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Forord 

Nærværende kandidatspeciale er udarbejdet i forbindelse med afslutningen på mit 

cand.merc.aud-studium på Copenhagen Business School (CBS), Institut for Regnskab og 

Revision. Specialet er udarbejdet i perioden april til september 2020. Det bygger videre på 

indledende analyser foretaget i vinteren 2019/2020 under udarbejdelse af projektets 

emneformulering. 

Specialet skal demonstrere evnen til at gennemføre og formidle et problemorienteret 

videnskabeligt arbejde og til at anvende dette i en fremtidig erhvervsmæssig praksis, ved at 

formulere et afgrænset problem, udvælge, tilpasse og argumentere for anvendt teori, 

forklare den logiske sammenhæng imellem problemformulering, analyse og konklusion, 

udvælge og analysere anvendt data/empiri samt konkludere på og reflektere over analysen 

og dens resultater. 

Dette regnes for opfyldt i og med, at specialet på baggrund af en konkret emneformulering 

har opstillet problemformuleringen: Gør forvaltningsrevision en forskel i den kommunale 

forvaltning? - som der efterfølgende er svaret på. Problemformuleringen har været 

styrende i valg af teori, metoder og modeller inden for revisionsfaget, som efterfølgende 

har været anvendt på et empirisk materiale bestående af skriftlige kilder og data fra en 

spørgeskemaundersøgelse, hvis brug der argumenteres for. 

Teori, metoder og modeller fra revisionsfaget, herunder økonomisk nyinstitutionel teori, 

har som nævnt været anvendt, hvorfor specialet primært henvender sig til læsere med et 

grundlæggende kendskab til disse teorier. Derudover vil det være en fordel at være bekendt 

med de grundlæggende begreber inden for deskriptiv statistik og kvantitativ analyse. 

Jeg vil hermed gerne takke alle, der har bidraget til specialets udarbejdelse, herunder de 85 

repræsentanter for de kommunale økonomifunktioner, som velvilligt deltog i 

spørgeskemaundersøgelsen. Endelig ønsker jeg at takke min vejleder, Kim Klarskov 

Jeppesen, for at kunne trække på hans store viden inden for området og for hans hjælp og 

gode forslag under udarbejdelse af specialet. 

 

Frederiksberg, den 15. september 2020 

Jens Peter Brusen Rasmussen 
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English Summary  
Does Performance Audit Make a Difference in Danish Municipal 
Administration? 

My interest in writing this paper has been driven by the puzzle of decline and re-assurance. 
During my studies and in the media, I have been introduced to many of the negative 
associations and decline of public auditing: It rests on distrust and imposes an 
unnecessarily rigid administrative burden on public organisations and institutions. 
Consequently, the political landscape wishes to remove this burden by setting the audit 
threshold higher and loosening the auditing requirements. 

The very same media and politicians, however, are re-assured of the necessity of public 
auditing and new legislation when accounts are found to be defective, fraud is detected, 
and waste of public means is revealed. Yet many people wonder whether the audit makes a 
difference. Why the same mistakes seem to be made time and time again – projects 
delayed, budgets violated, excessive abuse of public means.  

Since 1998 performance audit has been a mandatory part of municipal auditing, and the 
auditor has gradually expanded his role. Instead of only controlling whether accounts are 
according to standards he now also assesses whether the municipal administration works 
economically, efficiently and effectively. Whether performance audit itself is effective and 
makes a difference depends on the extent to which the public organisations and 
institutions learn from the audit they are subject to and make actual change. 

By applying auditing methods, theory and modelling to the overall question: Does 
Performance Audit Make a Difference in Danish Municipal Administration?, this paper 
investigates the perceptions of the effectiveness of the performance audit among the 
employees of the finance departments in the Danish municipalities. My research is based 
on 85 responses to questionnaires from municipal employees who have experienced the 
audits. The survey data obtained are analysed regarding the impact of performance audit 
on municipal administrations.  

The analysis indicates that performance audits have positive impact on perceived 
usefulness and to some extent improvement, - if the right conditions are present. These 
include not least a number of institutional preconditions in the form of political attention 
towards the audit work, power in the central administration to dictate financial 
management and internal controls across the municipality as well as awareness in the 
finance department of the fact that performance audit may also cause (negative) change in 
the form of further work and controls, should they not be according to standards. 

The strategic choice of conducting performance audits seems to be warranted. When it 
comes to the issue of how to conduct these audits for achieving high impact, this paper 
provides input on issues that auditors need to consider in their audit planning, in the form 
of the above mentioned institutional preconditions. In addition, the auditors should agree 
with management on how to audit target and activity management in decentralised 
institutions. This would make the audit even more useful for the municipality. 



6 
 

 Indledning 

”Så er den gal igen. Medierne kan endnu en gang underholde med historier om svindel 

med skatteborgernes penge”.  

Sådan står der at læse i en kronik af Peter Skærbæk i Berlingske Tidende den 11. december 

2019 (Skærbæk 2019). Baggrunden er den verserende svindelsag i Forsvarets 

Ejendomsstyrelse, hvor en whistleblower mener at være stødt på en så omfattende og 

dokumenteret svindelsag, at der er indgivet politianmeldelse.  

Peter Skærbæk fortsætter herefter: ”Sagen er, at staten og især centrale embedsmænd med 

udgangspunkt fra Finansministeriet løbende har nedprioriteret det interne kontrolmiljø i 

staten over de sidste to årtier kulminerende i 2016 med ophævelse af de såkaldte §9-

aftaler. De betød, at ministeriernes selvstændige interne revisionsafdelinger, som tidligere 

var Rigsrevisionens »forlængede arm« ude i ministerområderne, ikke længere indgår i 

Rigsrevisionens revisionsvirksomhed. ….. I 2016 havde Forsvaret reduceret sin interne 

revision fra 13 til otte interne revisorer. Dette skete på trods af, at Forsvaret har 25.000 

ansatte og administrerer store budgetter, knap 24 mia. kr., herunder har store 

materielindkøb med særlig risiko for svindel og korruption.” 

I en efterfølgende leder i samme avis den 25. december 2019 hedder det (BT 2019), at 

”Mængden af statslige skandaler er ganske overvældende. Svindel med udbytteskat, 

svindel i socialstyrelsen, svindel i Forsvarets Ejendomsstyrelse, en hærchef med en tiltale, 

der kan give fængselsstraf, og senest en direktør i Statens Seruminstitut, der er fritstillet. 

Regionerne kan også være med. Der var en bestikkelsessag i Region Sjælland og svindel i 

Region Syddanmark. ….. Det er karakteristisk for sagerne i Skat, Socialstyrelsen og 

Forsvaret, at der havde været masser af advarsler om manglende funktionsdeling og svigt i 

kontrollen, advarsler fra den interne revision og i et vist omfang fra Rigsrevisionen. De 

advarsler medførte ingen reaktion, formentlig knap nok eftertanke, hos den øverste 

ledelse, inklusive departementschefen, i de pågældende ministerier.” 

Den grundlæggende tillid til den offentlige forvaltning synes at være under pres, og det er 

skribenternes påstand, at sagerne er blevet hyppigere og større grundet: 

• en nedprioritering og reduktion af revisionen indenfor den offentlige administration 

• et decideret ledelsessvigt og manglende handling, når revisionen påpeger 

manglende kontrolforanstaltninger og uhensigtsmæssige forretningsgange 

Sådanne artikler er naturligvis i deres udgangspunkt ensidigt anklagende, hvilket der kan 

være god grund til, sagerne taget i betragtning. 
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Argumentet kan dog også vendes om, og der kan stilles modspørgsmålet: 

• giver revisionen overhovedet den offentlige forvaltning den værdi og nytte, som 

artiklerne mener at vide?  

Den offentlige revisions nytte og værdi har været til diskussion mange gange. Således 

hedder det i bogen ”Offentlige revision i det 21. århundrede” (Elm-Larsen mf 2015, s. 33), 

at ”der er begrænset empirisk viden om revisionens konsekvenser og effekt. Det betyder 

….., at man ikke kan se bort fra den mulighed, at revisionen har en fortrinsvis symbolsk 

betydning: Det er en institution, man har, fordi der er enighed om, at man skal have den, 

og fordi der yderligere i et demokrati er enighed om at se den som et instrument for den 

parlamentariske kontrol med den udøvende magt. Om den virkelig bliver brugt som sådan, 

står hen i det uvisse.” 

I artiklen ”Supreme audit institutions in a high-impact context: A comparative analysis of 

performance audit in four Nordic countries” (Johnsen et al 2019, s. 3) hedder det 

endvidere: “In the academic community, especially among critical scholars, the question of 

whether audits, in practice, contribute to a more efficient and effective public sector or are 

merely verification rituals that produce comfort in an ‘audit society’ has been debated since 

the mid-1990s (Lægreid, 2014; Lapsley, 2009; Power, 1997, 2003). Much of the research 

and discussion on this matter has often centered on the impact of the audit society on 

processes and organisational behaviour; for example, on making things auditable. This 

research has, to a lesser degree, attempted to measure impacts in a wider societal and 

political context.”  

De akademiske svar på forvaltningsrevisionens rolle har dog ikke udelukkende været 

negative eller i bedste fald tvivlende. Således hedder det senere i samme artikel, at 

revisionens indvirkning er blevet undersøgt i flere studier: ”In addition, as Torres et al. 

(2016) found in their comparative study, important determinants of a positive impact of 

the Anglo-American and Germanic way are, respectively, that the auditees take actions 

based on the audit recommendations and that the auditors conduct following-up 

processes, and that the parliaments discuss the audit and implement changes in reforms” 

(Johnsen et al 2019, s. 4), og samme artikel konkluderer efter færdiggørelse af egen 

undersøgelse, at “The analysis across the four countries shows that the SAIs’ performance 

audits have positive impacts on perceived usefulness, changes, improvements and, to some 

extent, accountability, at least in the context of the Nordic model of accountability regime 

(Johnsen et al 2019, s. 20). 

Som det fremgår af ovenstående citater, har fokus i undersøgelserne været på landenes 

rigsrevisioner (SAI: Supreme Audit Institute) og deres indflydelse på specielt den statslige 

forvaltning.  
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Selvom der naturligvis er klare paralleller mellem forvaltningsrevisionen af de forskellige 

dele af den offentlige sektor i Danmark, er der også forskelle. I bogen ”Offentlige revision i 

det 21. århundrede”, Kapitel 13, gennemgår Rolf Elm-Larsen 2 års revisionsberetninger for 

de 5 største kommuner i Danmark og konkluderer, at revisionens vægt er på vurdering af 

forretningsgange og interne kontrolsystemer og i mindre grad på, hvorvidt forvaltningen er 

økonomisk hensigtsmæssig. Rolf Elm-Larsen vurderer derfor, at der er risiko for, at 

omfanget og effektiviteten af forvaltningsrevisionen i kommunerne bliver beskeden (Elm-

Larsen mf 2015, s. 387). 

En grund hertil kan være, at den kommunale revision alene udfører forvaltningsrevisionen 

under den løbende revision, og ikke har kompetence til at iværksætte større 

forvaltningsrevisionsundersøgelser, som den statslige revision har mulighed for at foretage 

(Elm-Larsen mf 2015, side 384). 

Der er således grund til, i særdeleshed for kommunerne, at se nærmere på effekten af 

forvaltningsrevisionen samt dens nytte og værdi for de kommunale forvaltninger. 

 

1.1 Standarder for offentlig revision 
Revisionen af offentlige institutioner har ikke alene til formål at påse, at regnskabet er 

rigtigt, men også at institutionernes dispositioner sker i henhold til gældende regler, 

lovgivning og udmeldte bevillinger, samt at der tages skyldige økonomiske hensyn ved 

forvaltningen af de offentlige midler. 

Revisionen af private virksomheder koncentrerer sig typisk om den første opgave, nemlig 

at påse regnskabets rigtighed, - også kaldet finansiel revision. Til udførelse heraf anvender 

revisionen en række veldefinerede revisionsprocesser og standarder (de såkaldte ISA-

standarder), der nyder international anerkendelse. Heroverfor står de 2 andre opgaver, 

nemlig overholdelsen af regler, lovgivning og udmeldte bevillinger (kaldet juridisk-kritisk 

revision) samt forvaltningen af de offentlige midler (kaldet forvaltningsrevision), hvor 

specielt sidstnævnte har en mere abstrakt tilgang og målsætning, som kan være svær at få 

til at passe ind i revisionens veldefinerede processer og standarder for den finansielle 

revision.  

Dette har man forsøgt at råde bod på ved udarbejdelsen af et internationalt sæt af 

standarder for forvaltningsrevisionen, som bl.a. fremgår af INTOSAIs ISSAI 3000 – 

Performance Audit Standard, artikel 17) og 18): 

17) Performance auditing carried out by SAIs is an independent, objective and reliable 

examination of whether government undertakings, systems, operations, programmes, 

activities or organizations are operating in accordance with the principles of economy, 

efficiency and/or effectiveness and whether there is room for improvement.  
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18) Performance auditing aims to contribute to improved economy, efficiency and 

effectiveness in the public sector. It also aims to contribute to good governance, 

accountability and transparency. Performance auditing seeks to provide new 

information, analysis or insights and, where appropriate, recommendations for 

improvement. 

