver formodes at være større efter paradigmeskiftet. 

De områder, der stadig har et stort potentiale, for at ekstern revisor kan drage anvendelse af intern 

revisions arbejde, er på erklæringsområdet samt andre områder, hvor begge parter har samme 

målsætning for det udførte arbejde. At begge parter har samme målsætning med det udførte arbejde, 

skaber en fælles forståelse af, hvilke risici der skal afdækkes, og hvilke handlinger der skal udføres 

for at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis for området. 

Da det, som tidligere beskrevet i afsnit 3.9, udelukkende er ISA 610 og revisionsbekendtgørelsens 

bilag 4, der beskriver samarbejdet mellem intern og ekstern revision, kan der opstå mangel på 

lovgivning, der uddyber en klarhed og entydighed for ekstern revisors muligheder for at anvende 

intern revisors arbejde. På baggrund af den manglende lovgivning og regulering beskrivende 

forholdet mellem intern og ekstern revision, er der for at afdække disse huller oftest opsat egne 

metodikker, som følges i de store revisionshuse. Disse sætter klare retningslinjer for revisionshusets 

metodik for anvendelse af intern revisions arbejde, opstillet ud fra de beskrevne forudsætninger i 

ISA 610. 

Jf. revisionsbekendtgørelsen § 5, Stk. 2, skal ekstern revisor informere, i det udarbejdede protokollat 

eller rapportering omhandlende årsrapporten, om arbejdsdelingen der er forekommet mellem intern 

og ekstern revision. Ydermere skal der konkluderes og redegøres for omfang og arten af den udførte 

revision. Dette protokollat/rapportering giver principalen, som er bestyrelsen, et klart overblik over 

sammenhængen mellem intern og ekstern revisions arbejde for at sikre, at agenten, jf. agent-



72 
 

principal teorien beskrevet i afsnit 3.1, som er den daglige ledelse, har varetaget opsatte opgaver i 

tilstrækkeligt omfang. 

4.5.1. Delkonklusion 

Af ovenstående kan det konkluderes, at ekstern revisor fortsat står med det fulde ansvar for den 

givne revisionskonklusion, selvom intern revisions arbejde er anvendt for at opnå egnet 

revisionsbevis. Ydermere har ekstern revisor i mindre omfang mulighed for at anvende intern 

revisions arbejde efter paradigmeskiftet fra finansiel til operationel revision. Dette skyldes, at intern 

og ekstern revision i højere grad beskæftiger sig med mere differentierede opgaver end før. Ekstern 

revisor kan drage stor nytte af at benytte intern revisions arbejde inden for områder, hvor den samme 

målsætning for det udførte arbejde er til stede. Dette vil medføre at ekstern revisor i visse tilfælde 

kan opnå egnet revisionsbevis ved at lave en given mængde re-performance af intern revisions 

arbejde. 

4.6. Værdiskabelse hos intern revision 

Indeværende afsnit har til formål at belyse, hvordan værdiskabelse opstår hos intern revision. 

Opbygningen af afsnittet tager udgangspunkt i teorier om risikostyring og IPPF standarderne. 

Afsnittet har til formål at belyse, hvilke krav der er i henhold hertil, og hvilke problemstillinger 

paradigmeskiftet har medført i forbindelse med værdiskabelse hos den interne revisionsafdeling. 

I den senere årrække har der været stigende regulering indenfor den finansielle sektor, især i de 

danske pengeinstitutter. Dette er bl.a. fremkommet som følge af især Finanskrisen og andre 

omfattende skandaler indenfor f.eks. hvidvaskning og omdømme. Den stigende regulering har 

medført, at der i højere grad er brug for ekstern ekspertise på visse områder hos pengeinstitutterne. 

I sammenhæng hermed er kravene til den interne revisionsafdeling og dets arbejdsopgaver ændret 

i den senere årrække. Dette ses både ved ændringer til lovgivningen og i praksis (Interview d. 

23.06.2020). Dette kan også udledes af den række af påbud fra Finanstilsynet, som er gennemgået 

tidligere i afhandlingen under afsnit 4.4.2. De påbud, som er gennemgået i indeværende afhandling 

er alle resultat af lovgivning, som ikke er implementeret korrekt og dybdegående nok i virksomheden 

med et fokus på de krav lovgivningen stiller til den interne revisionsafdelings arbejdsopgaver og 

ansvar. Det stiller derfor krav til, at virksomhederne anskuer den interne revisionsafdeling på en ny 

måde og ændrer deres tankesæt omkring intern revisions arbejde. Dette vil medføre at virksomheder 

kan opnå størst mulig værdiskabelse fra den interne revisionsafdeling og samtidig imødekomme de 

gældende lovkrav, der er hertil, som tidligere gennemgået under afhandlingens afsnit 3.2.   
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Det er revisionschefens ansvar at lede den interne revisions aktiviteter effektivt, således at der 

tilføres værdi til organisationen. Dette fremgår af IPPF 2000. At ”tilføre værdi” kan nærmere 

defineres, ved at den interne revision yder objektiv og relevant assurance, og bidrager til 

effektiviteten af governance, risikostyring og kontrolprocedurer. 

Ud fra den indsamlede empiri kan det konstateres, at paradigmeskiftet fra finansiel til operationel 

intern revision har medført en række ændringer, i de arbejdsopgaver interne revisionsafdelinger 

historisk har udført, til de arbejdsopgaver som de typisk udfører i dag. Interne revisorer har tidligere 

haft fokus på risici i forbindelse med kontrolsystemer, og hvilke risici der kan opstå, hvis disse fejler. 

I dag er der behov for at kigge på risici i et bredere perspektiv. Det stiller derfor nye krav til, hvordan 

en intern revisionsafdeling bør organiseres. Samtidig stilles der krav til bestyrelsen om, at de skal 

vurdere hvilke arbejdsopgaver, som er mest værdiskabende, at den interne revisionsafdeling 

udfører. I den forbindelse er det relevant at overveje, om det vil være mere værdiskabende for 

virksomheden, at få assistance fra den eksterne revisor i form af f.eks. outsourcing, co-sourcing eller 

rådgivning til bestemte ydelser. Her henvises der til afsnit 4.3, der beskriver muligheder og fordele 

ved disse former for assistance, og afsnit 4.4 der beskriver konsekvenserne heraf. 

4.6.1. Ændring af tankesæt 

“Internal audit leaders must adopt risk-centric mindsets if they want to remain key players in 

assurance and risk management” (PwC, 2012). 

Ovenstående citat fremgår I rapporten, Internal Audit 2012 - A study examining the future of internal 

auditing and the potential decline of a controls-centric approach, udarbejdet af PwC i 2012, som er 

omtalt i afsnit 3.3.3. Citatet understreger, at det er nødvendigt, at ledere af interne revisioner ændrer 

deres tankesæt, hvis de fortsat vil være en værdiskabende funktion i virksomheden. Et risk-centric 

mindset (risiko centreret tankesæt) betyder i denne sammenhæng, at det traditionelle mindset med 

et snævert fokus på kontroller bør ændres til et bredere mindset med en bredere tilgang til 

risikovurdering og risikostyring. Et sådan tankesæt muliggør også, at interne revisionschefer øger 

værdien af den interne revision, eftersom interessenter ofte vil have fokus på risikostyring. 

Samme pointe fremgår af rapporten Seeking Value Through Internal Audit fra 2016, som er 

udarbejdet af revisionshuset KPMG International. Rapporten bygger på indsamlet empiri fra over 

400 repræsentanter fra både direktioner og revisionsudvalg, og har fokus på intern revisions rolle 

som et værdiskabende element for virksomheden. I forbindelse med udarbejde af rapporten er der 

foretaget en undersøgelse, som viser, at der er behov for at intern revision i større omfang er mere 

proaktive i deres tilgang til at identificere og minimere risici, i stedet for blot at revidere etablerede 
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kontroller. Undersøgelsen viser, at det kun er ca. hver 10. adspurgte virksomhed, som mener, at 

intern revision påtager sig denne rolle (KPMG, 2016).. Det ligger derfor også op til en ændring i 

tankegangen vedr. risikostyring hos de interne revisionschefer.  

I takt med at der foretages mindre finansiel revision i de interne revisionsafdelinger, er det ikke i 

samme grad nødvendigt, at medarbejderne har en revisionsmæssig baggrund. Der vil i højere grad 

være brug for et bredere spænd af kompetencer. En blanding af konsulenter med forretningsmæssig 

erfaring og personer med revisionsmæssig baggrund er nødvendigt i dagens interne 

revisionsafdelinger (PwC, 2012). Denne tendens ses også i praksis i de store danske 

pengeinstitutter. Hos Danske Bank og Nykredit Bank er der ingen eksplicitte krav om, at 

medarbejderne i intern revision har en specifik uddannelsesbaggrund, men størstedelen af 

medarbejderne har alligevel en revisionsmæssig baggrund i form af en cand.merc.aud (interview d. 