Med andre ord en definition, som indeholder grundelementerne sparsommelighed, 

produktivitet og effektivitet, og som også har fokus på analyser og indsigt, der skal fremme 

forbedringer. 

Hvor ISA’erne sætter standarderne for finansiel revision for private virksomheder, sætter 

rigsrevisionen på flere måder standarden for revisionen af offentlige institutioner i 

Danmark. Dette skyldes, at rigsrevisionen reviderer et stort antal offentlige institutioner, at 

de forestår store og offentligt kendte revisionsundersøgelser og ikke mindst deres arbejde 

med udarbejdelsen af standarder for offentlig revision i Danmark.  

I 2016 lancerede rigsrevisionen i samarbejde med FSR – foreningen af godkendte revisorer 

– en række standarder, kaldet Standarder for offentlig revision (SOR), som trådte i kraft 

fra 2017, og som er lovpligtige at efterleve ved forvaltningsrevision af alle offentlige 

institutioner.   

SOR 7 om forvaltningsrevision, giver følgende definition (Rigsrevisionen 2017, s. 15): 

Forvaltningsrevision er en uafhængig, objektiv og pålidelig undersøgelse af, om 

institutionerne har en hensigtsmæssig ledelse og styring, der fremmer sparsommelighed, 

produktivitet og effektivitet. Et bestemt emne undersøges efter egnede kriterier, og 

årsagerne til afvigelser fra disse kriterier eller andre problemer, analyseres. 

Resultaterne sammenfattes i en konklusion, der har grundlag i tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis. Forvaltningsrevision giver nye oplysninger, analyser eller indsigt og 

fremmer forbedringer. 

Altså en definition, som lægger sig tæt op ad ISSAI 3000. I begge standarder er der således 

fokus på, at forvaltningsrevisionen skal føre til forbedringer i den reviderede organisation, 

og dermed forhåbentlig bidrage med værdi og nytte. 

Dette forudsætter naturligvis, at den reviderede er modtagelig for og parat til at handle på 

revisionens forslag, hvilket de refererede debatindlæg i indledningen satte spørgsmålstegn 

ved. 

Forvaltningsrevisionen bygger på gensidighed: På den ene side forslag til forbedringer, og 

på den anden side modtageligheden overfor disse forslag. Rolf Elm-Larsen kalder i sin bog 

”Forvaltningsrevision. Begreb, teori og proces”, dette forhold for en ”underforstået 

feedback-teori” med et indbygget paradoks (Elm-Larsen 2013, s. 37): ” Denne teori bygger 
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imidlertid på en antagelse om, at den reviderede ikke tænker strategisk, så man undgår 

kritik fra revisor. Den reviderede vil derfor handle fuldt i overensstemmelse med 

standarden for at undgå fremtidig kritik, hvilket strategisk ikke nødvendigvis svarer til en 

reel forbedring af målopfyldelsen. Dette fører frem til det såkaldte ”performance paradox”, 

der postulerer, at en organisation, der ønsker at opnå effektivitet gennem standarder og 

effektivitetsmålinger ikke nødvendigvis er en effektiv organisation. Paradokset hævdes 

ligefrem at have skabt en effektiv vurdering af anden orden bestående af revisorer og 

evaluatorer, men som mangler effektivitet i den virkelige verden.” 

Der er således grundlag for at se nærmere på, om forvaltningsrevisionen overhovedet har 

en effekt, herunder hvilke faktorer der er afgørende for,  

• at forvaltningerne finder forvaltningsrevisionen nyttig, og 

• at forvaltningsrevisionen fremmer forandring, forbedringer og ansvarlighed i 

forvaltningerne?  

 

1.2 Problemidentifikation 
Forvaltningsrevisoren undersøger jf. definitionen, om der i de offentlige forvaltninger 

tages skyldige økonomiske hensyn ved at vurdere og evaluere de økonomiske beslutninger, 

der tages i forvaltningerne. Forvaltningsrevision har til hensigt at give nye oplysninger, 

analyser eller indsigt og fremme forbedringer. 

Der synes dog specielt at være behov for en nærmere undersøgelse af, hvorvidt 

forvaltningsrevisionen overhovedet har en effekt i de kommunale forvaltninger, herunder 

hvorvidt de oplever revisionen som nyttig og værdiskabende, samt hvorvidt den vitterlig 

fremmer forandring, forbedringer og ansvarlighed i forvaltningen? 

I de kommunale forvaltninger er særligt økonomifunktionernes perspektiv interessant, da 

det primært er disse ansatte, der er i kontakt med revisor, og som derfor må forventes at 

have en mening om, hvorvidt revisionen har effekt. Politikerne er kun involveret i 

slutningen af revisionsprocessen og vurderes generelt at være svære at få i tale om disse 

spørgsmål. 
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1.3 Problemformulering 
Den foregående indledning samt beskrivelse af forvaltning og forvaltningsrevision leder 

frem til følgende problemformulering: 

Gør forvaltningsrevision en forskel i den kommunale forvaltning? 

For at kunne svare på problemformuleringen, og få belyst effekten af 

forvaltningsrevisionen, vil specialet mere specifikt besvare følgende underspørgsmål: 

1. Hvad karakteriserer den kommunale forvaltningsrevision? 

2. Fremmer forvaltningsrevisionen forandring, forbedringer og ansvarlighed i 

forvaltningerne? 

3. Hvilke faktorer er afgørende for, at forvaltningerne finder forvaltningsrevisionen 

nyttig, og at den bidrager med værdi?  

 

1.4 Teorivalg og metode 
Teori: 

Når revisor afgiver en erklæring med sikkerhed efter revisorloven, forudsætter det 

grundlæggende 3 ting: 

• et trepartsforhold der omfatter revisor selv, en ansvarlig part (typisk den 

reviderede) og en tiltænkt part (typisk læseren af regnskabet, som ikke er den 

reviderede selv) 

• et erklæringsemne (typisk et regnskab) 

• egnede kriterier (typisk regnskabsregler defineret i lovgivning) 

Revisor tjener som offentlighedens tillidsrepræsentant ved udførelsen af revisionsopgaven, 

hvor det efterprøves om regnskabet er retvisende og udarbejdet iht. de egnede kriterier.  

I forhold til den kommunale sektor er erklæringsemnet således kommunens regnskab, som 

revisor efterprøver ift. de egnede kriterier fastlagt i kommunernes Budget og 

Regnskabssystem, så den tiltænkte part i form af borgerne eller disses repræsentant, 

Indenrigsministeriet, kan have tillid til informationen i regnskabet.  

Behovet for den kommunale revision, herunder forvaltningsrevisionen, kan således ses 

som et udtryk for, at den tiltænkte part har en forholdsvis ringe indsigt i de dispositioner, 

som træffes i kommunerne. Derfor forsøger man gennem forvaltningsrevisionen at 

definere en række fokusemner, der anvendes til at måle kommunernes produktivitet, 
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sparsommelighed og effektivitet. Gennem fremlæggelsen af regnskabet og revisors 

rapportering om dette står kommunen på denne måde til ansvar overfor borgerne og 

ministeriet for forvaltningen af skattekronerne. 

Det kan således ikke undre, at megen undersøgelse af revision samt dens virke og nytte 

bygger på økonomisk nyinstitutionelle teori, oftest i form af den såkaldte Principal-agent 

teori, hvor der netop forudsættes asymmetrisk information mellem principalen, f. eks.  

ministeriet, og agenten, her kommunen. Ministeriet kan ikke i praksis holde et vågent øje 

med kommunerne 24 timer i døgnet, og kan derfor ikke vide sig sikker på, at kommuner 

anvender skattekronerne sparsommeligt, produktivt og effektivt. Der indgås derfor en 

”kontrakt” mellem partnerne, i form af det lovpligtige regnskab, (forvaltnings)revisionen 

heraf og den tilhørende revisorrapportering, der tjener til formål at sikre den rette 

økonomiske adfærd i kommunerne.  

Teorien forudsætter således, at agenten handler opportunistisk, hvilket i denne 

sammenhæng betyder, at kommunerne, hvis de kan se en fordel i det, tilbageholder 

information, som ministeriet ellers ville have fundet relevant, og i det skjulte ikke lever op 

til forvaltningsrevisionens principper (Lorenzen mf 2004, s. 89).  

Agenten kan dog også have en egeninteresse i kontrakten. På samme måde som man ser 

”grønne bæredygtighedsregnskaber” fra forurenende forsyningsselskaber og ”etiske 

regnskaber” fra hvidvaskramte banker kan også en kommune, som i offentligheden kan 

fremstå bureaukratisk og ineffektiv, have en interesse i at fremstille sig selv som drevet 

efter forvaltningsrevisionens principper. ”Kontrakten” kan således også udnyttes af 

kommunen til at legitimere sig selv. 

Kontrakten i form af regnskabet og tilhørende revisorrapportering spiller således en 

afgørende rolle ved anvendelsen af Principal-Agent teorien. Forvaltningsrevisionens nytte 

kan således i dette perspektiv mere eller mindre læses ud af revisors rapportering, hvor der 

redegøres for den udførte forvaltningsrevision. For at forvaltningsrevisionen i sidste ende 

skal gøre en forskel, forudsættes naturligvis en konsekvenslogik, hvor ministeriet eller 

kommunen selv på baggrund af anbefalingerne i revisors rapportering foranlediger diverse 

tiltag og ændringer i forvaltningen for at sikre den rette adfærd. 

I den nyinstitutionelle teori kan et regnskab dog tolkes bredere end en kontrakt mellem 2 

parter, nemlig som en såkaldt institution: 

 

”Institutioner begrænser og regulerer således adfærd ved at gøre nogle former acceptable 

(legitime), mens andre fremstår som uacceptable (illegitime). Hermed vil bestemte 

virksomhedsmæssige former og praksisser, der ellers kunne synes hensigtsmæssige ud fra 

snævre økonomiske og produktivitetsmæssige hensyn, blive udelukket og betegnet som 

uacceptable ud fra legitimitetsmæssige hensyn” (Lorenzen mf 2004, s. 148). 
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Citatet er interessant på 2 måder. For det første understreger det begrænset rationalitet og 

adfærd i beslutningsadfærden. For det andet påpeger det, at der er andre hensyn end 

snæver økonomisk egeninteresse, som øver indflydelse på aktørens beslutningsadfærd. 

Teorien udpeger også hensynet til legitimitet som et centralt forhold for aktørers 

nyttemaksimering og overlevelse på længere sigt (Lorenzen mf 2004, s. 147). Her kan 

regnskabet og revisors rapportering som tidligere nævnt udadtil spille en legitimerende 

rolle for kommunen, men herudover kan det synes vanskeligt at læse kommunens egen 

opfattelse af legitim økonomisk beslutningsadfærd ud af en revisorrapportering. Hertil 

kommer, at større politiske aktører som en kommune har komplekse beslutningsgange 

med mange aktører med ofte modstridende egeninteresser, der hver for sig kan handle 

opportunistisk og ikke deler én økonomisk egeninteresse. Således er en kommune ovenfor 

fremstillet som én enhed, men denne kan i sig selv opdeles i en række principal-agent 

forhold, så som forholdet mellem kommunalbestyrelsen og den kommunale forvaltning, 

socialdirektøren og socialforvaltning etc. 

 

I teorivalget for dette speciale er det derfor nødvendigt at udvide det teoretiske perspektiv 

til at omfatte andet og mere end den økonomiske nyinstitutionalisme.  

 

Der findes forskellige nyinstitutionelle retninger inden for henholdsvis økonomisk, 

politologisk og sociologisk teori, der alle opstiller et supplement til Principal-agent teoriens 

fokus på kausalitet og konsekvenslogik: 

 

• Den historiske institutionalisme hvor kommunen henter sin legitimitet i 

tilpasningen til den samfundsmæssige udvikling ved at forsøge at afveje ydre pres 

ift. indre kapacitet og dermed følger en taktisk, kontekstuel logik 

• Den normative institutionalisme hvor kommunen henter sin legitimitet i kognitive 

mønstre, som aktøren i kommunen stort set er ubevidst om, men som ligger bag 

pågældendes adfærd og handlen. Der er således tale om en identitetslogik, og det er 

centralt for aktørerne at handle meningsfuldt i forhold til deres normer og værdier 

• Diskurs-institutionalismen afkoder som den historiske institutionalisme 

omverdenen og dens krav, men i stedet for tilpasning vælges en forhandlingslogik, 

hvor der opnås legitimitet gennem meningsdannelse og Agenda-setting  

 

De 4 institutionelle retninger er forskellige i forhold til fokus og beslutning. Inden for nogle 

retninger er kommunen den handlende aktør med fokus på revisorrapporteringens 
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indhold, hvor den inden for andre forsøger at tilpasse sig en allerede etableret struktur. 

Retningerne kan sammenholdes i følgende model:  

Hver retning bidrager til forståelsen af forvaltningsrevisionens effekt og nytte. Ovenfor er 

allerede beskrevet den økonomiske Principal-Agent teori, hvor forvaltningsrevisionen øver 

indflydelse gennem revisors rapportering til kommunalbestyrelsen eller ministeriet, der på 

baggrund af revisors anbefalinger foranlediger diverse tiltag og ændringer i forvaltningen. 

Tiltroen til dette perspektiv på forvaltningsrevisionens indflydelse er stærk hos lovgiver, 

hvilket bl.a. ses ved, at der stort set altid er krav om rapportering af forvaltningsrevision 

ved revision af offentlige midler. 

 

Den historiske og normative institutionalisme, der er sociologisk inspirerede, fokuserer på, 

hvordan institutioner former organisationer, som en kommune. I det normative perspektiv 

vil kognitive mønstre, som aktøren i kommunen stort set er ubevidst om, ligge bag 

pågældendes adfærd og handlen, og det er centralt for aktørerne at handle meningsfuldt i 

forhold til deres normer og værdier (March 1995, kap 3). Principperne bag 

forvaltningsrevisionen kan således over en årrække have skabt en forståelsesramme, som 

aktørerne i kommunen agerer indenfor; - en forståelsesramme som ikke kan relateres 

direkte til den aktuelle forvaltningsrevision, men som kan hjælpe med at forklare, hvorfor 

aktører agerer iht. forvaltningsrevisionens normer, værdier og opfattelse af, hvad der er 

legitimt og illegitimt, selv om det ikke kan betale sig for dem. I det historiske perspektiv er 

aktøren i kommunen ligeledes udsat for kognitive mønstre og omverdenspres, forårsaget af 

Aktør 

Diskurs-institutionel teori 

Udbredte forestillinger, 

meningsdannelse, agenda-setting, 

forhandlingslogik 

Indhold 

Struktur 

Proces 

Økonomisk institutionel teori 

Rationelle aktører, incitamenter, 

effektivitet, egeninteresse, 

konsekvenslogik 

Historisk institutionel teori 

Omverdenspres, samfundsmæssig 

udvikling, tilpasning, afvejning af ydre 

pres ift. indre kapacitet, kontekstuel 

logik 

Normativ sociologisk 

institutionel logik  

Normer, roller, normativ tilpasning, 

legitimitet, accept, tilslutning, 

identitetslogik 

Figur 1.1: De 4 institutionelle retninger (Pedersen 2009) 
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den samfundsmæssige udvikling, som dog er aktøren bevidst. Hos lovgiver er der som 

nævnt en stærk tiltro til forvaltningsrevisionens nytte gennem revisors rapportering heraf, 

hvorfor en kommune i det historiske perspektiv vil forsøge at afveje det heraf skabte 

omverdenspres ift. kommunens indre kapacitet ved taktisk at allokere lige præcist så 

mange ressourcer, som er krævet (hverken mere eller mindre), for at undgå bemærkninger 

i revisors rapportering og dermed imødekomme lovgiver, hvorved der dannes en ”effektiv 

vurdering af anden orden” jf. afsnit 1.1. 

 

Indenfor den diskursive institutionalisme, som er politologisk inspireret, er udbredte 

forestillinger og problemopfattelser i omverdenen ligeledes aktøren bevidst, men i stedet 

for tilpasning som i det historiske perspektiv vælges en forhandlingslogik, hvor der opnås 

legitimitet gennem meningsdannelse og Agenda-setting. Da lovgiver nære en stærk tiltro 

til forvaltningsrevisionens nytte gennem revisors rapportering heraf, er dette næppe en 

tilgang, som ville være anvendelig for en enkelt kommune. Kommunernes Landsforening, 

KL, deltager dog hyppigt i samfundsdebatten, herunder også i evalueringen af kommuner, 

og den diskursive tilgang må formodes at være en anvendelig tilgang for KL. 

 

De nyinstitutionelle retninger kan således ses som flere sider af samme sag, der begge 

forsøger dels at etablere en sammenhæng mellem institutioner og aktørers adfærd, og 

dels at forklare, hvorfor institutioner opstår og forandres (March 1995, kap 3). Deres fokus 

er dog forskelligt og fører til supplerende forståelser af forvaltningsrevisionens indflydelse 

og nytte: Hvor nytten i det økonomiske perspektiv f. eks. måles ud fra revisors 

rapportering af, i hvilket omfang kommunen har implementeret de anbefalede 

forretningsgange og kontroller, siger dette ikke nødvendigvis noget om revisionens reelle 

effekt og nytte. Er anbefalingerne blot blevet implementeret uden at have den ønskede 

effekt? Det sociologiske perspektiv peger supplerende på, at forvaltningsrevisionens nytte 

også kan konstateres ud fra generel øget ansvarlighed og økonomisk bevidsthed i 

forvaltningen, der ikke nødvendigvis relaterer sig til den seneste forvaltningsrevision og 

rapporteringen heraf.  

  

Det ligger uden for denne opgaves rammer at gå mere i dybden med de nyinstitutionelle 

teorier, men de forklarer, hvorfor der i dette speciale vil blive anvendt 

forvaltningsrevisionsteori, der baserer sig på henholdsvis den sociologiske og den 

økonomiske tilgang. 

 

Den tidligere engelske rigsrevisor, John Bourn, giver i sin bog, Public Sector Auditing – Is 

it value for money? (Bourn 2007, s 1) et bud på en teoretisk tilgang, hvor revisionsmetoden 

afhænger af problemstillingen og aktørerne i den. Metoderne skal ikke nødvendigvis tages 

fra det økonomiske område, men kan ligeledes hidrøre under samfundsvidenskaberne 

(Bourn 2007, s. 96), hvor sociologien også har hjemme.  John Bourns bog vil således blive 
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anvendt som et eksempel på en ikke-økonomisk tilgang til vurderingen af, hvordan 

forvaltningsrevisionen antages at have effekt i den kommunale forvaltning. 

  

Til vurdering af forvaltningsrevisionen fra et økonomiske perspektiv vil specialet anvende 

Rolf Elm-Larsens bog ”Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces”, der netop har til 

hensigt ”at give begrebet forvaltningsrevision et konkret indhold og at sikre, at det er 

underbygget primært med teorier fra økonomien, f. eks. teoriretninger som agent-

principalteorien og transaktionsomkostninger” (Elm-Larsen 2013, s. 20). 

 

Resultatet af teorigennemgangen vil efterfølgende blive anvendt som grundlag for analysen 

af underspørgsmål 1. Endvidere vil gældende standarder for forvaltningsrevision (de i 

indledningen omtalte SOR-standarder) og gældende lovgivning for kommunal revision 

blive gennemgået med henblik på at vurdere, hvilket teoretisk fundament, de bygger på. 

 

Metode: 

Specialets metode vil i overvejende grad være empirisk, hvilket fortrinsvis skyldes 

hensynet til inddragelse af synspunkter fra de kommunale økonomifunktioner og deres 

opfattelse af forvaltningsrevisionens effekt. 

Som nævnt i teoriafsnittet vurderes en tilgang alene baseret på principal-agent teorien og 

dennes fokus på regnskabet og revisorrapporteringen ikke i sig selv at give et 

fyldestgørende billede af, hvorvidt forvaltningsrevisionen gør en forskel i den kommunale 

forvaltning. Empirien vil derfor ikke bygge på en gennemgang af regnskaber og 

revisorrapportering, men derimod på baggrund af egne indsamlede data. 

Specialet ønsker at afdække forvaltningsrevisionens effekt, men har ikke fokus på at opnå 

en dybere forståelse af denne eventuelle effekt. Specialet har således primært et 

forklarende frem for et forstående sigte, hvilket taler for en kvantitativ tilgang til 

indsamling af data (Andersen 1999, kapitel 4). 

For at få en så bred forståelse af forvaltningsrevisionens effekt som muligt er 

spørgeskemaet derfor valgt som undersøgelsesmetode, således at det bliver muligt at 

sammenligne en række kommuner på tværs. Spørgeskemaet er rettet mod de ansatte i 

kommunernes økonomifunktion, der er i kontakt med revisor, og som derfor må forventes 

at have en mening om, hvorvidt forvaltningsrevision har effekt. Ved anvendelsen af 

deskriptiv statistik vil specialet desuden forsøge at årssagsforklare de effekter af 

forvaltningsrevisionen, som måtte blive identificeret. 

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vil sammen med teoriforståelsen fra 

underspørgsmål 1 blive anvendt til besvarelse af underspørgsmål 2 og 3. Spørgeskemaets 

spørgsmål er delvist inspireret af Johnsen et al (2019). 
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Specialets opbygning: 

Som en læsevejledning er specialets opbygning illustreret grafisk nedenfor, hvor specialets 

kapitler er sammenholdt med problemformuleringen og dens underspørgsmål:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1:  
Problemidentifikation 
Teorivalg & Metode 

Kapitel 2:  
Hvad karakteriserer den kommunale 
forvaltningsrevision? 
Opstilling af hypoteser 

Kapitel 3:  
Undersøgelseskoncept og dataanalyse 

 

Kapitel 4:  
Undersøgelsens resultater 

Kapitel 4:  
Fremmer forvaltningsrevisionen 
forandring, forbedringer og ansvarlighed i 
forvaltningerne? 

Kapitel 4: Hvilke faktorer er afgørende 
for, at forvaltningerne finder 
forvaltningsrevisionen nyttig og bidrager 
med værdi? 

Kapitel 4: 
Af- eller bekræftelse af hypoteser  

Kapitel 5:  
Konklusion –  
Gør forvaltningsrevision en forskel i den 
kommunale forvaltning? 
 

Kapitel 6:  
Perspektivering og diskussion 
 

Figur 1.2: Specialets opbygning 
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Efter problemidentifikation samt teori- og metodevalg i kapitel 1, vil kapitel 2 gennemgå de 

nævnte teorier inden for forvaltningsrevision. Kapitlet munder ud i en model, der 

sammenholder de gennemgåede teorier, ligesom den indplacerer den kommunale 

forvaltningsrevision i forhold til disse. Kapitlet tjener således til formål at svare på det 

første underspørgsmål i problemformuleringen: Hvad karakteriserer den kommunale 

forvaltningsrevision? og opstiller afslutningsvis hypoteser herfor pba. kapitlets 

teorigennemgang. 

Kapitel 3 gennemgår undersøgelseskonceptet, herunder stikprøve- og indsamlingsstrategi, 

og derefter hvilke dataanalyser der benyttes til at undersøge de opstillede hypoteser i 

kapitel 2.  

Resultatet af undersøgelsen gennemgås i kapitel 4, der krydsrefererer besvarelserne mhp. 

at kunne svare på underspørgsmål 2: Fremmer forvaltningsrevisionen forandring, 

forbedringer og ansvarlighed i forvaltningerne? Herefter analyseres besvarelserne vha. 

korrelations- og multiple regressionsanalyser med henblik på at kunne svare på 

underspørgsmål 3: Hvilke faktorer er afgørende for, at forvaltningerne finder 

forvaltningsrevisionen nyttig, og at den bidrager med værdi?  

Den samlede konklusion på problemformuleringen gives i kapitel 5, og kapitel 6 

perspektiverer til andre analyser af forvaltningsrevisionens effekt. 
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 Hvad karakteriserer den kommunale 
forvaltningsrevision? 

2.1 Indledning  
Dette kapitel vil undersøge begrebet forvaltningsrevision, - hvad ved vi om teorien, og hvad 

er der lavet af andre undersøgelser? 

Som nævnt i indledningen er der i såvel den international ISSAI 3000 som den danske 

SOR 7 standard fokus på, at forvaltningsrevisionen skal føre til forbedringer i den 

reviderede organisation. 

Dette harmonerer med den politiske ledelse i disse organisationer, der som udgangspunkt 

forventer, at revisionen gør en forskel ved at skabe grundlag for, at man kan gøre ansvar 

gældende samt ved at sikre, at regnskabet er rigtigt, at dispositionerne er lovlige og 

forvaltningen styres effektivt. Men som samtidig ser og oplever revision som et instrument 

til at skabe værdi for den reviderede selv (Elm-Larsen mf 2015, s. 24). 

Kapitlet opstiller derfor en model, der sammenholder de gennemgåede 

forvaltningsrevisionsteorier i forhold til styring og deres opfattelse af værdiskabelse, 

ligesom det indplacerer den kommunale forvaltningsrevision og standard for offentlig 

revision (SOR7) i forhold til disse parametre. 

På baggrund af teorigennemgangen opstilles afslutningsvis en række hypoteser for effekten 

af den kommunale forvaltningsrevision. 

 

2.2 Fokus på output - forvaltningsrevision som 
evaluering 

Der er flere bud på, hvorledes man som revisor bedst tilgår forvaltningsrevisionen. I sin 

bog, Public Sector Auditing – Is it value for money? (Bourn 2007, s 1), der som 

udgangspunkt omhandler offentlig revision generelt, men hvis fokus er på dens 

værdiskabelse, skriver den tidligere engelske rigsrevisor, John Bourn, bl.a.:  

So the question arises: ‘Public Service Auditing – Is it Value for Money?’ And the purpose 

of this book is to show that it can be value for money. The argument is that:  

• Public authorities are fundamentally bureaucracies – hierarchies operating by rules 

– and hence are more inclined to look inwards to processes and procedures, than 

outwards to results and outcomes for those whom they have the duty to serve.  
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• Traditionally, public sector audit, valuable as it could be, through its independence 

from organisations, and the authority and objectivity this bestows, reinforced the 

tendency to look inwards by its concentration on seeing that rules and procedures 

were obeyed and money spent according to.  