23.06.2020 og 02.07.2020). Der lægges i højere grad vægt på, hvordan teamet er sammensat og 

hvilke kompetencer, der er nødvendige. Nogle områder vil i sin naturlighed kræve, at medarbejderen 

har en specialiseret viden for at kunne udføre revisionen. Fordelen ved et team, som er sammensat 

med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde er, at det i højere grad er muligt at sikre at 

processerne er forstået korrekt, da der både vil være et revisionsmæssigt og forretningsmæssigt 

perspektiv at tage højde for. Dette vil også sikre en mere effektiv risikovurdering.  

4.6.2. Governance 

Der findes flere definitioner af governance. Indeværende afhandling tager udgangspunkt i 

definitionen, som fremgår af ÍPPF standardsættet:  

The combination of processes and structures implemented by the board to inform, direct, 

manage and monitor the activities of the organization toward the achievement of its 

objectives (IPPF, glossary). 

Som det fremgår af ovenstående definition er governance kombinationen af processer og strukturer, 

som er implementeret af bestyrelsen for at informere, dirigere, styre og overvåge virksomhedens 

aktiviteter med det formål for øje at opfylde virksomhedens målsætninger. 

Det er fastsat i IPPF 2110, at den interne revision har til opgave at evaluere og komme med 

passende anbefalinger til at forbedre virksomhedens governance processer for: 

- at foretage strategiske og operationelle beslutninger, 

- at føre tilsyn med risikostyring og kontroller, 

- at fremme passende etik og værdier i virksomheden, 
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- at sikre effektiv organisatorisk performance og ansvarlighed, 

- at kommunikere risici og kontroller til passende afdelinger i virksomheden, 

- at koordinere aktiviteter og kommunikation af information mellem bestyrelse, eksterne og 

interne revisorer og ledelsen. 

Ovenstående vil ofte være dækket af de assurance opgaver, som intern revision typisk udfører. For 

at kunne yde en værdifuld assurance og rådgivning, er det altafgørende at have en forståelse for og 

indsigt i virksomhedens forretning. 

The Global Internal Audit Common Body of Knowledge (CBOK) har i 2015 udgivet en rapport ved 

navn Promoting and Supporting Effective Organizational Governance, der beskriver den interne 

revisors rolle i forbindelse med at fremme og støtte effektiv governance. Rapporten er bygget på 

baggrund af globale undersøgelser af den interne revision. I rapporten anbefales det, at 

organisationer, hvor den interne revisionsafdeling ikke beskæftiger sig med governance, bør indføre 

dette gradvist. Stigende regulering og andre omfattende skandaler har medført et øget fokus på 

virksomheders governance. I den forbindelse er virksomhederne begyndt i større grad at søge 

assurance på deres governance struktur hos den interne revision. Rapporten belyser også, at ca. 

57% af revisionscheferne oplever støtte fra bestyrelsen til at udføre revision af virksomhedens 

politikker for governance (CBOK, 2015). 

I rapporten fremgår nedenstående figur, som et forslag til hvordan intern revisor på den ene side kan 

yde assurance i forbindelse med governance og på den anden side, hvordan intern revisor kan yde 

rådgivning i forbindelse med governance.  
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Figur 11 - Internal Audit Activities for organizational governance assurance and consulting 

 

Kilde: Promoting and Supporting Effective Organizational Governance (CBOK 2015). 

Figuren oplister typiske arbejdsopgaver, som den interne revisionsafdeling udfører ved assurance 

og rådgivningsopgaver i forbindelse med governance. Som det fremgår af figurens venstre side er 

assurance arbejdsopgaverne forbundet med at give vurderinger af nøjagtigheden, konsistensen og 

troværdigheden af de indsamlede informationer for dermed at minimere forretningsmæssige risici. 

Dermed giver den interne revisionsafdelings arbejde mulighed for at ledelsen kan anvende den 

indsamlede informationen med tillid. Af figurens højre side fremgår eksempler på 

rådgivningsopgaver i forbindelse med governance. Heraf fremgår det, at den interne 

revisionsafdeling kan forbedre virksomhedens governance procedurer uden at tage et 

ledelsesmæssigt ansvar. Dette gøres ved at rådgive bestyrelsen og den daglige ledelse i håndtering 

af beslutningsprocesser og ved at tilbyde deres dybe indsigt i virksomheden. Figuren foreslår, at den 
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interne revisionsafdeling kan uddanne bestyrelsen omkring trends i samfundet. Herunder kan dette 

være, at oplyse om de nyeste opdateringer i branchen, bl.a. nye regnskabsstandarder eller 

lovgivninger, som det er essentielt at virksomheden efterlever (CBOK, 2015). 

Det kan dermed udledes af ovenstående, at den afgørende forskel mellem arbejdsopgaverne er, at 

den interne revision ved rådgivning giver udtryk for, deres holdning og anvender deres indsigt til 

effektivisering. Hvorimod der ved assurance opgaver blot gives en vurdering af, hvorvidt 

virksomhedens implementerede procedurer er effektive.  

4.6.3. Risk management - Risikostyring 

Risikostyring kan ses i forbindelse med governance, og er ikke et nyt element inden for intern 

revision. Det er en proces, hvor ledelsen danner et overblik over interne og eksterne faktorer, som 

vil kunne påvirke virksomheden. Overordnet er der markedsrisiko, kreditrisiko og operationel risiko. 

Af IPPF standard 2120 fremgår det, at den interne revisionsafdeling skal evaluere effektiviteten og 

bidrage til forbedring af procedurerne for risikostyring. 

Ifølge COSO defineres risiko som: 

“The possibility that events will occur and affect the achievement of a strategy and objectives” 

(Anderson et. al., 2017) 

IIA har udarbejdet en model, som illustrerer intern revisions rolle i forbindelse med ERM, som er 

nærmere beskrevet i afsnit 3.8. Modellen er ikke udarbejdet i en dansk kontekst, men da det er IIA 

der har udarbejdet modellen, og den følger IPPF standarderne, som interne revisionsafdelinger i 

store danske pengeinstitutter også gør, findes den anvendelig i forbindelse med afhandlingen. 
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Figur 11 - Intern revisions rolle i ERM 

 

Kilde: IIA Position Paper: The Role of Internal Auditing in Enterprise-wide Risk Management 

Modellen viser hvilke roller og arbejdsopgaver, som intern revision har mulighed for at påtage sig i 

forbindelse med virksomhedens risikostyring. Modellen er opdelt i tre kategorier inden for intern 

revision. Kategorien først til venstre illustrerer kerneopgaverne. Kategorien i midten viser opgaver, 

som kræver etablering af sikkerhedsforanstaltninger. Jo længere til højre, jo større 

sikkerhedsforanstaltninger, bør der tages. Kategorien helt til højre illustrerer de arbejdsopgaver, som 

intern revision ikke bør påtage sig, og hvor opstilling af sikkerhedsforanstaltninger ikke muliggør 

udførelsen heraf. Disse opgaver bør i stedet udføres af ledelsen.  

Passende sikkerhedsforanstaltninger for kategorien i midten kan være at tydeliggøre 

ansvarsfordelingen vedrørende risikostyring, således at det sikres, at det er tydeligt, at dette er 

ledelsens ansvar. I sammenhæng hermed bør den interne revisionsafdeling ikke påtage sig opgaver, 

der omhandler styring af risici, der vedrører ledelsen. Det er også vigtigt, at den interne 

revisionsafdeling ikke giver assurance på nogle af de arbejdsområder, som de selv har ansvaret for, 

da objektivitet og uafhængighed ikke kan sikres herved. Hvis virksomheden ønsker en vurdering af 

disse områder, bør der i stedet anvendes ekstern assistance i form af rådgivning. 

Den interne revisors uafhængighed skal altid vurderes, når der påtages nye arbejdsopgaver. Derfor 

bør revisionschefen evaluere om opgaven rejser nogle trusler i henhold til uafhængigheden. Krav til 
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intern revisors uafhængighed er beskrevet jf. afsnit 3.2. Hertil er det vigtigt at forstå, at risikostyring 

er et ledelsesansvar, og derfor aldrig må blive den interne revisions ansvar. 