• Auditors therefore concentrated on the cataloguing of failure, from which, of course, 

we may learn what not to do. But valuable as this is, especially in the detection of 

fraud and waste, an inventory of failures is not a guide to success.  

• And the argument of this book is that by analysing and encouraging the successes of 

public administration, the auditor can act as coach and mentor rather than critic 

and nark; and his recommendations can thus help his public sector clients to 

succeed in the future rather than simply criticising them for failure in the past. 

Offentlig revision har således historisk været indad skuende, da den har taget afsæt i den 

offentlige bureaukratiske struktur med sin kærren om fejlminimering på bekostning af reel 

værdiskabelse og forandring. 

John Bourn kommer senere på side 9 ind på de i indledningen omtalte hovedbegreber for 

forvaltningsrevisionen, economically (sparsommeligt), efficiently (produktivt) og 

effectively (effektivt): 

“Regardless of the method of delivery, the ultimate aim of all public services is to meet the 

reasonable needs of citizens economically and efficiently. …. The third component of value 

for money – effectiveness – is now interpreted more widely to include not only assessing 

the achievement of desired outputs and outcomes but also evaluating the quality of public 

services, social inclusion particularly in a multi cultural society; and equity in ensuring 

access to services. This development is largely influenced by the recognition that value for 

money must be interpreted as much through the eyes of those who depend on public 

services as those who design and deliver them.”   

Et noget mere ambitiøst projekt end blot at identificere fejl i den offentlige forvaltning. 

Revisor skal have fokus på og guide den offentlige myndighed, ikke blot i vurdering af 

opnåelsen af prædefinerede mål, men også i evalueringen af kvaliteten i de offentlige 

ydelser. 

Blikket skal derfor som nævnt vendes “outwards to results and outcomes for those whom 

they have the duty to serve”. Bourn er dog ikke fortaler for en ren resultatorienteret tilgang 

uden modifikationer:” What is really needed is a ‘performance culture’ in which 

measurement has a part, but is not the exclusive focus of attention. And, indeed, this was 

the original intention of the performance frameworks described at the start of his chapter 

– management by objectives, the EFQM model and the McKinsey 7S framework. But as 

explained, the way in which such ideas were implemented often meant that most attention 

was paid to the most visible aspects of measurement – whether the target was being hit – 
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and too little to the overall management capacity which measurement supports, and which 

should be directed towards the achievement of outcomes (Bourn 2007, s. 342). 

Og videre side 343: “To sum up; the lesson of this chapter is that what is needed to 

transform a measurement culture into a performance culture is: 

• Measures and targets that make sense to those who must achieve them; 

• Measures and targets that make sense to the public; 

• Measures and targets that provide clear directions and are unambiguous to 

measure. 

If an organisation has the leadership qualities to do all this it may successfully: 

• Assess and manage risk; 

• Release staff potential; 

• Secure successful change in line with strategic objectives 

Alt sammen noget som revisor bør hjælpe organisationen med i sin kombinerede revisor- 

og mentorrolle.   

På side 72 hedder det: Too often audit reports appear to make sense and are accepted by 

auditees, but then failed to change behavior in the promised way. 

How can progress be made? Our experience suggests there are three ways forward:  

• firstly, using separate methodologies for separate subjects, thus ensuring the best fit 

between the methodological approach and the subject of evaluation:  

• secondly, focusing on the meanings which participants give to their roles; and  

• thirdly, for the auditor to act as coach and mentor rather than critic and nark. 

Altså en tilgang, hvor revisionsmetoden afhænger af problemstillingen og aktørerne i den. 

Det omtales endvidere, at metoderne ikke nødvendigvis skal tages fra det økonomiske 

område, men ligeledes kan hidrøre under samfundsvidenskaberne, som f. eks. den sociale 

antropologi i forståelsen af organisationers adfærd (Bourn 2007, s. 96). Dette ligger 

naturligvis meget langt for de i indledningen omtalte ISA og SOR-standarder, der jo netop 

forsøger at fastlægge én tilgang og én metode for revisionen. 

 

2.3 Fokus på proces - forvaltningsrevision som  
vurdering af styringsværktøjer 

I sin bog ”Forvaltningsrevision – begreb, teori og proces” skriver Rolf Elm-Larsen, at han 

med bogen ønsker ”at give begrebet forvaltningsrevision et konkret indhold og at sikre, at 

det er underbygget primært med teorier fra økonomien, f. eks. teoriretninger som agent-

principalteorien og transaktionsomkostninger” (Elm-Larsen 2013, s. 20).  
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Elm-Larsen refererer også, i tråd med ovenstående citater fra John Bourns bog, at ”I disse 

år arbejder en række landes statslige revisioner desuden på at inddrage forskellige 

samfundsvidenskabelige metoder og teknikker …… Disse udviklingstræk peger på et ønske 

om at udvide begrebet forvaltningsrevision ved at inddrage tilgrænsende områder samt 

metoder og teknikker, der er almindeligt kendt i den samfundsvidenskabelige 

forskningsteknik” (Elm-Larsen 2013, s. 20). 

Elm-Larsen tilgang er dog, ”at udvikle nye og mere tidssvarende metoder, så 

forvaltningsrevisionen kan tilrettelægges mere effektivt …. Endeligt er det hensigten med 

bogen at påvise, at revisors vurdering af ledelsens styringskoncept og 

informationssystemer er en hurtigere og mere direkte metode til at vurdere virksomhedens 

økonomiske resultat på end ved at foretage detaljerede sparsommeligheds-, produktivitets- 

og effektivitetsanalyser. Af den grund er økonomistyring en formålstjenlig indfaldsvinkel 

for en revisor i forvaltningsrevisionen, selvom den er mere processuelt end substantielt 

orienteret” (Elm-Larsen 2013, s. 27).  

Den processuelle tilgang udfoldes i bogens kapitel 3, hvor en model for 

forvaltningsrevision præsenteres.  

 

Figur 2.1: En model for forvaltningsrevision (figur 3.1 i Elm- Larsen 2013) 

Ifølge bogen har traditionel forvaltningsrevision været input-orienteret, hvor revisor har 

fokuseret på, om der kunne spares på ressourcerne.” I en mere moderne tilgang til 
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forvaltning bliver der lagt vægt på en vurdering af, om offentlige virksomheder har nået de 

politisk formulerede mål med de færrest mulige omkostninger” (Elm- Larsen 2013, s. 59). 

Udgangspunktet for modellen er derfor, at ”al offentlig virksomhed er en produktiv proces, 

der forbruger ressourcer/produktionsfaktorer til fremstilling af såvel materielle som 

immaterielle goder og tjenesteydelser, og som stræber mod realisering af en eller flere 

politiske målsætninger”.  

Modellen, der også kaldes ”værdiskabelseskæden i offentlig virksomhed”, viser 

sammenhængen mellem forvaltningsrevisionens kernebegreber, sparsommelighed, 

produktivitet og effektivitet, der anvendes i opfølgningen på, og kontrollen af, de 

iværksatte produktionsprocesser. Efter en gennemgang af disse 3 begreber konkluderes på 

side 175, at ”Den almindeligt anvendte undersøgelsesmetode i forvaltningsrevision ved 

brug af de tre klassiske begreber i den økonomisk-kritiske revision får først sin fulde 

betydning, når de tre begreber kædes sammen med ledelsens brug af styrings- og 

planlægningsværktøjer. 

Manglende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet kan være symptomer på 

manglende ledelse herunder svigtende interne kontroller i virksomheden”. 

”I virksomheder, hvor ledelsen har opbygget et koncept til økonomistyring og har de 

nødvendige værktøjer til økonomistyring, kan revisor rette sin opmærksomhed mod, 

hvordan ledelsen benytter disse i sin styring af virksomheden. Får virksomheden og dens 

ledelse fuldt udbytte af sin investering på økonomistyringsområdet, er der også her en 

latent effektiviseringsgevinst? 

Når økonomistyring integreres i forvaltningsrevisionen, bliver der primært tale om en 

undersøgelse af ledelses- og styringsværktøjernes egnethed i beslutnings- og 

planlægningsprocessen. 

Hovedformålet med forvaltningsrevisionen er i dag at vurdere, om ledelsen har etableret 

styringsværktøjer herunder interne kontroller, der sætter den i stand til løbende at vurdere 

sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (Elm-Larsen 2013, s. 181)”. 

Bogen fastholder hermed sin processuelle tilgang, men skaber dermed en tilgang, som i 

følge John Bourn er “more inclined to look inwards to processes and procedures, than 

outwards to results and outcomes for those whom they have the duty to serve”. Det er dog 

ikke den endelige konklusion, idet Elm-Larsen understreger, at hans model ”stræber mod 

realisering af en eller flere politiske målsætninger”. Han går dog ikke så langt som John 

Bourn, hvis pointe jo netop er, at man ikke må stoppe her, men samtidig skal facilitere 

organisationens evaluering af disse politiske målsætninger. 
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Denne konsekvens er logisk nok, da Bourn med inddragelsen af samfundsvidenskabelige 

metoder jo netop dermed muliggør en evalueringstilgang, hvor Elm-Larsen med sin 

Principal-Agent teoretiske tilgang har fokus på den effektive styring i processen og de 

dermed forbundne (transaktions)omkostninger. 

 

2.4 Forvaltningsrevision – et spørgsmål om styring og 
opfattelse af værdiskabelse 

Der er tale om to forskellige tilgange til forvaltningsrevisionen og dens opfattelse af 

værdiskabelse: Den procesorienteret tilgang, der har fokus på at vurdere, om der er 

etableret styringsværkstøjer og interne kontroller, der sætter ledelsen i stand til løbende at 

vurdere sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.  

Heroverfor står evalueringsmodellen, der har fokus på ledelsens evne til at evaluere på 

opnåelsen af prædefinerede målsætninger, og ikke mindst på det samfundsmæssigt 

hensigtsmæssige i disse målsætninger. 

I det følgende vil de 2 tilgange til forvaltningsrevisionen blive sammenlignet ved at 

indplacere dem i Newman og Clarkes model for ”Governance Regimer” (Newman 2009, s. 

128)”. Modellen er inspireret af de styrings- og forvaltningsformer som blev indført i den 

offentlige sektor omkring årtusindeskiftet med inspiration fra den private sektor og New 

Public Management (NPM), og er således velegnet til sammenstilling af forskellige 

offentlige forvaltningsteorier.  

NPM baserede sig især på 2 tendenser i den offentlige sektor: 

• Tendensen til administrative reformer i den offentlige sektor, herunder 

decentralisering af ledelsesansvar i den kommunale sektor, målstyring, output- og 

resultatfokus. 

• Tendensen til institutionelle reformer, herunder opsplitning af den kommunale 

sektor i mindre resultatenheder, inddragelse af private virksomheder gennem 

udlicitering og privatisering. 

Denne decentralisering af magt og styring er central i modellen. I Newman (2009) 

udforskes dobbeltheden af de-regulering og re-regulering og viser, at denne struktur 

skaber styringsmæssige spændinger og dilemmaer for ledelsen i institutionerne. Disse 

spændinger og dilemmaer er oftest ikke kun gældende for den enkelte institution, men 

baserer sig på en række grundlæggende og modsatrettede interesser, der er et resultat af 

modstridende, men sameksisterende såkaldte styringsregimer (Governance regimer). 
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Hvert ”regime” som de benævnes i bogen, beror på en sammenkobling af specifikke 

kontrolteknonologier, legitimitet og diskurs. Hvert regime vil ligeledes begunstige 

specifikke styringsrationaler og adfærdsformer (Newman 2009, s. 131) 

Syringsrationalet bag de forskellige tilgange til økonomistyring og forvaltningsrevision kan 

således påvirke de kommunale institutioner i forskellige retninger i modellen, der er 

formet af:  

1. pres mod effektivitet og produktivitet gennem resultat- og kontraktstyring 

(Managerial Governance), 

2. pres mod styrket samhørighed og samarbejde med det omkringliggende samfund 

gennem en gruppebaseret beslutningsproces og partnerskaber (Network 

Governance), 

3. pres mod troværdig og legitim forvaltning gennem intern styring og kontrol 

(Hierarchical Governance), 

4. pres mod selv-regulering og selvstændigt samarbejde med brugerne af institutionen 

gennem uddelegering og ansvarsdeling, og eget ansvar for tilvejebringelse af 

kapacitet (Self-governance). 

De forskellige regimer kan illustreres i følgende model (Newman 2009, s. 128), der 

ligeledes angiver styringsrationalet for det enkelte regime. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svag central styring 

Hierarchical Governance 
Udvis troværdig og legitim 
forvaltning gennem intern 
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Stærk central styring 
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Tag ansvar, opbyg kapacitet, 
iagttag styringsprincipper for 
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Skab effektivitet og produktivitet 
gennem aktivitets- og 
resultatstyring 

Figur 2.2: Governance Regimer (egen tilvirkning pba. Newmann 2009, s. 128) 
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Nedenfor er de 2 tilgange til forvaltningsrevisionen indplaceret i modellen for Governance 

Regimer: 

 

 

 

  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierarchical Governance: Elm-Larsens procesorienterede tilgang til 

forvaltningsrevisionen lægger sig op ad den traditionelle ”Hierarchical governance”, hvor 

revisionens fokus er på styring af processer og interne kontroller. Derved er hans tilgang jf. 

Bourn “more inclined to look inwards to processes and procedures, than outwards to 

results and outcomes for those whom they have the duty to serve”, - dvs. der bliver mere 

fokus på sikker styring, klare procedurer og stærk central styring. Disse bureaukratiske 

idealer er ofte udskældte i forhold til de andre regimer og synes at stå i vejen for 

fleksibilitet, innovation, kreativitet og ansvarlighed, som netop er idealer i Self-Governance 

og Managerial Governance (Newman 2009, s. 129). 

Som pilene væk fra Hierarchical Governance indikerer, kan Elm-Larsens model for 

forvaltningsrevision dog ikke entydigt fastholdes i dette regime, men låner også elementer 

fra 2 andre regimer. Som tidligere nævnt stræber modellen også mod realisering af en eller 

flere politiske målsætninger, og trækker dermed på elementerne i Managerial Governance. 

Måden dette opnås på er dog fortsat ved fokus på styring og proces, nemlig gennem 

resultatstyring og opfølgende kontrol på effektivitet jf. figur 2.1, hvilket derfor ville være et 

naturligt fokus for en forvaltningsrevision, der baserer sig på Elm-Larsens tilgang. 

Svag central styring 

Stærk central styring 
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fokus på proces 

Self-governance 
Tag ansvar, opbyg kapacitet, 
iagttag styringsprincipper for 
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fælles målsætninger 

Hierarchical Governance 
Udvis troværdig og legitim 
forvaltning gennem intern 
styring og kontrol af processer 
Elm-Larsen: 
Procesorienteret 
forvaltningsrevision 
 

Værdi ved 
fokus på output 

Managerial Governance 
Skab effektivitet og produktivitet 
gennem aktivitets- og 
resultatstyring 
Bourn: 
Evalueringsorienteret 
forvaltningsrevision 
 

Figur 2.3: Indplacering af forvaltningsrevisionsteorien i Governance Regimer 
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Forudsætningen for modellen er en stærk ledelse og central styring, der kan tilrette 

styringsværktøjer og interne kontroller, hvis de viser sig uegnede i beslutnings- og 

styringsprocessen. Skulle den stærke centrale styring udeblive eller svigte, vil en 

forvaltningsrevision og en central ledelse, der bygger på denne model, vurdere 

institutionen ud fra dens evne til at låne elementer fra ”Self-governance” regimet, - dvs. ud 

fra dens evne til selv at kunne tage ansvar for styringen, opsætte præstationsmål og 

evaluere disse. 

Self-Governance: I dette regime forventer revisionen og den centrale ledelse som nævnt, 

at man selv kan tage ansvar for styringen. Institutionens ledelse har derfor friere 

muligheder for at definere, hvad forvaltningsrevisionen skal måle den på og styre efter, 

men revisionen og den centrale ledelse vil også forvente, at man selv tager ansvaret for at 

opbygge den fornødne kapacitet. Dermed også sagt, at man som leder i Self-governance 

regimet kan vælge at låne output- og resultatsmål fra Managerial Governance regimet, 

hvilket er illustreret med pilen mellem de 2 regimer. 

Den centrale styring er som nævnt svag, men påvirker dog fortsat regimet, hvilket 

eksempelvis kan ske gennem rammestyring i form af bevillingsoverholdelse og 

budgetopfølgning, hvilket så naturligt ville indgå som et fokuspunkt i 

forvaltningsrevisionen. 

Self-governance fritager på denne måde organisationen fra den bureaukratiske centrale 

styring og sætter den decentrale ledelse og dennes ansvarlighed i højsædet – en 

ansvarlighed som også vil kræves ved skift i vedtagne økonomiske principper og politikker 

fra centralt sted (Newman 2009, s. 130). Udfordringen for revisionen er her, om 

ansvarligheden skal være fokuspunktet, og dermed om den f. eks. kan måles ud fra 

ledelsens evne til at sætte og opfylde egne mål for præstation og kapacitet. Eller om 

revisionen skal vælge alene at koncentrere sig om f. eks. bevillingsoverholdelse og 

budgetopfølgning, som oftest er defineret af den centrale ledelse. 

Managerial Governance: John Bourns outputbaserede tilgang til 

forvaltningsrevisionen lægger sig op ad ”Managerial Governance”, hvor fokus er på 

aktivitets- og resultatstyring. En forvaltningsrevision baseret på Bourns tilgang går dog 

skridtet videre, ved ikke blot at have fokus på resultatet, men også ved at evaluere 

kvaliteten af de offentlige ydelser. 

Revisionens og den centrale ledelses fokus på opnåelse af resultater som succeskriterie kan 

medføre, at den brede offentlige interesse marginaliseres, de ”besværlige” borgere får ikke 

tilstrækkelig opmærksomhed og kortsigtet succes vinder over langsigtede, holdbare 

løsninger. Regimet forlanger konstant innovation og forandringsparathed og anvender 

betydelige ressourcer på evaluering af målopfyldelse.  

Revisionen skal derfor i dette regime brede sit fokus ud, så det ikke kun ser på resultatet og 

outputtet, men også på hvilke ressourcer, det har krævet. Dette kan bl.a. ske ved udførelse 
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af cost-benefit-analyser og beregning af produktivitet. På den anden side kan regimet 

hævde at levere resultater, at have frigjort ressourcer fra bureaukratiets patetiske og 

hierarkiske fejlfindingskultur, at have medført diversitet i de offentlige ydelser og det frie 

valg samt at have reduceret de offentlige udgifter (Newman 2009, s. 130). 

Som det fremgår, kan en forvaltningsrevision baseret på Bourns tilgang vise sig at være 

ganske kompleks og arbejdskrævende. Fokus på output og evaluering af kvaliteten i de 

offentlige ydelser kræver dyb indsigt og konsekvensberegninger. Revisor har mange 

værktøjer i værktøjskassen i dette regime, og det er ikke så underligt, at de andre regimer 

låner fra Managerial Governance. 

Som Elm-Larsen forudsætter også Bourn en stærk central styring, der kan modificere de 

opsatte målsætninger, hvis de skulle vise sig irrelevante eller for komplekse til at 

medarbejdere og borgere kan forholde sig til dem. Skulle den stærke centrale styring 

udeblive eller svigte, vil en forvaltningsrevision og en central ledelse, der bygger på Bourn, 

vurdere institutionen ud fra dens evne til at låne elementer fra ”Self-governance” regimet, 

ved selv at tage ansvar for styringen hen mod selvdefinerede outputmål. Det vurderes ikke 

sandsynligt, at output-tilgangen kan hente bidrag fra Network Governance, jf. nedenfor. 

Network Governance er på mange måder et opgør med opdelingen af borgerne i 

besværlige og ikke-besværlige, som det kan forekomme inden for Managerial Governance. 

Regimet inddrager multiple interessenter i leveringen af komplekse politiske løsninger. 

Det bidrager med løsninger til komplekse samfundsmæssige problemer som folkesundhed 

og ældreomsorg gennem partnerskaber mellem den offentlige forvaltning, professionelle 

og borgere. Dog gør den svage centrale styring og kontrol det svært at måle resultater og 

effekter. Omkostningerne i form at tidsforbrug er høje, og i modsætning til Self-

Governance er placeringen af ansvar uklar. Dette regime vurderes derfor ikke at være en 

egnet tilgang for forvaltningsrevisionen. 

De 2 tilgange til forvaltningsrevision befinder sig således i krydspresset mellem at skabe 

værdi gennem fokus på styring af processer og interne kontroller, eller gennem fokus på 

resultater og evaluering af output. I den første tilgang (Elm-Larsen) er der risiko for, at 

forvaltningsrevisionen alene bliver et spørgsmål om sikker styring, klare procedurer og 

stærk central styring uden reelt at forholde sig til outputtet. I den anden tilgang (Bourn) er 

der risiko for, at forvaltningsrevisionen bliver for kompleks og arbejdskrævende, og derfor 

i praksis ikke lader sig gennemføre med mindre revisor besidder dyb indsigt i og kan 

foretage konsekvensberegninger for den reviderede organisation. 

Begge tilgange forudsætter en stærk central styring i den reviderede organisation. Skulle 

den stærke centrale styring udeblive eller svigte, vil en forvaltningsrevision og en central 

ledelse, der bygger på disse tilgange, vurdere institutionen ud fra dens evne til selv at tage 

ansvar for styringen hen mod selvdefinerede mål og for opbygningen af den fornødne 

kapacitet. Forvaltningsrevisionen sætter hermed den decentrale ledelse og dennes 
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ansvarlighed i højsædet. Udfordringen for revisionen er her, om ansvarligheden skal være 

fokuspunktet, og dermed om den f. eks. kan måles ud fra ledelsens evne til at sætte og 

opfylde egne mål for præstation og kapacitet. Eller om revisionen skal vælge alene at 

koncentrere sig om f. eks. bevillingsoverholdelse og budgetopfølgning, som oftest er 

defineret af den centrale ledelse. 

 

2.5 Den kommunale forvaltningsrevision 
Revisionen af kommunerne har siden 1998 også omfattet forvaltningsrevision (Elm-Larsen 

mf 2015, s. 381) jf. den kommunale styrelseslov §42, stk. 2. Indtil da omfattede den 

kommunale revision kun finansiel revision og en juridisk-kritisk revision. 

Forvaltningsrevision i kommuner omfatter alene gennemførelsen af 

kommunalbestyrelsens beslutninger. Ved forvaltningsrevisionen skal revisor derfor ikke 

vurdere selve hensigtsmæssigheden i kommunalbestyrelsens beslutninger” (Elm-Larsen 

2013, s. 30), hvilket strider mod John Bourns ideal om revisor som mentor, jf. ovenfor, - et 

ideal som altså strider mod den kommunale styrelseslov.  

Baggrunden herfor er at sikre, at revisionen ikke inddrages i de politiske beslutninger, så 

revisionens kritik kan udnyttes politisk. Den kommunale revision adskiller sig her fra 

statens rigsrevision, der netop har denne mulighed, men som også samtidig er underlagt 

parlamentarisk kontrol, hvilket ikke er tilfældet for de private revisionsfirmaer, der 

reviderer kommunerne. Revisor fremlægger således også kun sin beretning for 

kommunens økonomiudvalg og ikke for kommunalbestyrelsen, da det er økonomiudvalget, 

der har ansvaret for kommunens samlede økonomi. 

En anden forskel til den statslige revision ligger i, at den kommunale revision som nævnt i 

indledningen i udgangspunktet alene udfører løbende forvaltningsrevision (et statsligt 

begreb, der i kommunerne kaldes lovpligtig forvaltningsrevision), da den ikke som 

rigsrevisionen har kompetencen til at igangsætte større forvaltningsmæssige 

undersøgelser.  

Den kommunale forvaltningsrevisions opdeling i lovpligtig forvaltningsrevision og 

dyberegående/udvidede forvaltningsrevisionsanalyser er en reminiscens fra indførelsen af 

reglerne om obligatorisk forvaltningsrevision i kommunerne i 1998. Indtil da havde der 

været udført forskellige former for forvaltningsrevision, og denne praksis blev videreført 

som lovpligtig forvaltningsrevision, mens de mere omfattende undersøgelser fik 

betegnelsen udvidet forvaltningsrevision (Colbe 2014, s. 49). 

Konsekvensen heraf er, at det er op til kommunalbestyrelsen at vurdere behovet for større 

undersøgelser/ udvidet forvaltningsrevision, samt om disse i givet fald skal udføres af 

revisor eller et andet rådgivnings- eller konsulentfirma (Elm-Larsen mf 2015, s. 384). 



30 
 

Emner og indhold af den lovpligtige forvaltningsrevision skal jf. forskrifterne aftales på 

forhånd mellem kommunen og revisor, hvor indholdet i den statslige forvaltningsrevision 

alene fastlægges af rigsrevisionen. Kommunen er således som udgangspunkt en aktiv 

medspiller i definitionen af sin egen forvaltningsrevision. 

 

2.5.1 Markedet for kommunal revision 
I sin årstale 2012 sagde Morten S. Renge, daværende formand for FSR – danske revisorer 

bl.a.: ”Vi står foran et årti, hvor der vil ske dramatiske ændringer i de grundlæggende 

samfundsmæssige drivkræfter og dermed i branchens rammebetingelser. Massiv mangel 

på kvalificeret arbejdskraft, digitalisering og automatisering af regnskabs- og 

revisionsydelser, stigende globalisering og øget kompleksitet, lav økonomisk vækst samt 

stigende krav til standarder og transparens er nogle af de væsentlige drivkræfter frem mod 

2020. Det stiller selvsagt revisorbranchen over for nogle udfordringer, men åbner også 

nogle nye døre og dermed nye forretningsmuligheder (www.fsr.dk).” 

Erik Holst, bestyrelsesformand for Deloitte, så derimod 3 år senere et muligt lyspunkt i 

forhold til den fremtidige prisudvikling og udtalte til Berlingske Business i februar 2015: ” 

»Holland har allerede implementeret en række af de her bestemmelser fra EU og i de 

udbud, der har kørt i Holland, er priserne steget med 30-70 pct.,« men advarede samtidig 

mod, at det bliver en sovepude, da der til stadighed vil være et underliggende prispres 

drevet af virksomhedernes konstante fokus på omkostninger (BB 2015-1). 