Ud fra modellen kan det konkluderes, at den interne revisor bør være det rådgivende element, når 

det kommer til risikostyring. Kernerollerne i forbindelse hermed består primært af at give vurderinger 

af virksomhedens risikostyring, om procedurer herfor er korrekt implementeret og evaluering af 

rapporteringen af “nøgle risici”. Det er vigtigt, at den interne revision ikke påtager sig opgaver, hvor 

de ender med at være det udførende element på baggrund af egne vurderinger, da dette vil medføre 

selvrevision og dermed true uafhængigheden, beskrevet jf. afsnit 3.4.2. Dette gælder bl.a. for at 

indføre procedurer for risikostyring på ledelsens vegne, og i den forbindelse samtidig påtage sig 

ansvaret for risikostyringen i virksomheden. Ved påtagelse af sådanne opgaver bliver det vanskeligt 

at opretholde objektiviteten og uafhængigheden. Den interne revision har mulighed for at hjælpe 

med at udvikle strategien for risikostyring, som herefter skal godkendes hos bestyrelsen. En 

passende sikkerhedsforanstaltning til dette vil være, at anse det udførte arbejde som en 

rådgivningsopgave og dermed følge de politikker for implementering, som virksomheden har opstillet 

for disse typer opgaver. Herudover bør det også tydeliggøres, at strategi er ledelsens ansvar. 

4.6.4. Value Proposition 

En måde at anskue værdiskabelse på er at kigge på, hvad interessenterne (stakeholders) ønsker og 

forventer fra den interne revision. I den forbindelse er det relevant at tage udgangspunkt i IIA’s 

udarbejdede Value Proposition Model. Denne model blev udarbejdet med formålet om, at den 

interne revision skulle have en model til effektivt at kunne kommunikere deres værdiskabelse til de 

primære interessenter (Anderson et. al. 2017). 

IIA har i 2015 publiceret en ny mission for intern revision, som skal ses i sammenhæng med deres 

definition af intern revision, som er beskrevet i afsnit 3.2: 

“To enhance and protect organizational value by providing risk-based and objective 

assurance, advice, and insight.” (https://na.theiia.org) 

For både definitionen af intern revision og ovenstående kan det udledes, at den interne 

revisionsafdeling tilfører værdi til den virksomhed, den tjener. Når den interne revisions arbejde skal 

kommunikeres til interessenter, er det ifølge Value Proposition modellen en effektiv fremgangsmåde 

at fokusere på de tre kerneelementer: Assurance, insight og objectivity. Modellen er illustreret jf. 

nedenstående figur. 

 

https://na.theiia.org/news/Pages/IIA-Introduces-Updated-Guidance-Framework.aspx
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Figur 12 - Value Proposition model  

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra IIA.ORG.UK 

Assurance - Governance, Risk & Control 

Ledelsen er afhængig af, at den interne revision leverer uafhængige og objektive vurderinger af 

effektiviteten af governance, risikostyring og de interne kontrolaktiviteter. Ledelsen og bestyrelsen 

er afhængige af disse vurderinger for i højere grad at kunne opnå strategiske, operationelle og 

finansielle mål. Det er denne del, der sikrer virksomhedens overholdelse af diverse compliance 

regler og lovgivning. 

Insight - Catalyst, Analyses & Assessments 

Den interne revisionsafdeling kan ses som en katalysator for at forbedre virksomhedens effektivitet 

ved at give indsigt i virksomheden og anbefalinger baseret på analyser og vurderinger af data og 

forretningsprocesser. Intern revision kan udnytte deres indsigt ved at agere som rådgiver, hvilket er 

nærmere beskrevet i afsnit 4.6.4 nedenfor. 

Objectivity - Integrity, Accountability & Independence 

Som tidligere nævnt er det afgørende, at den interne revision agerer uafhængigt af virksomheden. 

Herved sikres det, at intern revisions vurderinger kan anvendes som uafhængig rådgivning til 

bestyrelsen og direktionen, og dermed er værdiskabende (na.theiia.org). 

Value Proposition modellen tydeliggør vigtigheden af den rolle virksomhedens interne 

revisionsafdeling har, og hvordan de tre områder overlapper hinanden i en værdiskabende intern 
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revisionsafdeling. Bestyrelsen er dermed afhængige af, at den interne revision leverer objektiv 

assurance, indsigt i effektiviteten af governance, risikostyring og interne kontrolprocesser. 

4.6.5. Intern revision som virksomhedens rådgiver 

I rapporten Seeking Value Through Internal Audit (KPMG International, 2016), som er præsenteret 

ovenfor under afhandlingens afsnit 4.6.1, er det undersøgt i virksomheder, hvilken indsigt fra den 

interne revisionsafdeling som er mest værdifuld for dem. Hertil svarer 57% af de adspurgte 

virksomheder, at den mest værdifulde indsigt er hjælp til at vurdere risici og risikostyring i praksis. 

Undersøgelsen fremgår af figur 13 nedenfor 

Figur 13 - What insights do companies receive from their IA today; what insights would be of 
most value 

 

Kilde: Seeking Value Through Internal Audit (KPMG International, 2016).  

Af ovenstående figur kan det aflæses, at virksomhederne ønsker mere indsigt fra de interne 

revisionsafdelinger, end de modtog på tidspunktet for rapportens udarbejdelse. Der er dermed en 

kløft mellem, hvad direktionen modtager og ønsker at modtage fra den interne revisionsafdeling. 

Kløften åbner en mulighed for at de interne revisionsafdelinger kan levere værdifuld rådgivning til 

virksomheden, og dermed opnå øget værdiskabelse.  
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De interne revisionsafdelinger har en dyb og værdifuld viden om virksomheden, i og med at de er en 

del af denne. De besidder en position, som muliggør, at de kan yde en værdifuld rådgivning til 

bestyrelsen og ledelsen omkring kontrolprocedurer og teknikker til risikostyring. Derfor kan 

rådgivning ydet af intern revision ses som et eksempel på, hvordan den interne revision kan skabe 

værdi og udnytte den dybe indsigt, som de har i virksomheden. 

Et øget fokus på rådgivning som en del af intern revision, stiller nye krav til kompetencer hos den 

interne revisionsafdeling. F.eks. er det essentielt at være i stand til at kunne bygge relationer med 

andre afdelinger i virksomheden, og kunne tilpasse sig til en dynamisk virksomhed. Herudover vil 

det kræves, at der tilegnes en analytisk tilgang, som dermed muliggør løsningen af ustrukturerede 

problemstillinger, som ofte er en del af rådgivningsydelser. 

Det er vigtigt, at den interne revisor er uafhængighed og objektiv, som beskrevet tidligere i 

afhandlingens afsnit 4.2.3. Dette gælder især, når den interne revisionsafdeling deltager i 

rådgivningsopgaver for virksomheden, hvorved der kan opstå trusler om uafhængighed.  

CBOK har i 2019 udgivet en rapport ved navn Striking an Optimal Balance Between Assurance and 

Consulting Services, som indeholder praktisk erfaring fra revisionschefer vedrørende assurance og 

rådgivningsydelser. Rapporten foreslår, at man i forbindelse med indgåelse af rådgivningsydelser, 

bør have to indledende overvejelser:  

(1) Passer arbejdet til den interne revisionsafdelings ekspertise og viden, og  

(2) Er der potentielle risici, som vedrører uafhængigheden ved indgåelse af 

rådgivningsopgaven (CBOK, 2019). 

Ved altid at lave de to ovenstående overvejelser før accept, sikres uafhængighed og objektiviteten 

ved indgåelse af rådgivningsydelser.   

Historisk set har intern revision ikke været et rådgivende element i virksomhederne. Derfor kan der 

opstå problemstillinger i forbindelse med den nye rolle, hvis det ikke tidligere har været en del af 

virksomhedens kultur, at intern revision har påtaget sig denne rolle. Det stiller krav til den interne 

revisionsafdeling om at skabe et godt forhold til ledelsen og bygge relationer med andre afdelinger 

af virksomheden. Når dette lykkes, kan det medvirke, at intern revision vurderes at være mere 

værdiskabende i dag, end de tidligere har været (interview d. 02.07.2020). 
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4.6.6. Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at mål og holdningen til værdiskabelse 

hos interne revisionsafdelinger har ændret sig markant i forbindelse med paradigmeskiftet fra 

finansiel til operationel intern revision. Undersøgelser viser dog, at der er stadig er behov for at intern 

revision er mere nytænkende og proaktive i deres tilgang til værdiskabelse. Når værdiskabelsen i 

intern revision skal vurderes, er det relevant at vurdere virksomhedens tilgang til governance og 

risikostyring. Det er vigtigt, at den interne revision bevarer en rådgivende rolle frem for en udførende 

i forbindelse med risikostyring i virksomheden, da dette vil rejse problemstillinger vedrørende den 

interne revisions objektivitet og uafhængighed. Som følge af intern revisions dybdegående indsigt i 

forretningen og virksomheden, er det oplagt at ledelsen udnytter denne viden i form af rådgivning 

ydet af intern revision. Herved er det essentielt, at den interne revision foretager overvejelser og 

passende handlinger for at kunne bevare sin uafhængighed og objektivitet.  