»Men prisen er ikke det eneste konkurrenceparameter. De vælger de virksomheder og 

partnere, hvor de oplever den største værdi. Samtidig er flere direktioner og bestyrelser 

opmærksomme på, at der er en grænse for, hvor meget prisen kan presses, uden at det går 

ud over kvaliteten. Priserne har nået et niveau, hvor den overvejelse er meget relevant,« 

udtalte Mogens Nørgaard Mogensen, topchef i PwC (BB 2015-2)”, ligeledes til Berlingske 

Business i 2015.  

Hvis man spørger branchen selv, er der et udtalt omkostningsfokus fra kundernes side. 

Dette har betydet, at stadig flere kunder sender deres revisionsopgaver i udbud for at teste 

markedsprisen. Det er en tendens, der synes at have været i gang i flere år, og som 

fortsætter som en af de tendenser, der driver udviklingen, nemlig øget priskonkurrence på 

kerneydelsen revision. 

Markedet for kommunal revision er ligeledes konkurrencepræget, og prisen spiller en 

væsentlig rolle ved valg af revisor (Elm-Larsen mf 2015, s. 371). Prisen på nogle tilbud har 

været så beskeden, at der er rejst tvivl om, hvorvidt revisionen har kunnet udføres 

forsvarligt, når revisionsopgavens omfang tages i betragtning. Eksempelvis udgør 

revisionshonoraret i en kommune i niveauet 350 tkr., som skal dække revisionsfirmaets 

omkostninger til finansiel revision, forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision, 
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afholdelse af møder og opretholdelse af faglig ekspertise (Kristensen 2019, s. 23). Nogle 

revisionsfirmaer kan evt. have spekuleret i at opnå adgang til kommunen gennem 

revisionsopgaven for derved at få tildelt nogle af de mere lukrative rådgivningsopgaver.  

Jf. Elm-Larsen (2015, s. 371) har internationale studier påpeget, at udbud af kommunale 

revisionsopgaver i et konkurrenceorienteret marked har medført en reduktion af 

omkostningerne samtidig med en større effektivitet. Der foreligger dog også den risiko, at 

kvaliteten af revisionen reduceres, f. eks. ved at mindske omfang og kvalitet af 

forvaltningsrevisionen (Kristensen 2019, s. 22). Samtidig ses de senere år, at mange 

kommunale revisorer er blevet udskiftet, hvilket tyder på, at der er priskonkurrence 

mellem revisionsfirmaerne, samt at flere kommuner ikke er bange for at skifte til en 

revisor, som ikke nødvendigvis har et indgående kendskab til kommunen.  

 

2.5.2 Udfordringer for den kommunale økonomistyring og 
forvaltningsrevision 

En undersøgelse af udfordringer i den kommunale økonomistyring (Krevi 2008, s. 4) 

konkluderede, at økonomidirektører og økonomiansvarlige fra fagforvaltningerne var ret 

enige om prioriteringen af udfordringerne. Der var tale om relativt enslydende vurderinger 

af, at områder som aktivitetsbaseret økonomistyring, dokumentation og effektstyring, 

ledelsesinformation, det sociale område, samt decentralisering skulle prioriteres højt. 

Baggrunden herfor er, at kommunalreformen i 2007 medførte sammenlægninger af 

kommuner og opgaveflytninger fra de tidligere amter. Dette betød, at kommunerne måtte 

gentænke fordelingen af opgaver og ansvar mellem den centrale forvaltning og de enkelte 

institutioner som skoler, børnehaver, plejehjem etc. (Krevi 2008, s. 28). 

Decentralisering og fordeling af opgaver er imidlertid ikke afgrænset til problemstillinger i 

forbindelse med kommunalreformen. Set fra en del af økonomidirektørernes stol handlede 

udfordringen primært om, hvorvidt det valgte niveau for opgave- og ansvarsfordelingen 

mellem institution og forvaltning medførte ineffektivitet i opgaveløsningen. De 

økonomiansvarlige stillede spørgsmålstegn ved institutionsledernes kompetencer i forhold 

til økonomistyringsopgaverne. Således vurderede de økonomiansvarlige, at den største 

udfordring for økonomistyringen lå ved de decentrale lederes økonomistyring, herunder 

deres kompetencer til at håndtere deres økonomisk administrative opgaver. 

 

Der synes således at være rigeligt brug for en forvaltningsrevision, der kan skabe overblik 

over driften af institutionerne. Decentraliseringen i den kommunale forvaltning i form af 

uddelegering af kompetencer og økonomisk ansvar til institutioner har således øget 

kommunalbestyrelsens behov for effektivt at kunne kontrollere institutionernes 

forvaltning og opgaveløsning (Elm-Larsen mf 2015, s. 383). 
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Et senere studie 5 år efter kommunalreformen (Krevi 2012, s. 4) konkluderede, at 

kommunerne havde vedtaget en række decentraliseringsprincipper til styring af 

kommunens institutioner, der grundlæggende omhandlede styring af ressourcer og 

udgifter: Rammestyring, nettobevillinger, lønsumsstyring, adgang til omplacering mellem 

konti og overførselsadgang mellem budgetår. Det kan med andre ord konkluderes, at 

styring af ressourcer og kommunens udgifter (sparsommelighed) prioriteres højere end 

resultatbaseret økonomistyring (effektivitet) og aktivitetsbaseret økonomistyring 

(produktivitet), som ellers var nogle af de prioriterede opgaver i Krevi (2008, s. 4).  

 

En tredje undersøgelse fra 2017 (Kora 2017, s. 6) konkluderede, at ”Afdækningen af 

kommunernes brug af økonomiske målsætninger viser, at de fleste kommuner i starten af 

2015 havde udarbejdet økonomiske målsætninger til brug for styringen af kommunens 

økonomi. Dog havde 10 % af kommunerne ikke en økonomisk politik eller et tilsvarende 

styringsdokument. Yderligere viser afdækningen, at der i 2016 er forskel på, i hvor høj grad 

kommunerne har kvantificeret de økonomiske målsætninger til egentlige måltal.”  

 

De mål, som flest kommuner havde kvantificeret, var likviditet, skattefinansieret 

driftsresultat og mål for enten netto- eller bruttoanlægsudgifter, - altså også her fokus på 

styring af ressourcer og udgifter, og ikke på resultat- og aktivitetsstyring. 

 

Dette understøttes af følgende figurer, der alle er taget fra Kora (2017): 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 2.4: Hvilke 
kvantificerbare 
langsigtede 
målsætninger er der 
fastlagt for 
kommunens økonomi 
(Kora 2017, figur 3.2) 
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Figuren viser som tidligere nævnt, at størstedelen af de kvantificerbare langsigtede 

målsætninger har fokus på ressource- og udgiftsstyring og kun et enkelt på effektivitet. 

 

Dette underbygges af følgende figurer for aktivitets- og resultatstyring: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.5: Specificerede 
kvantificerbare mål for 
resultater og aktiviteter 
i de kommunale 
budgetter (Kora 2017, 
tabel 3.23 og 3.24) 
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Det fremgår, at procentdelen af kommuner der specificerede kvantificerbare mål for 

henholdsvis resultater og aktiviteter (markeret med mørk/blå farve) var begrænset, men 

der var dog flere kommuner der specificerede kvantificerbare mål for aktiviteter (7.2 – 

25,3%) end for resultater (6-16,9 %). Rigsrevisionen foretog 2 år efter indførelsen af den 

lovpligtige forvaltningsrevision en analyse, der viste, at kommunerne primært anvendte 

forvaltningsrevisionen som en del af budgetopfølgningen. I Elm-Larsen (2015, s. 384) 

konkluderes det på den baggrund, at ”Med andre ord fik kommunalbestyrelsen opfyldt 

betingelserne for bevillingerne i form af et aktivitetsniveau og/eller resultat”. Med Kora og 

Krevi gengivet ovenfor in mente, må dette aktivitetsniveau og/eller resultat dog være 

målsætninger for ressource- og udgiftsstyring, - altså klassiske målsætninger for en 

budgetopfølgning, men ikke for aktivitets- og resultatstyring.  

 

Den kommunale økonomistyring er således i høj grad præget af, at der sættes lighedstegn 

mellem bevillingsoverholdelse/budgetopfølgning og god økonomistyring, frem for en mere 

aktiv styring af organisationens økonomiske beslutningsadfærd, aktiviteter og resultater. 

Dette kan hæmme den ønskede effektive styring og vanskeliggør en præcis vurdering af 

institutionernes forvaltning og opgaveløsning (Colbe 2014, s. 51). Der skal således ganske 

store mangler i den kommunale økonomistyring til, hvis revisor skal afgive en 

revisionsbemærkning herom (Colbe 2014, s. 51).  

Paradoksalt nok ses det samtidigt, at forvaltningsrevisionen i stadig højere grad baserer sig 

på kontroltest af økonomistyring og dermed bevillingsoverholdelse, og i mindre grad på 

udførelsen af detailtest af den økonomiske beslutningsadfærd (Colbe 2014, s. 2) til trods 

for, at det med denne tilgang er vanskeligt at vurdere forvaltningen og opgaveløsningen.  



35 
 

Nedenfor er den kommunale forvaltningsrevision indplaceret i modellen for Governance 

Regimer: 

I forhold til Governance regimerne befinder vi os således i Self-Governance regimet, hvor 

fokus er på interne processer og kontroller; men hvor den centrale styring er svag. 

Forvaltningsrevision vil derfor jf. modellen vurdere organisationen ud fra dens evne til selv 

at tage ansvar for styringen hen mod selvdefinerede mål og for opbygningen af den 

fornødne kapacitet.  

Økonomistyringen i kommunerne er dog oftest et spørgsmål om den enkelte institutions 

eller fagområdes evne til at overholde overordnede bevillinger i et bredt defineret budget, 

hvilket derfor ofte bliver fokuspunktet i forvaltningsrevisionen. Konsekvensen heraf er, at 

forvaltningsrevisionens effekt bliver vanskelig at vurdere. 

Revisor har ikke selv mulighed for på kommunens regning at igangsætte udvidede 

undersøgelser, og på et marked med hård priskonkurrence skal det nok ikke forventes, at 

revisor selv vil finansiere disse undersøgelser. 

 

Svag central styring 

Hierarchical Governance 
Udvis troværdig og legitim 
forvaltning gennem intern 
styring og kontrol af processer 

Værdi ved fokus  
på proces 

Stærk central styring 

Værdi ved fokus  
på output 

Self-governance 
Tag ansvar, opbyg kapacitet, 
iagttag styringsprincipper for 
adfærdsregulering 
Kommunal 
forvaltningsrevision 

Network Governance 
Involver og dan konsensus, 
opbyg partnerskaber gennem 
fælles målsætninger 

Managerial Governance 
Skab effektivitet og produktivitet 
gennem aktivitets- og 
resultatstyring 

Figur 2.6: Indplacering af kommunal forvaltningsrevision i Governance Regimer 
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2.5.3 Krav til forvaltningsrevisionen - standarder for offentlig 
forvaltningsrevision SOR 7 

Grundlaget for forvaltningsrevisionen er rigsrevisorlovens bestemmelser om, at revisor 

skal vurdere, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 

midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. 

Som omtalt tidligere er disse skyldige økonomiske hensyn fortolket i lyset af 

sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Herudover arbejdes der med et fjerde 

element, nemlig ”ledelsesrevision” eller ”økonomistyringsrevision”. 

Disse aspekter er udgangspunktet for vurdering af de emner, som revisor skal konkludere 

om i forvaltningsrevisionen, og indtil 2017 var disse det eneste grundlag fra revisors 

arbejde. Aspekterne blev samlet benævnt God Offentlig Revisionsskik (GOR), og var 

uddybet i en række vejledninger fra rigsrevisionen. Vejledningerne til trods, var der dog 

ganske store vanskeligheder med at definere, hvornår forvaltningsrevisionen skulle 

medføre et forbehold eller en supplerende oplysning – ikke mindst i regioner og 

kommuner, og revisor skulle være meget opmærksom på, at det ikke var revisors egen 

subjektive opfattelse af godt/ikke godt, der blev lagt til grund for vurderingerne (Colbe 

2014, s. 49). 

Den i afsnit 2.5.2 omtalte rigsrevisionsundersøgelse fra 2009 af forvaltningsrevisionen i 

kommunerne viste, at forvaltningsrevisionen var mest præcis og udførlig, når 

undersøgelsen var bestilt af forvaltningen og med angivne fokusområder (Elm-Larsen mf 

2015, s. 384). 

Om dette var baggrunden for udviklingen af en standard med fokusemner, er svært at 

afgøre, men pr. 1. januar 2017 trådte som omtalt i indledningen de såkaldte Standarder for 

Offentlig Revision (SOR) i kraft, som et supplement til GOR. 

I standarden for forvaltningsrevision, kaldet SOR 7, er der i punkt 6 fastlagt fem 

fokusemner for forvaltningsrevision i forbindelse med opgaver med revision af et 

årsregnskab: 

1. Aktivitets- og resursestyring 

2. Mål- og resultatstyring 

3. Styring af offentlige indkøb 

4. Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter 

5. Styring af offentlige tilskudsordninger. 

Hertil anfører standardens punkt 5, at revisor skal udforme konklusioner om de 

betydeligste emner. De betydeligste emner er: 
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»de identificerede systemer og processer, der efter revisors vurdering har den største 

betydning for sparsommelighed, produktivitet og effektivitet med hensyn til størrelsen af 

de økonomiske tab, som potentielt vil kunne opstå som følge af eventuelle 

forvaltningsmangler«. 

Revisor skal således identificere de betydeligste emner ved at, 

1. identificere de forskellige områder i regnskabet, der har en sådan finansiel 

betydning, at sparsommelighed, produktivitet eller effektivitet vil kunne påvirke 

regnskabet med væsentlige beløb, og for disse områder.  

2. identificere de systemer og processer, som har den største betydning for, at driften 

af disse områder kan leve op til principperne for god offentlig økonomistyring og 

forvaltning. 

Når det er gjort, skal revisor herefter overveje betydningen af de identificerede systemer og 

processer samt identificere relevante aspekter af sparsommelighed, produktivitet eller 

effektivitet (Kristensen 2019, s. 82).  

Udpegning af fokusemner til trods, ses der således i lighed med den tidligere gennemgang 

af den kommunale forvaltningsrevision et stærkt fokus på systemer og processer. 

Standarden bruger ordvalget almindelige principper for god offentlig økonomistyring og 

forvaltning, og vi er således grundlæggende tilbage i GORs generelle principper for 

forvaltningsrevisionen. Fokusemnerne giver dog den præcisering, at der inden for netop 

disse emner skal være gode systemer og processer, og emnefeltet er dermed indsnævret ift. 

GOR. Der er dog fortsat spillerum for revisors professionelle vurdering og dermed risiko 

for, at rapporteringen af to ens forhold ikke nødvendigvis fører til samme konklusion. Det 

grundlæggende dilemma i forvaltningsrevisionen synes således ikke at være løst 

(Kristensen 2019, s. 83). 

I forhold til modellen for Governance Regimer befinder vi os således fortsat i Self-

Governance regimet, hvor fokus er på proces, og hvor værdiskabelsen og nytte er vanskelig 

at vurdere. 

Der kan argumenteres for, at der bl.a. med fokusemnet ”Mål- og resultatstyring” sker en 

forskydning væk fra Proces og hen imod Output.  

Revisionen af dette fokusområde beror dog fortsat på en vurdering af, om der er: 

• Et veldefineret styringsgrundlag (mål m.v.) 

• Veldefineret styringsinformation (ledelsesinformation). 

Specielt ved mere komplicerede forvaltningsområder vil vurderingen af effekten mest 

hensigtsmæssigt kunne foretages ved egentlige evalueringer udarbejdet af kommunen selv. 
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Evalueringer kan være tidskrævende og omkostningskrævende, og der er således en risiko 

for, at disse ikke udføres eller ikke udføres i tilstrækkeligt omfang og kvalitet (Kristensen 

2019, s. 88).  

Revisor skal ikke agere fagekspert og skal ikke selv foretage egentlige evalueringer som en 

del af den lovpligtige forvaltningsrevision. Revisors indsats begrænses derfor til at vurdere, 

om der er en proces for at foretage sådanne evalueringer, og om denne proces lever op til 

principperne for god offentlig økonomistyring og forvaltning, - altså igen fokus på 

processen.  

Der er således fortsat langt til Bourns ideal om revisors evaluering af det samfundsmæssigt 

hensigtsmæssige i de politiske mål, - en evaluering der som tidligere beskrevet også ville 

være i strid med den kommunale styringslov. Bourn har baggrund som rigsrevisor og 

skriver derfor også pba. en rigsrevisors kompetencer og muligheder. 

 

2.6 Opstilling af hypoteser 
Den kommunale forvaltningsrevision har overvejende fokus på interne processer og 

kontrol, men risikerer dermed at fastholde revisor i rollen som intern kontrollant, der ikke 

har nogen egentlig nytte at tilbyde kommunen, og hvor forvaltningsrevisionens effekt 

bliver vanskelig at vurdere.  

Det behøver dog ikke nødvendigvis at være tilfældet. Den procesorienterede tilgang kan 

skabe værdi for organisationen ved på en effektiv måde at vurdere, om der er etableret 

styringsværkstøjer og interne kontroller, der sætter den centrale ledelse i stand til løbende 

at vurdere sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

Udfordringen i den kommunale kontekst er dog, at der sjældent er en stærk central styring 

på tværs af en kommune, der typisk er opdelt i flere institutioner og fagområder, hvor 

beslutningskompetencen og ansvaret for levering af offentlige ydelser er lagt ud til den 

enkelte institution eller det enkelte udvalg.  

Dette skaber mulighed for, at forvaltningsrevisionen har fokus på at vurdere den 

decentrale ledelses evne til at sætte og opfylde egne præstationsmål. Økonomistyringen i 

kommunerne er dog oftest et spørgsmål om den enkelte institutions eller fagområdes evne 

til at følge fastlagte processer og overholde overordnede bevillinger i et bredt defineret 

budget, hvilket derfor ofte bliver fokuspunktet i forvaltningsrevisionen. 

I den anden retning trækker, at ledelsen har mulighed for at aftale forvaltningsrevisionens 

fokusområder med revisor, hvilket alt andet lige bør føre til større ansvarlighed og ejerskab 

i forvaltningen for revisionens konklusioner og dermed større effekt af revisionen. Det må 
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også antages, at økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens bevågenhed omkring 

forvaltningsrevisionen vil fremme forandring pba. revisionens anbefalinger. 

Det er dog fortsat uvist, hvorvidt de kommunale økonomifunktioner overhovedet oplever, 

at forvaltningsrevisionen har effekt, og om de finder dens konklusioner  

• nyttige,  

og at de fremmer  

• forandring,  

• forbedring og  

• ansvarlighed  

i den kommunale decentraliserede organisation?    

På baggrund af de gennemgåede teorier og studier i dette kapitel er der derfor opstillet 

følgende hypoteser, som vil blive testet i spørgeskemaundersøgelsen:  

1. Jo stærkere den centrale ledelse er, des do mere nyttig vurderes 

forvaltningsrevisionen 

2. Jo stærkere den centrale ledelse er, des do mindre ansvarlighed vurderes 

forvaltningsrevisionen at medføre 

3. Jo tættere du er på den centrale ledelse, des do mere nyttig finder du 

forvaltningsrevisionen 

4. Jo tættere du er på den centrale ledelse, des do større forandring forårsager 

forvaltningsrevisionen 

5. Jo tættere du er på den centrale ledelse, des do større forbedring forårsager 

forvaltningsrevisionen 

6. Jo længere du er fra den centrale ledelse, des do mere bliver du holdt til ansvar for 

revisionens bemærkninger 

7. Indførelsen af SOR7 har ikke ændret i opfattelsen af forvaltningsrevisionen. 

8. Forvaltningsrevisionens fokus på forretningsgange og processer vurderes ensidigt 

og med manglende forståelse for virkeligheden 

9. En gensidigt aftalt forvaltningsrevision har større sandsynlighed for at blive 

opfattet som nyttig end en forvaltningsrevision, der er dikteret af revisor 

10. En gensidigt aftalt forvaltningsrevision har større sandsynlighed for at skabe 

forandring 

11. Den centrale ledelse føler større ansvarlighed for konklusionerne i en 

forvaltningsrevision, som er gensidigt aftalt 

12. En forvaltningsrevision, der har stor bevågenhed i økonomiudvalget og 

kommunalbestyrelsen, har større sandsynlighed for at skabe ansvarlighed i den 

centrale ledelse, end en forvaltningsrevision der ikke har 



40 
 

13. En forvaltningsrevision, der har stor bevågenhed i økonomiudvalget og 

kommunalbestyrelsen, har større sandsynlighed for at skabe forandring, end en 

forvaltningsrevision der ikke har 

 

2.7 Delkonklusion 
Dette kapitel har gennemgået teorier inden for forvaltningsrevision. Kapitlet har 

identificeret 2 teoretiske tilgange til forvaltningsrevisionen og dens opfattelse af 

værdiskabelse:  

Den procesorienteret tilgang, der har fokus på at vurdere, om der er etableret 

styringsværkstøjer og interne kontroller, der sætter ledelsen i stand til løbende at vurdere 

sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.  

Heroverfor står evalueringsmodellen, der har fokus på ledelsens evne til at evaluere på 

opnåelsen af prædefinerede målsætninger, og ikke mindst på det samfundsmæssigt 

hensigtsmæssige i disse målsætninger. 

Kapitlet opstillede herefter en model, der sammenholder forvaltningsrevisionsteorierne i 

forhold til styring og deres opfattelse af værdiskabelse, ligesom den indplacerede den 

kommunale forvaltningsrevision og standard for offentlig revision (SOR7) i forhold til 

disse parametre. 

På baggrund af indplaceringen kan det konkluderes, at den kommunale 

forvaltningsrevision har overvejende fokus på interne processer og kontrol, men risikerer 

dermed at fastholde revisor i rollen som intern kontrollant, der ikke har nogen egentlig 

nytte at tilbyde kommunen, og hvor forvaltningsrevisionens effekt bliver vanskelig at 

vurdere.  

Den procesorienterede tilgang kan dog også skabe værdi for kommunen ved at vurdere, om 

der er etableret styringsværkstøjer og interne kontroller, der sætter den centrale ledelse i 

stand til løbende at vurdere sparsommelighed, produktivitet og effektivitet på tværs af 

kommunen. 

Udfordringen i den kommunale kontekst er dog, at der sjældent er en stærk central styring 

på tværs af kommunen, da den kommunale organisation er decentral i sin struktur, opdelt 

i flere institutioner og fagområder, hvor beslutningskompetencen og ansvaret for levering 

af offentlige ydelser er lagt ud til den enkelte institution eller det enkelte udvalg.  

Dette skaber mulighed for, at forvaltningsrevisionen har fokus på at vurdere den 

decentrale ledelses evne til at sætte og opfylde egne præstationsmål. Økonomistyringen i 

kommunerne er dog oftest et spørgsmål om den enkelte institutions eller fagområdes evne 

til at følge fastlagte processer og overholde overordnede bevillinger i et bredt defineret 



41 
 

budget, hvilket derfor ofte bliver fokuspunktet i forvaltningsrevisionen. Konsekvensen 

heraf er, at forvaltningsrevisionens effekt og nytte bliver vanskelig at vurdere. 

Revisor har ikke selv mulighed for på kommunens regning at igangsætte udvidede 

undersøgelser, og på et marked med stærk priskonkurrence, skal det ikke forventes, at 

revisor selv vil finansiere disse undersøgelser.  

På baggrund af teorigennemgangen opstilledes afslutningsvis en række hypoteser for 

effekten af den kommunale forvaltningsrevision, hvor styrken i den centrale ledelse, 

politisk bevågenhed, stilling, kommunestørrelse samt kommunikation og indflydelse er de 

determinerende faktorer i forhold til de centrale begreber for måling af 

forvaltningsrevisionens effekt, nemlig nytte, forandring, forbedring og ansvarlighed. 
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 Undersøgelseskoncept og dataanalyse 

3.1 Indledning 
I kapitel 2 blev opstillet en række hypoteser for effekten af den kommunale 

forvaltningsrevision. Dette kapitel redegør for den anvendte dataanalysestrategi til 

efterprøvning af disse hypoteser. 

Strategien er drevet af problemformuleringen og det deraf afledte krav til undersøgelsens 

dybde og bredde. Som diskuteret i afsnit 1.4 er en kvantitativ tilgang i form af et 

spørgeskema valgt som undersøgelsesmetode, da specialet ønsker at afdække 

forvaltningsrevisionens effekt, men ikke har fokus på at opnå en dybere forståelse af denne 

effekt.  

Der ønskes samtidig et så bredt datagrundlag som muligt, ved indsamling af data på tværs 

af alle kommuner, hvilket ligeledes taler for anvendelse af spørgeskema. Spørgeskemaet er 

rettet mod de ansatte i kommunernes økonomifunktioner, der er i kontakt med revisor, og 

som derfor må forventes at have en mening om forvaltningsrevisionens effekt. De centrale 

begreber for vurdering af forvaltningsrevisionens effekt er defineret som forandring, 

forbedring, ansvarlighed og nytte, jf. problemformuleringen. 

Specialet ønsker ikke blot at vurdere, om forvaltningsrevisionen er nyttig og fremmer 

forandring, forbedringer og ansvarlighed i forvaltningerne. For at efterprøve hypoteserne 

skal undersøgelsen også identificere, hvilke faktorer der er afgørende for, at 

forvaltningerne finder forvaltningsrevisionen nyttig, og at den fremmer forandring, 

forbedring og ansvarlighed. 

Der er således tale om en multivariat analyse, der undersøger samvariationen imellem flere 

faktorer samtidigt. Udgangspunktet for analysen er ønsket om at sandsynliggøre en eller 

flere sammenhænge, som ikke nødvendigvis er direkte kausale, men hvor det blot kan 

konstateres, at hvis den ene variabel ændrer sig, så giver det en sandsynlig ændring i den 

anden variabel. 