Når værdiskabelse skal anskues fra interessenternes perspektiv, er det relevant at anvende IIA’s 

Value Proposition model, som visualiserer, hvordan den interne revision tilfører værdi til 

virksomheden. 

4.7. Fremtidens interne revision 

Der hersker ingen tvivl om, at intern revisions arbejdsopgaver vil ændre sig i takt med at samfundet 

gradvist ændres. At intern revision tilpasser sig samfundets ændringer og behov, har været muligt 

at udlede gennem indeværende afhandling, hvor det vurderes, at de nye tiltag tilfører virksomheden 

en øget værdiskabelse. Dette afsnit vil på baggrund af ovenstående komme med et bud på 

fremtidens interne revision. Udviklingen formodes at bevæge sig i endnu større grad mod operationel 

revision, i takt med at flere arbejdsområder kan co-sources eller rådgives ved assistance fra ekstern 

revision. 

Når samfundet ændres, forekommer der samtidig tilpasninger og moderniseringer i allerede 

opstillede teorier og reguleringer, for at tilpasse funktionen af disse. Buddet på fremtidens interne 

revision vil derfor blive foretaget ud fra opdaterede tillæg til allerede benyttede teorier, indsamlede 

rapporter, erfaringer gjort fra den indsamlede empiri samt andre relevante områder fra den 

udarbejdede analyse. 
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4.7.1. Fremtidens revisor i hht. indsamlet empiri (co-sourcing og 
værdiskabelse) 

Erfaringen fra den indsamlede empiri med fokus på fremtidens interne revisor, er den øgede 

mulighed for at ekstern revisor kan assistere intern revisor ved co-sourcing ved særlig tung 

lovgivning og ny lovgivning. Ved at fremtidens interne revisor i højere grad co-sourcer på flere 

områder, hvor der forekommer nye tiltag eller tung lovgivning, kan ekstern revisor hjælpe med øget 

effektivitet inden for disse områder. Ydermere kan intern revisor i bedste fald tilegne sig nye 

kompetencer til at kunne varetage nogle af disse opgaver på længere sigt. 

Det er indenfor disse områder, at intern revision kan gøre brug af ekstern revisors branchespecifikke 

viden og netværk. Især de store revisionshuse har fordele ved at kunne drage nytte af det netværk 

af kolleger i udlandet, der allerede har indført lignende implementeringer og gjort sig erfaringer for 

at optimere processen. 

Ifølge modellen benyttet i afsnit 3.3.3. til at give et historisk overblik over intern revisions udvikling, 

vil intern revision i fremtiden i højere grad have fokus på erklæringer af effektiviteten af risikostyring 

end erklæringer vedrørende kontroller. Dette kan ses i relation til den indsamlede empiri i forbindelse 

med intern revisions ændrede fokus som effekt af paradigmeskiftet. I takt med dette har intern 

revision i højere grad arbejdsopgaver, der beskæftiger sig med optimering af virksomhedens 

risikostyring, for at skabe øget operationel værdi. Interne revisionsafdelinger vil fortsat i fremtiden 

beskæftige sig med erklæringer vedrørende kontroller, da dette vedrører den påkrævede 

operationelle revision. 

Ud fra den indsamlede empiri er det hertil konkluderet at paradigmeskiftet i de interne 

revisionsafdelinger, hvor intern revision ikke længere påtegner årsrapporten, har vist sig at være 

værdiskabende for virksomheden. Denne værdiskabelse er gennemgået jf. afsnit 4.6. Da dette har 

medført en øget værdiskabende effekt for virksomheder, vurderes det, at fremtidens interne revision 

indeholder et paradigmeskift for de store danske pengeinstitutter, der fortsat påtegner årsrapporten. 

Dette vil forårsage, at de store danske pengeinstitutter, der i 2020 påtegner årsrapporten, vil ophøre 

med dette over en årrække, for at tilegne sig samme værdiskabende effekter for virksomheden. 

4.7.2. IIA’s Exposure Document som tillæg til Three Lines of Defence 

Det originale formål med modellen Three Lines of Defence var at tydeliggøre ansvarsfordelingen for 

risikostyring, interne kontroller og intern revision. IIA har i juni 2019 offentliggjort et tillæg til den 

omtalte teori i et Exposure Document, som tidligere beskrevet i afsnit 3.6.1. Teorien Three Lines of 
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Defence har i mange år været fundamental for forståelsen af de problematikker, der kan opstå ved 

governance, risikostyring og kontroller. Herved har den været et værktøj for at skabe øget og 

vedvarende værdi i virksomhederne. Tillægget til teorien med fokus på nuværende styrker og 

fremtidige muligheder er herved skabt af IIA og specialister for at imødegå forventninger fra det 

dynamiske samfund, som medfører øget kompleksitet i virksomhederne (IIA, 2019). Med andre ord 

har moderniseringen af teorien fokus på, at kunne skabe værdi for fremtidens interne revision, da 

der, som tidligere nævnt i afsnit 3.6.1, forekommer kritik af den originale model, da den ikke 

omfavner de nuancer og kompleksitet, der forekommer i en moderne virksomhed.  

4.7.2.1. Skalerbarhed 

Skalerbarhed præsenterer en øget fleksibilitet og tilpasningsevne, der understøtter modellens 

principper. En øget fleksibilitet og tilpasningsevne, gør det er muligt at anvende modellen direkte på 

flere typer af organisationer, på trods af ændringer i samfundet. Den øgede fleksibilitet og 

tilpasningsevne gør, at dette fortsat vil have relevans for fremtidens interne revisor uafhængigt af 

ændringer i virksomheden. For indeværende afhandling er det modellens mulighed for omfavnelse 

af store organisationer, der er relevant, som i dette tilfælde er store pengeinstitutter i Danmark. Når 

disse vokser, forekommer der større kompleksitet, og herved en større mængde regulering der skal 

overholdes. Dette giver i samme omfang øget mulighed for, at virksomheden tilegner sig 

specialisering og adskillelse af aktiviteter inden for den interne revisionsafdeling. Dermed medfører, 

at aktiviteter som risikostyring, compliance, kvalitetskontroller og almene kontroller kan blive opdelt 

i forskellige enheder, med adskillelse af ansvarsdeling. Det er her vigtigt, at fordelingen af ressourcer 

på tværs af disse funktioner med differentierede specialiseringer og aktiviteter varieres efter 

virksomhedens behov (IIA,  2019). 

4.7.2.2. “Blurring of the Lines” 

Den originale version af Three Lines of Defence har, som pointeret i afsnit 3.6.1, fået kritik af at 

have en meget skarp sondring mellem ansvarslinjer. Det er de ansvarslinjer der tydeliggør 

ansvarsfordelingen mellem risikostyring, interne kontroller og intern revision. Den skarpe sondring 

gør, at der ikke forekommer overlap imellem linjerne jf. denne ansvarsfordeling. Dette kan skabe 

problematikker med at benytte modellen direkte på store danske pengeinstitutter, da rådgivning i 

forbindelse med risikostyring og interne kontroller i store dele indgår under den interne 

revisionsafdeling. Udvidelsen til teorien introducerer i højere grad begrebet “Blurring of the Lines”, 

som definerer, at der kan forekomme omstændigheder, hvor disse linjer ikke kan adskilles klart fra 

hinanden. Herved er det muligt for forskellige funktioner at overlappe og komplementere hinanden 

ved behov (IIA, 2019). På trods af afhandlingens afgrænsning til store danske pengeinstitutter, hvor 
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der i høj grad imellem de forskellige funktioner forekommer særskilt specialisering, kan der alligevel 

forekomme områder, hvor dette kan blive essentielt for fremtidens interne revision. 

Når “Blurring of the Lines” anses specifikt i forbindelse med den interne revision, er der mulighed for, 

at der kan forekomme et overlap. Overlappet vil i højere grad medvirke til, at den interne revision får 

dækket en større berøringsflade i organisationen, og derved har mulighed for at opnå et uafhængigt 

og fuldstændigt overblik, der kan rapporteres tilbage til bestyrelsen (IIA, 2019). 

Den omtalte skalerbarhed og “Blurring of the Lines” er mulig at se jf. den indsamlede empiri. Dette 

kommer til udtryk hos Danske Bank, hvor den interne revisionsafdeling beskrives at være opdelt 

efter en skarp opdeling efter specialisering og viden. At det kommer til udtryk, stemmer herved 

overens med den udvikling, der er sket hos organisationer i henhold til skalerbarheden, der i højere 

grad gør det muligt at have adskillelse af aktiviteter og specialiseringer inden for den interne revision. 

I samme omfang beskrives det i relation til “Blurring of the Lines”, at de forskellige specialiserede 

afdelinger med eget ansvarsområde bistår hinanden med udførelse af opgaver, ved mangel på 

kompetencer inden for andre underafdelinger i intern revision (interview d. 02.07.2020). Herved 

smeltes den overgang, der forekommer sammen, og gør at intern revision får dækket et større 

område i organisationen med egne kompetencer. Dermed ses det, at fordelingen af funktion og roller 

kan være skiftende afhængigt af de omstændigheder og krav, der forekommer fra reguleringer og 

skiftende kompleksitet i virksomheden. 

4.7.2.3. Delkonklusion 

Udvidelsen af modellen forsøger at udnytte den originale models styrker, og bidrager med nye 

muligheder for tilpasning. Overordnet betyder dette, at modellen fortsat forekommer simpel og nem 

at forstå, samtidig med at den bibeholder elementer, der stadig har relevans for den kompleksitet, 

der forekommer i nutidens virksomhed og for fremtidens interne revisors mulighed for at være agil i 

forhold til dette. 

4.7.3. Mulige fremtidsscenarier 

Der kan som supplering til ovenstående afsnit, om fremtidens revisor ud fra indsamlet empiri og IIA’s 

exposure dokument til Three Lines of Defence, blive foretaget en analyse af mulige fremtidsscenarier 

for intern revision med udgangspunkt i tre rapporter udarbejdet af PwC. 

Fokus i disse rapporter er, at forretningsledere er under den overbevisning, at den interne 

revisionsafdeling i virksomheder i fremtiden vil skabe øget værdi, sammenholdt med den nuværende 

værdi. Rapporterne er udarbejdet i hhv. 2018 og 2019, hvorfor at de vurderes fortsat at have relevans 
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i forbindelse med vurdering af fremtidens interne revisor. At de stadig vurderes at have relevans 

skyldes, at de er fremadskuende for muligheder og tilpasninger, der stadig er gældende og mulige 

at implementere i interne revisionsafdelinger. Selvom der de sidste par år har været et stort skift fra 

finansiel til operationel revision, er øget benyttelse af teknologi stadig et område, der kan påvirke 

fremtidens interne revisor. Under udviklingen af teknologi forekommer behovet for den dertilhørende 

stærke digitalisering, som bliver skabt med formålet om at intern revision kan bidrage med strategisk 

rådgivning til virksomheden. Dette afsnit vil blive inddelt i to hoveddele, der hver især repræsenterer 

et muligt scenarie for fremtidens revisor ud fra hver sin rapport. Disse har relation til hinanden, da 

stærk digitalisering er et underemne under anvendelse af fremtidens teknologi. Hver rapport vil til 

slut blive sammenfattet i en delkonklusion. 

4.7.3.1. Anvendelse af fremtidens teknologi/IT 

PwC rapporten “Moving at the speed of innovation: The foundational tools and talents of technology-

enabled Internal Audit” beskriver den potentielle mulighed for at benytte større mængder at teknologi 

og IT ved udførsel af intern revisions arbejde (PwC, 2018). Dette er støttet op af en undersøgelse, 

der viser, at 75% af interne revisionsafdelinger, der er i besiddelse af en teknologibaseret tilgang, 

tilfører virksomheden en signifikant værdiskabelse. Dertil viser samme undersøgelse at interne 

revisionsafdelinger, hvor der er mangel på ny teknologi, og medarbejdere der ikke er i besiddelse af 

de rette teknologiske kompetencer, at der kun 34% af de interne revisionsafdelinger, der tilfører 

virksomheden en øget værdi. Dette kan illustreres jf. nedenstående tabel. 

Tabel 11 - Anvendelse af teknologi i intern revision       
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Kilde: Egen tilvirkning ud fra rapporten “Moving at the speed of innovation: The foundational tools 

and talents of technology-enabled Internal Audit” (PwC 2018).  

Dette antyder overordnet en stor anvendelsesmulighed i fremtiden for interne revisionsafdelinger i 

virksomheder med mangel på nyere teknologi og medarbejdere med tilhørende evner, hvor disse 

har mulighed for at tilpasse sig den teknologiske udvikling. Ved at benytte sig af denne mulighed er 

det muligt for virksomheden at tilegne sig en øget værdiskabelse. Ud over potentialet for fremtidens 

interne revisor i interne revisionsafdelinger, hvor virksomheden ikke er i besiddelse af en 

teknologibaseret tilgang, kan det udledes, at det tilmed forekommer som et vigtigt element, at 

virksomheder uden mangel på dette fortsat bevæger sig med udviklingen i fremtiden. 

“Internal Auditors are now expected to have a point of view on new technologies and to be 

able to provide valuable advice on how to embrace innovation while considering how it might 

shift the organisation’s risk profile and impact its day-to-day operations.” (PwC, 2018) 

Ovenstående citat understreger en forventning fra omverdenen, om at interne revisionsafdelinger 

følger med den teknologiske udvikling, og har en teknologibaseret tilgang. Det er herunder både en 

tilpasning af ændringer i den teknologiske udvikling og den øgede kompleksitet, der med tiden er 

opstået i virksomhederne. For at kunne dette, skal den interne revisionsafdeling både være 

innovativ, agil og have et overblik, over indvirkning nye tiltag vil have på den interne revisions 

forretning og virksomhedens overordnede risikoprofil. Dette indikerer, at forventningerne til 

fremtidens revisor er bredere end forhen. Det vurderes, at fremtidens interne revisor har mulighed 

for at efterleve forventninger på baggrund af det indtrådte paradigmeskifte, hvor der i højere grad 

beskæftiges med operationel revision. Herved er det muligt for interne revisionsafdelinger at have 

en dyb viden om virksomhedens risikoprofil, i kombination af at være innovativ og have styr på den 

teknologiske udvikling i den interne revisionsafdeling.  

Overordnet deler rapporten interne revisionsafdelinger op i tre kategorier. Disse kategorier består af 

evolvers, followers og observers.  En intern revisionsafdeling, der indgår under betegnelsen evolver, 

kan defineres ved at være en enhed, som arbejder med en avanceret udvikling inden for det 

teknologiske område. Followers defineres som de interne revisionsafdelinger, der følger den 

teknologiske udvikling, men i et langsommere tempo end evolvers. Dette vil sige at de følger 

udviklingen, men er ikke first-movers til at afprøve ny avanceret teknologi. Til sidst har vi observers, 

som er de revisionsafdelinger, der er i besiddelse af en mangelfuld teknologisk tilpasningsevne. 

(PwC, 2018) 
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Da indeværende afhandling afgrænser sig til store danske pengeinstitutter, er der i indeværende 

afhandling et fokus på teknologisk udvikling i interne revisionsafdelinger inden for afgrænsningen. 

De store danske pengeinstitutter har et generelt fokus på den teknologiske udvikling for at følge med 

udviklingen i den dynamiske omverden. Hertil kan det anses i et konkurrencemæssigt perspektiv, 

hvor de store danske pengeinstitutter er i en position, hvor de skal følge med konkurrenter for at 

bibeholde deres markedsposition. Da de store danske pengeinstitutter har store interne 

revisionsafdelinger, forekommer der en større mængde af menneskelige ressourcer til at kunne følge 

med på det samme niveau af teknologisk udvikling som virksomheden. 

Det mulige scenarie, for at fremtidens interne revisionsafdeling kan følge med den teknologiske 

udvikling, vurderes at kunne udføres i praksis ved at skabe den rette balance mellem innovative 

tiltag i virksomheden, de rette talenter til denne udvikling, samt fokus på udvikling af brug af teknologi 

og IT til udførelse af intern revision. Ud fra denne rapport vil en øget mængde af evolvers i 

virksomhederne kunne udføre dette scenarie. Dette skyldes, at rapporten viser, at evolvers er i 

besiddelse af nogle særlige karakteristika, som kan skabe en høj performance i forhold til 

værdiskabelse i de interne revisionsafdelinger. Disse særlige karakteristika beskrives i 

nedenstående tabel. 

Tabel 10 - Karakteristika for evolvers    

Karakteristika for evolvers 

●    They move technology and talent in lockstep 

●     They build a deliberate strategy 

●    They leverage technology-enabled collaboration tools 

●    They are self-service in data extraction 

●    They use tools and skills sets for enhanced productivity 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra rapporten “Moving at the speed of innovation: The foundational tools 

and talents of technology-enabled Internal Audit” (PwC 2018).  
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Det er herved muligt, at fremtidens interne revisionsafdelinger har fokus på, at sammensætningen 

af revisionsteamet i højere grad skal bestå af ansatte med disse egenskaber. Disse 

egenskaber/karaktertræk er både mulige at søge efter ved ansættelsesprocedure eller ved at 

foretage talentudvikling af egne medarbejdere. Dette har tilsammen formålet at tilvejebringe 

virksomheden en øget værdiskabende effekt. 

Det vurderes, at kunne have en værdiskabende effekt, da den teknologiske udvikling medfører 

hurtigere og effektiviserede arbejdsmetoder. I forbindelse med systemer og gennemgang af data, er 

det muligt at få det fulde overblik over virksomhedens store datamængde ved brug af teknologiske 

værktøjer. Det åbner også for muligheden for anvendelse af data analytics i den interne revisions 

arbejde, der er et brugbart teknologisk værktøj til at skabe et overblik over større datamængder.  

I et ressourcemæssigt perspektiv vurderes det at være muligt, at fremtidens interne revisionsafdeling 

prioriterer en øget mængde af ressourcer på denne udvikling. Dette skyldes, at det, som beskrevet 

i afsnit 4.7.1., er muligt at ekstern revision kan assistere interne revisionsafdelinger. Det vil betyde, 

at fremtidens interne revisor har mulighed for at benytte sig af co-sourcing på ellers komplicerede 

og tidskrævende områder, som skaber en ressourcebesparelse på den tid, intern revision bruger på 

det udførte arbejde. 

4.7.3.2. Stærk digitalisering for strategisk rådgivning 

Rapporten ved navn “Elevating internal auditor's role: The digitally fit function” fra 2019, udarbejdet 

af PwC, beskriver, at der forekommer fordele for de interne revisionsafdelinger, som er opdateret på 

den digitale front. Dette er herved en efterfølger til rapporten beskrevet i afsnit 4.7.3.1, der havde 

fokus på anvendelse af teknologi/IT i fremtidens interne revision, hvor digitaliseringen er en 

underkategori hertil. At der er fordele ved at være opdateret på den digitale front, skyldes, at den 

øgede digitalisering gør den interne revisionsafdeling mere velinformeret, og dermed mere effektivt 

kan hjælpe til med at rådgive virksomhedens interessenter. Den effektive rådgivning af interessenter 

kan beskrives ved, at en høj grad af digitalisering giver et bedre og mere velovervejet grundlag, for 

den interne revisions mulighed for at rådgive ved risikobaserede beslutninger, der kan tilvejebringe 

virksomheden en øget værdi. Det mere velovervejede grundlag opstår som effekt af, at teknologien 

hjælper til, at en stor datamængde kan processeres og gennemarbejdes på kortere tid og skabe en 

større digital viden.  

Fremtidens interne revisor bør på baggrund af rapportens resultater skabe eller bibeholde en stærk 

digital position. Det er her vigtigt, at den stærke digitale position, som den interne revisionsafdeling 
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tilegner sig, er tilsvarende virksomhedens, og at de udvikles i samme hastighed, for at disse kan 

harmonere. 

Dette vil betyde, at en intern revisionsafdeling med en stærk digital position i en virksomhed med en 

ligeværdig position, kan drage en større nytte fra de digitale fremskridt end i en virksomhed med 

store mangler på den digitale front. Digitaliseringen, der beskrives i rapporten, vedrører 

hovedsageligt benyttelse af elementer som robotics, cloud teknologi, automatisering af intelligens 

og IoT teknologi (Internet of Things).  

Fremtidens interne revisor kan blive sat i en sårbar position som konsekvens af, der ikke skabes 

eller bibeholdes en stærk digital position for at skabe øget værdi. Den sårbare position opstår som 

effekt af, at de forsvarslinjer beskrevet med Three Lines of Defence modellen i afsnit 3.6 bliver 

adskilt. Her beskrives forsvarslinjerne ved at bestå af intern revision, risikostyring og interne 

kontroller. Scenariet, der opstår ved dette, vil have den modsatte effekt sammenholdt “blurring of the 

lines” i afsnit 4.7.2.2. Dette ses ved, at der i stedet for at være et overlap mellem forsvarslinjerne, 

vil opstå et skel som effekt af, at der ikke forekommer en stærk digital position. Et sådant skel i 

virksomhedens omtalte risikounivers kan sætte virksomheden i en vanskelig position, da alle 

forsvarslinjer herved ikke vil blive afdækket som resultat af de skabte skel.  

Rapporten præsenterer hermed overordnet, at en stærk digitalisering hos den interne 

revisionsafdeling kan hjælpe med en velovervejet strategisk rådgivning til virksomheden. Det er 

derfor vigtigt, at fremtidens interne revisor har virksomheden i ryggen med målet om en stærk digital 

position, for sammen at kunne skabe den nødvendige harmoni for at optimere effektiviteten, og den 

øgede værdi dette kan tilvejebringe virksomheden. 

Udviklingen af øget teknologi og stærk digitalisering inden for fremtidens interne revisionsafdelinger, 

vil i samme omfang medvirke til at de interne revisionsafdelinger kan følge med ekstern revisors 

udvikling inden for området. I eksterne revisionshuse er der et stort fokus på implementering og 

udviklingen af data analytics inden for udførelse af revisionsarbejde (www.2deloitte.com). At intern 

revision følger den teknologiske udvikling hos de eksterne revisionshuse gør, at det i fremtiden vil 

være nemmere at gøre brug af de samme værktøjer og metoder. Dette kan skabe en større fælles 

forståelse, som kan have indvirkning på den omtalte forventningskløft i afhandlingens afsnit 4.1.4. 

At dette kan have indvirkning på forventningskløften, skyldes at intern revision vil være i besiddelse 

af en større indsigt og viden om ekstern revisors arbejdsmetoder, hvorfor at forventninger i højere 

grad vil stemme overens med det udførte arbejde. Ydermere vil dette være en fordel ved assistance 

fra ekstern revisor, da det i forbindelse med co-sourcing og rådgivning, vil være muligt for interne 
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revisionsafdeling at udnytte kompetencer opnået i forbindelse med disse assistanceområder, hvis 

det udførte arbejde vedrører de tidligere omtalte teknologiske ressourcer.  

4.7.3.3. Delkonklusion 

Ud fra ovenstående konkluderes, at fremtidens interne revisor skal have et øget fokus på udvikling 

af teknologi, hvortil digitalisering er et underelement. Dette er vurderet muligt, på baggrund af de 

tidsmæssige ressourcer der bliver frigivet ved at benytte sig af assistance fra ekstern revision. Det 

er vigtigt, at virksomheden og den interne revisionsafdeling følges ad i forhold til udvikling af teknologi 

og digital position, for at kunne harmonere og derved optimere værdiskabelsen. Værdiskabelsen, 

den interne revisionsafdeling kan tilvejebringe virksomheden, med det mulige fremtidsscenarie at 

bibeholde en stærk teknologisk og digital position, består i at skabe hurtigere og mere effektiviserede 

arbejdsmetoder. Dette gøres ved brug af digitale værktøjer som robotics, cloud teknologi, 

automatisering af intelligens, datanalytics og IoT teknologi. 
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5. Diskussion  
Det vurderes, at der fortsat er behov for en tilgang til intern revision, som kan ændres i takt med, at 

samfundet ændrer sig. I dag spiller omdømme en stor rolle for de danske pengeinstitutter efter 

diverse tidligere skandaler. Danske Bank har herunder omdømme som et fokuspunkt i deres interne 

revision, som beskrevet under afhandlingens afsnit 4.1.  

I takt med øget og ny regulering, som fremkommer af erfaringer og omfattende skandaler, stiger 

kravene til de danske pengeinstitutter. Et eksempel på dette er på hvidvasknings- og 

nedskrivningsområdet, hvor diverse problematikker har medført skærpede krav.    

Globalisering, stigende kompleksitet i organisationsstruktur og teknologi er alle faktorer, der har 

medført mere krævende regulering og guidance på området. Dette skyldes, at reguleringer og 

guidance skal kunne efterleve de krav og udfordringer, der stilles af den dynamiske omverden. 

Ændringerne har medført en udvikling for den interne revisor, som har påvirket de arbejdsopgaver 

og de fremgangsmåder, der er tilknyttet hertil. Ved analyse af intern revisions værdiskabelse i 

indeværende afhandling, er det fundet frem til at de nye ændringer skaber en øget værdi for 

revisionsafdelinger i de store danske pengeinstitutter.  

At interne revisionsafdelinger skaber en øget værdi og får flere arbejdsopgaver, har tilmed en effekt 

på efterspørgslen af mængden på interne revisorer, som vurderes at være i stigende kurs (Anderson 

et. al. 2017).  

For at den interne revision kan følge med de omtalte ændringer, er det vigtigt at de store danske 

pengeinstitutter, og deres tilhørende interne revisionsafdelinger får fastsat nogle klare regelsæt der 

skal efterleves. Disse regelsæt skal gøre det muligt for virksomheden at imødegå den dynamiske 

omverden, ændring af risici, samt flydende at kunne tilpasse virksomheden til den øgede 

kompleksitet, der løbende tilflyder organisationsstrukturen.  

På baggrund af den indsamlede empiri og analysen er der konstateret en række udfordringer i 

henholdsvis samarbejdet mellem intern og ekstern revision, og en række generelle svagheder i de 

interne revisionsafdelinger. På baggrund heraf er der forsøgt at udarbejde en række løsningsforslag 

til en fremadrettet samarbejdsmodel mellem intern og ekstern revisor, og generelle 

forbedringsforslag til de interne revisionsafdelinger. De udarbejdede løsningsforslag vil i samme 

omfang blive diskuteret i nedenstående.  
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●    Forslag 1: Anvend co-sourcing på lovgivnings tunge og komplicerede områder 

I maj 2020 offentliggjorde Finanstilsynet en række redegørelser i forbindelse med en inspektion af 

kapitalgrundlaget i flere danske pengeinstitutter.  Dette gjaldt for bl.a. Jyske Bank, Nordea Kredit, 

Sydbank, Nykredit Bank og DLR. Fælles for alle inspektionerne var, at der i større eller mindre 

omfang var fejl i beregningen af kapitalgrundlaget. Det kan tyde på, at medarbejderne i den interne 

revisionsafdeling har lidt under mangel på rette kompetencer, til at kunne foretage beregningen. For 

at undgå en lignende sag i fremtiden kan en løsning på problemet være at vælge co-sourcing på 

området. Ved co-sourcing har virksomheden mulighed for at gøre brug af eksterne revisorers 

ekspertise på specielle lovigivningstunge områder. Det er ved anvendelse af co-sourcing vigtigt, at 

benyttelse heraf tilrettelægges korrekt i planlægningen, ligesom ved den ordinære revision. Ved en 

klar og entydig planlægning af co-sourcingen, hvor ansvars- og arbejdsdelingen bliver nedskrevet, 

er det muligt at benytte en revisionsinstruks, som beskrevet i afhandlingens afsnit 4.1.2. Denne er 

essentiel for både intern og ekstern revisions opfattelse af samarbejdet, og for at sikre at alle 

ansvarsområder er afdækket, for at skabe størst mulig værdi for virksomheden.  

●    Forslag 2: Anvend intern revisor til intern rådgivning i virksomheden         

Der er behov for nytænkning af den interne revisors rolle. Som følge af den interne revisionsafdelings 

øgede indsigt i og viden om virksomheden, bør det udnyttes ved at anvende den interne revision 

som rådgiver for derved at skabe mere værdi for virksomheden. Anvendelse af intern revisor som 

rådgiver er uddybet i afhandlingens afsnit 4.6.5, hvor det belyses, hvordan dette kan øge 

værdiskabelsen af den interne revision. I den forbindelse skal vigtigheden af, at intern revisor 

etablerer sikkerhedsforanstaltninger for at sikre sig uafhængighed og objektivitet ved at yde 

rådgivning til virksomheden. Det er specialet dette punkt, der er essentielt at diskutere i forhold til 

forslag 2.  

I forbindelse med afsnit 4.7.3.2. bliver det hertil pointeret, at fremtidens interne revisor kan benytte 

øget digitalisering til grundlag for at være virksomhedens strategiske rådgiver. At intern revisor i 

fremtiden har mulighed for at agere som virksomhedens strategiske rådgiver, er endnu et 

rådgivningselement tilført den interne revisionsafdeling. Funktionen af at intern revisor kan agere 

som virksomhedens strategiske rådgiver på baggrund af den øgede digitalisering, skyldes at den 

betydelige større informationsmængde vil give den interne revisor et velinformeret grundlag til at 

kunne opfylde denne rolle. Der er herved en stor mulighed for at den interne revisor kan udnytte 

potentialet og foretage rådgivning herpå.  
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●    Forslag 3: Anvend data analytics som en del af den interne revisions arbejde 

Teknologi er en stor del af det samfund, som vi lever i i dag. Det er derfor vigtigt, at interne 

revisionsafdelinger anvender deres teknologiske kompetencer og skaber en stærk digital position, 

som beskrevet ovenfor under afhandlingens afsnit 4.7.3. 

Traditionelt set har revision været bygget på bagudskuende tilgang. Fordelen ved anvendelse af 

data analytics og andre teknologiske metoder er, at at man i højere grad har mulighed for at forudse, 

hvor der er størst risiko for fejl, og samtidig også hvor der er mulighed for vækst og potentiale. En 

anden fordel ved data analytics er, at anvendelsen af data gør det muligt at revidere 100% af en 

population, og dermed undersøge undtagelser og outliers i dybden.  Af samme årsag bliver data 

analytics gradvist anvendt mere og mere hos de eksterne revisionshuse i takt med, at digitalisering 

breder sig med stor hastighed. Det betyder også, at mange manuelle processer bliver 

automatiserede for derved at skabe en mere effektiv revision (www.2deloitte.com). Det kan derfor 

udledes heraf, at fremtidens revision i højere grad vil være bygget på disse metoder til indsamling 

og bearbejdning af data. 

Ved at intern revision i højere grad anvender data analytics, som en del af deres arbejde, kan det 

dermed sikres, at intern og ekstern revisions arbejdsmetoder bliver mere alignet, hvilket kan lette 

samarbejdet mellem begge parter. Herved undgås det også, at der opstår en forventningskløft 

mellem den interne og eksterne revision.  
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6. Konklusion  
Indeværende afhandlings formål har været at undersøge hvilke erfaringer, der forekommer hos de 

store danske pengeinstitutter, hvor intern revision ikke længere påtegner årsrapporten, og hvordan 

dette har påvirket samarbejdet med ekstern revision. Herunder undersøgelse af muligheder for 

ekstern revisors assistance til intern revision.  

For besvarelse af afhandlingens formål, blev der opstillet 6 underspørgsmål, som skulle bidrage til 

besvarelse heraf. Disse er hver især blevet undersøgt, hvorfor en konklusion på disse vil forekomme 

i nedenstående gennemgang. 

Intern revision kan konkluderes at være en etableret del af virksomheden, der fungerer som en 

uafhængig bestyrelsesrapporterende instans, nedsat til at varetage aktionærernes interesser. Intern 

revision har gennem en senere årrække været igennem en stor udvikling. Især i virksomheder der 

er ophørt med at påtegne årsrapporten, er der forekommet et markant skift i den interne 

revisionsafdelings arbejdsopgaver, der har bevæget sig fra finansiel til operationel revision. Dette 

betyder, at interne revisionsafdelinger i større danske pengeinstitutter har været igennem store 

ændringer i arbejdstilgange og berøringsflade som effekt heraf.  

Effekten af paradigmeskiftet kan konkluderes, at have gjort det muligt for intern revision at tilpasse 

sig den dynamiske omverden og den kompleksitet virksomhederne er i besiddelse af. 

Paradigmeskiftet har været med til at forskubbe arbejdsfordelingen mellem intern og ekstern 

revision, som har gjort, at ekstern revisor i højere grad har beskæftiget sig med større dele af den 

finansielle revision end før. I samme omfang har den interne revisionsafdeling opnået et operationelt 

perspektiv, som har medført en øget værdiskabelse, da et større område af forretningen afdækkes. 

Dette har samtidig medført en ændring i samarbejdet mellem intern og ekstern revision, da der 

forekommer en anderledes arbejdsfordeling end før paradigmeskiftet. Der kan på baggrund heraf 

opstå en forventningskløft. Forventningskløften der kan opstå på baggrund af differentierede 

opgaver kan konkluderes, at kunne minimeres ved god planlægning og kommunikation mellem 

intern og ekstern revision, for at kunne skabe overensstemmelse mellem det udførte arbejde og 

forventninger til dette. 

De interne revisionsafdelinger i de større danske pengeinstitutter vurderes, som effekt af den nye 

berøringsflade opstået ved paradigmeskiftet, at stå over for lovgivningstunge og nye opgaver, hvor 

medarbejdere i revisionsteamet kan risikere ikke at besidde de nødvendige og rette kompetencer, 

til at kunne udføre disse. I sådanne tilfælde er det muligt at indhente forskellige former for assistance 
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hos ekstern revisor. Dette har medført, at efterspørgslen på assistance for ekstern revisor er steget. 

Samtidig har ændringer i lovgivning gjort det nemmere for ekstern revisor at yde assistance til intern 

revision. Ekstern revisor er i besiddelse af stort branchespecifikt kendskab, der kan udnyttes inden 

for forskellige assistanceopgaver. Dette gør, at intern revision kan opnå en tidsmæssig besparelse 

og specialiseret viden, som de ellers ikke havde opnået uden ekstern assistance. Den oftest 

benyttede assistance fra ekstern revisor, kan konkluderes at være co-sourcing. Her kommer ekstern 

revisor ud i virksomheden og udfører en opgave i samarbejde med den interne revisionsafdeling. 

Ekstern revisor bidrager herved med specialisering og branchespecifikt kendskab, hvor intern 

revision er i besiddelse af et stort virksomhedskendskab. Denne kombination skaber en mere 

effektiviseret proces.  

På trods af at ny lovgivning har gjort det nemmere for ekstern revisor at yde assistance til intern 

revision, har EU, i medfør af EU-forordningen, indført et forbud for fuld outsourcing af den interne 

revisionsafdeling for virksomheder af særlig interesse for offentligheden. I sammenhæng hermed 

har EU udarbejdet en liste over forbudte ikke revisionsydelser, som ekstern revisor skal forholde sig 

til ved assistance- og co-sourcing ydelser. 

I forbindelse med assistance fra ekstern revisor, kan det konkluderes, at der kan opstå en række 

problemstillinger. Det er derfor vigtigt, at der tages stilling til trusler vedrørende uafhængighed inden 

ekstern revisor yder assistance til intern revision. Ydermere kan det konkluderes at de 

problemstillinger, som udløser påbud fra finanstilsynet, er forårsaget af kravet om operationel 

revision, der trådte i kraft jf. ændringer i revisionsbekendtgørelsen i 2016. Problemstillingen kan 

konkluderes, at skyldes manglende kommunikation mellem intern og ekstern revision, som gør, at 

ikke alle forpligtede ansvarsområder afdækkes. Dette vurderes, at være forårsaget af at intern 

revision har fralagt sig en del af deres ansvar til ekstern revision. Hertil har den eksterne revision 

ikke været dybdegående nok i forbindelse med assistance til den interne revisions udførte arbejde, 

hvilket har resulteret i en mangelfuld revision, som har udløst påbud fra Finanstilsynet. 

Det kan konkluderes, at er andre regler, der finder anvendelse, hvis ekstern revisor anvender intern 

revisors arbejde. Hvis ekstern revisor ønsker at anvende arbejde udført af den interne 

revisionsafdeling til udførelse af revision, har ekstern revisor fortsat det fulde ansvar for den afgivne 

revisionskonklusion. Dertil kan det konkluderes, at ekstern revisor har mindre 

anvendelsesmuligheder af intern revisions arbejde, som effekt af paradigmeskiftet, da 

arbejdsopgaver i højere grad er differentieret end tidligere. Det kan konkluderes, at det hovedsageligt 

er arbejdsopgaver udført med samme hovedformål og risikovurdering, der er anvendelsespotentiale 

i for ekstern revisor. Hvis ekstern revisor vælger, at benytte intern revisions arbejde, forekommer der 
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en række krav, som ekstern revisor skal overholde for anvendelsen jf. ISA 610. At ekstern revisor 

anvender intern revisions arbejde kan medføre en tidsbesparende opnåelse af egnet revisionsbevis. 

Et eksempel herpå er, at ekstern revisor kan foretage genudførsel af en given mængde af intern 

revisions arbejde. 

Det kan hertil konkluderes, at holdningen til værdiskabelse hos interne revisionsafdelinger har 

ændret sig, som effekt af paradigmeskiftet fra finansiel til operationel intern revision. Værdiskabelsen 

i intern revision er blevet vurderet i relation til virksomhedens tilgang til governance og risikostyring. 

Det er her konkluderet, at det er essentielt, at den interne revision bevarer en rådgivende rolle frem 

for en udførende i forbindelse med risikostyring i virksomheden. Dette kan konkluderes, at kunne 

medføre at intern revision fortsat er værdiskabende for virksomheden, da intern revisions 

dybdegående indsigt i forretningen og virksomheden, gør det oplagt for ledelsen at udnytte denne 

viden i form af rådgivning fra den interne revisionsafdeling. 

Det kan udledes, at fremtidens interne revisor hos de store danske pengeinstitutter står overfor en 

række af udfordringer og udviklingsmuligheder, for at kunne optimere sin værdiskabelse. Fremtidens 

interne revisor skal benytte sig at teknologiske værktøjer for at kunne være agil og efterleve den 

stigende kompleksitet, der forekommer i virksomhederne. Samtidig skal fremtidens revisor have et 

øget fokus på udvikling af teknologi og digitalisering i virksomheden. Fremtidens interne revisor hos 

de store danske pengeinstitutter har mulighed for at bibeholde en stærk teknologisk og digital 

position, som kan skabe hurtigere og mere effektiviserede arbejdsmetoder ved brug af digitale 

værktøjer.   

Ud fra ovenstående konklusion vurderes afhandlingen at have opfyldt og besvaret den opstillede 

problemstilling og de dertilhørende underspørgsmål. 
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7. Perspektivering  
Indeværende afsnit indeholder en perspektivering til afhandlingens berørte områder. Heri er det 

formålet at påpege, hvilke problemstillinger der fremadrettet kan undersøges i forhold til 

afhandlingens emne: 

Målbarhed af værdiskabelse 

Analysedelens afsnit 4.6. indeholder et afsnit om værdiskabelse, og hvordan den interne revision 

skaber mest mulig værdi til virksomheden. Afsnittet har ikke fokus på, hvordan denne værdiskabelse 

måles bedst muligt. Der kan argumenteres for, at værdiskabelse er blevet sværere at måle i 

forbindelse med paradigmeskiftet fra finansiel til operationel intern revision. Dette skyldes, at den 

operationelle revision kan omhandle områder, som er svære at gøre målbare, da det ikke 

udelukkende er tal og håndgribelige områder, den interne revisionsafdeling beskæftiger sig med. 

Eksempler på svære målbare områder er blandt andet revision af virksomhedens omdømme, ry og 

kultur. At der forekommer en problematik ved, at værdiskabelsen i forbindelse med paradigmeskiftet 

er svært at måle, kunne man foretage en videre undersøgelse af. I denne undersøgelse ville det 

være muligt at skabe en operationalisering af målbare elementer ved en eventuel kvantitativ 

dataindsamling hos interne revisionsafdelinger hos de store danske pengeinstitutter, for at benytte 

sig af mange respondenter og generaliserbar viden.  

Uafhængighed hos intern revision 

Indeværende afhandling behandler kort kravet til den interne revisors uafhængighed, men der har 

ikke været fokus på den interne revisors uafhængighed i praksis. I forbindelse med dette emne, 

kunne det være interesseret at undersøge nærmere, i og med at den interne revisionsafdeling er 

ansat og aflønnet af virksomheden. I indeværende afhandlings primære dataindsamling af empiri 

har vi ikke observeret nogle problemstillinger i henhold til intern revisions uafhængighed i praksis. 

Det kunne være interessant at udvide empiriindsamlingen, og dermed undersøge, om der 

forekommer et problem herved i praksis.  

Fremtidens interne revisor - fokus på IT/teknologi 

I forbindelse med analyse af fremtidens interne revisor berøres det øgede fokus på at følge med den 

udvikling af IT og teknologi, der forekommer i omverdenen, samt at bibeholde en stærk digitalisering. 

Dette skaber en problemstilling vedrørende udrustningen hos store danske pengeinstitutter til at 

kunne følge med denne udvikling, og drage nytte heraf. Det kunne her være interessant at foretage 
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en yderligere empiriindsamling af de undersøgte virksomheders nuværende position inden for 

pågældende felt, for at se om de benytter sig af de i teorien værdifulde metoder, i praksis.  

Yderligere indsamling af empiri 

Udover de nævnte ovenstående muligheder for yderligere indsamling af empiri, vil der i 

nedenstående blive gennemgået, hvilke muligheder der ellers ville kunne være for afhandlingen.  

Ved et udvidet tidsmæssigt perspektiv, ville det have været ønsket at afholde interview med endnu 

en respondent fra Danske Bank med et ledelsesmæssigt perspektiv, der har været i virksomheden 

under hele det omtalte paradigmeskifte. Dette mener vi, kunne bidrage med et yderligere 

fyldestgørende indblik i indvirkningen af paradigmeskiftet i de interne revisionsafdelinger. Den 

yderligere indsamling af empiri er tilmed omtalt i afhandlingens afsnit 2.3.1.  

Der er i den forbindelse forsøgt at tage kontakt, med ønsket om at kunne indsamle pågældende 

empiri, hvilket ikke er lykkedes. Hvis det have lykkes, at indsamle den ønskede empiri, havde 

benyttelsen af empirien forekommet i afhandlingens analysedel.  

Ydermere kunne de udførte interviews have haft en bredere undersøgelsesflade, ved et øget 

tidsmæssigt perspektiv. Dette kan skabes ved, at afhandlingen ikke udelukkende afgrænser sig til 

store danske pengeinstitutter, hvortil det kunne have været undersøgt forskellige påvirkninger af 

paradigmeskiftet og benyttelse af assistance fra ekstern revisor hos de store komplekse interne 

revisionsafdelinger og de mindre revisionsafdelinger i de danske pengeinstitutter.  
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