Der arbejdes med økonomifunktionernes opfattelse af forvaltningsrevisionens effekt og der 

er derfor indsamlet data på individniveau i en repræsentativ målgruppe, da opfattelsen af 

effekten ikke nødvendigvis kan antages at være ens blandt alle ansatte i kommunens 

økonomifunktion (Andersen 1999, s. 242).   
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3.2 Population og stikprøve 
Som målgruppe blandt de økonomiansatte i de kommunale forvaltninger er valgt 

medlemmer af Foreningen af Kommunale Økonomidirektører/-chefer i Danmark, som i 

2019 havde 189 medlemmer (http://www.oedf.dk/).  

Det fremgår af foreningens Vedtægter § 3, Medlemmer: ”Som medlemmer kan optages den 

øverste leder af kommunens overordnede økonomifunktion og ledere med det daglige 

ansvar for kommunens overordnede økonomifunktion”. En gennemlæsning af foreningens 

medlemsliste viser, at dette konkret omfatter direktører, stabschefer, afdelingsledere og 

teamledere i de økonomiske forvaltninger i de danske kommuner. Alle danske kommuner 

på nær 2, nemlig Fanø og Læsø, er repræsenteret i foreningen.  

Medlemslisten vurderes at være en passende målgruppe for undersøgelsen, da 

forvaltningsrevisionen netop ønskes set fra de ansattes synsvinklen. Alle medlemmer er del 

af en kommunal økonomifunktion, alle sidder med et dagligt økonomiansvar og har derfor 

i et eller andet omfang kendskab til revisionen, og endeligt repræsenterer listen stort set 

alle danske kommuner. 

Qua det fælles medlemskab af foreningen vurderes foreningens medlemmer endvidere at 

have fælles interesser og betragtes som en homogen population. 

Som tidligere nævnt har opgaven til formål at undersøge og måle opfattelsen af 

forvaltningsrevisionens effekt ud fra de centrale begreber forandring, forbedring, 

ansvarlighed og nytte. Det kan diskuteres, om populationens opfattelse giver et tilpas 

nuanceret billede af, hvorvidt forvaltningsrevisionen har effekt. Kan man antage, at deres 

personlige engagement i revisionen, og revisionens eventuelle kritik af deres organisation, 

ikke har påvirket deres opfattelse? Det kan ikke udelukkes, men det er forsøgt at undgå 

personlig bias i undersøgelsen ved netop at spørge denne gruppe om, hvorvidt revisionen 

har effekt samt revisionens bevågenhed i det politiske system. Det er vurderingen, at den 

personlige bias ville have været betydeligt højere, hvis undersøgelsen havde været rettet 

mod medlemmer af kommunalbestyrelsen eller intern revision. 

Tabellen nedenfor gengiver fordelingen af de modtagne svar på stilling og 

kommunestørrelse: 

http://www.oedf.dk/
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Som det fremgår af tabellen har 85 ud af målgruppen på 189 svaret, hvilket giver en 

svarprocent på 45.  

Når målgruppen tages i betragtning, medlemmer af Foreningen af Kommunale 

Økonomidirektører/-chefer i Danmark, kan det ikke undre, at størstedelen af 

respondenterne udgøres af regnskabschefer/afdelingschefer, da antallet af disse typisk vil 

være større i en kommune end antallet af direktører eller stabschefer. Antallet af 

regnskabschefer/afdelingsledere udgør 42 og dermed knap 49,4 % af de samlede svar. 

Hvad der kan undre mere er, at 8 økonomimedarbejdere eller 9,4 % af respondenterne har 

svaret, da disse ikke er en del af målgruppen. De har dog alle svaret, at de har højt eller 

meget højt kendskab til den udførte forvaltningsrevision, hvorfor det er valgt at fastholde 

deres svar i datamaterialet. 

Det fremgår endvidere af tabel 3.1, at ansatte i de større kommuner, dvs. kommuner med 

50.000+ indbyggere, er repræsenteret i undersøgelsen med 42,4%, hvilket dog også svarer 

til de faktiske forhold, idet 39 ud af de i alt 98 danske kommuner, svarende til 40 %, pr. 1/1 

2020 havde over 50.000 indbyggere (http://www.noegletal.dk/). Det kan diskuteres, 

hvorvidt der skulle have været foretaget en mere detaljeret indeksering af kommuner med 

over 50.000 indbyggere. Der er dog valgt en øvre grænse på 50.000 + for at sikre fuld 

anonymitet for respondenter, hvilket er vurderet vigtigere for et repræsentativt resultat, 

end en yderligere indeksering. 

Af tabellen fremgår også 20 respondenter fra kommuner med et indbyggertal under 

30.000, hvilket ligeledes er i overensstemmelse med de faktiske forhold, da 24 ud af de 98 

danske kommuner har et indbyggertal på under 30.000. 

Samlet set vurderes svarene således at være repræsentative for målgruppen, da såvel 

• stillingsfordelingen som 

• fordelingen i kommunestørrelsen 

Total

Regnskabschef/

afdelingschef

Økonomikonsulent/

økonomimedarbejde

Total Count 85 8 21 42 6 8

0–30.000 20 2 8 8 2 0

30.000 - 40.000 12 1 3 8 0 0

40.000 – 50.000 17 2 4 8 2 1

50.000 + 36 3 6 18 2 7

0–30.000 23,5% 25,0% 38,1% 19,0% 33,3% 0,0%

30.000 - 40.000 14,1% 12,5% 14,3% 19,0% 0,0% 0,0%

40.000 – 50.000 20,0% 25,0% 19,0% 19,0% 33,3% 12,5%

50.000 + 42,4% 37,5% 28,6% 42,9% 33,3% 87,5%

Antal 

indbyggere i 

kommunen

Stilling

Direktør Stabschef

Regnskabschef/

afdelingschef

Teamleder

Økonomikonsulent/

økonomimedarbejde

Tabel 3.1: Svar fordelt på stilling og kommunestørrelse 

http://www.noegletal.dk/
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er sammenlignelige med de faktiske forhold.   

En samlet svarprocent på 45% vurderes høj (Andersen m.fl. 1995, s. 283), men det kan 

diskuteres, om svarprocenten og det tilhørende antal respondenter, 85, er højt nok til at 

være repræsentativt? 

Foreningen af Kommunale Økonomidirektører/-chefer i Danmark definerer selv, at deres 

naturlige medlemstal er 300 (ca. 3 medlemmer pr. kommune), men antallet af 

økonomifolk i kommunerne med kendskab til forvaltningsrevisionen er sandsynligvis 

højere. 

Tager man udgangspunkt i de 300, vil gængse stikprøveberegninger for revision, der 

baserer sig på normalfordeling, give en stikprøvestørrelse på 47 - 79, - ved 95% sikkerhed, 

en moderat acceptable afvigelse på 6 –10% og en forventet afvigelse i populationen på 1% 

(Eilifsen mf 2014, s. 272). Der er dog tale om en såkaldt ”Attribute Sampling”, hvor der 

måles på, om ”attributten”, eller med et andet ord betingelsen, er opfyldt eller ej (Eilifsen 

mf 2014, s. 264) – altså en enten-eller tilgang til stikprøven. Stikprøveberegningen er 

meget udbredt ved revisionstests af interne kontroller, som enten er udført eller ej, men 

vurderes ikke at være egnet til denne undersøgelse, der ikke arbejder med en enten-eller 

opfyldelse, men derimod med økonomifunktionernes opfattelse af forvaltningsrevisionens 

effekt og nytte, som også kan være en delvis opfyldelse jf. afsnit 3.3.  

I dette speciale vil derfor i stedet blive anvendt offentliggjorte tabeller, der angiver 

stikprøvestørrelser for et givent sæt af kriterier. Tabel 3.2 angiver således 

stikprøvestørrelsen for et konfidensinterval på 95, en variation på 0,5 og en statistisk 

usikkerhed på henholdsvis 5, 7 og 10 procent: 

Som det fremgår, giver en 

stikprøvestørrelse på 85 for en 

population på 300 en statistisk 

usikkerhed på mellem 9 og 10 %, hvor 

der normalt arbejdes med 5%, hvilket er 

noget lavere. Som tidligere nævnt, 

vurderes populationen at være homogen 

og med fælles interesser, hvorfor en 

usikkerhed mellem 9 og 10 % vurderes 

acceptabel. 

Tabel 3.2:  
Stikprøvestørrelse for 5%, 7% og 10% 
usikkerhed ved konfidensinterval på 95% og 
variation på 0,5  
(Israel, Glenn D.: Determining Sample Size) 

 

Tabel 3.3:  
Stikprøvestørrelse for 5%, 7% og 10% 
usikkerhed ved konfidensinterval på 95% og 
variation på 0,5  
(Israel, Glenn D.: Determining Sample Size) 
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3.3 Indsamlingsstrategi 
Med spørgeskemaet som undersøgelsesmetode er det muligt at indsamle og efterbehandle 

en større mængde data; men det har samtidig den ulempe, at det kan være svært at 

vurdere, hvorvidt respondenten fuldt ud har forstået spørgsmålene. Spørgeskemaet, som 

er gengivet i bilag 1, begynder derfor indledningsvis med en kort definition af 

forvaltningsrevisionen, ligesom respondenterne bliver bedt om at forholde sig til den 

senest udførte forvaltningsrevision. Skemaet er endvidere, før undersøgelsen blev igangsat, 

blevet testet på en relevant medarbejder i populationen for at få indblik i, hvorvidt 

spørgsmålene er formuleret på en hensigtsmæssig og forståelig måde. Denne test førte bl.a. 

til, at ordet ”forvaltningsrevision” i flere tilfælde blev udskiftet med ”revisionsberetning”. 

Som anført i teoriafsnittet 1.4 spiller revisors rapportering, her i form af en såkaldt 

revisionsberetning, oftest en stor rolle i vurderingen af revisionen, og brugen af ordet 

”revisionsberetning” har således til hensigt at gøre spørgsmålene mere konkrete og 

forståelige, i modsætning til brugen af ordet ”forvaltningsrevision” som for nogle er et 

mere diffust begreb. Såvel den finansielle, som den juridisk-kritiske og 

forvaltningsrevisionen afrapporteres i samme revisionsberetning, hvilket betyder, at så 

længe emnerne i forvaltningsrevisionen står klart for respondenten, vurderes brugen af 

ordet ”revisionsberetning” kun at konkretisere og tydeliggøre forståelsen af spørgsmålene.    

Med henblik på at kunne efterbehandle svarene, er spørgsmålene på nær ét (Q16) stillet 

som lukkede spørgsmål/udsagn, hvor respondenten skal vurdere udsagnet på en Likert 5-

skala med følgende kategorier: 

• i meget lav grad 

• i lav grad 

• i nogen grad 

• i høj grad 

• i meget høj grad 

Der var endvidere mulighed for at vælge ”ved ikke”, hvilket dog ikke gav nogen score i 

undersøgelsen. 

Undersøgelsen bestod af 31 spørgsmål, med 2 faktuelle spørgsmål, der tjener som 

uafhængige variable i den senere statistiske bearbejdning af data. Disse er: 

• respondentens stilling (Q2) 

• kommunens størrelse (Q3) 

Undersøgelsens formål er at afdække respondentens opfattelse af forvaltningsrevisionens 

effekt, hvorfor de resterende spørgsmål beder om respondentens vurdering ift. udsagnet. 

Disse vurderingsspørgsmål tjener som afhængige variable i den statistiske behandling. 
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En række af de afhængige variable vurderes dog også at have karakter af at være 

determinerede ift. de andre afhængige variable. Dette drejer sig om respondenternes 

vurdering af  

• styrken i forvaltningsrevisionens udgangspunkt, - målt ift. revisionens politiske 

bevågenhed og økonomifunktionens beføjelser til at diktere forvaltningsmæssig 

økonomistyring på tværs af kommunen (Q5, 6 og 7) 

• eget kendskab til emnerne i forvaltningsrevisionen (Q8) 

• fokus i den nuværende forvaltningsrevision (Q10) 

hvorfor den statistiske analyse ligeledes vil se på årsagssammenhængen mellem disse 

variable og de andre afhængige variable. 

Undersøgelsen er gennemført over 3 uger i slutningen af juni - starten af juli 2020 i form af 

et online-spørgeskema. Online-spørgeskemaer gør det både nemmere at indsamle og 

bearbejde en større mængde af data, og følelsen af anonymitet er typisk større, hvorfor 

respondenterne forventes at svare mere ærligt. Der var dog mulighed for at angive 

kontaktinformation i slutningen af skemaet, hvilket et mindretal benyttede sig af. De 

potentielle respondenter blev indledningsvis kontaktet telefonisk med henblik på at gøre 

opmærksom på undersøgelsen, dens formål samt at opnå accept af fremsendelse af link til 

undersøgelsen via mail. Ca. 1,5 uge efter første kontakt blev der fremsendt en 

opfølgningsmail til hele populationen. 

3.4 Dataanalyse 

Før de indsamlede data kan anvendes til analyse, skal der først udføres en såkaldt 

dataklargøring (Andersen 1999, s. 237-238). Denne består af følgende steps: 

1. Gennemsyn af registreringer/besvarelser, der har til formål: 

• at opdage fejl (spørgsmål, der ikke er besvaret, forkerte registreringer mv)  

• at notere tilføjede oplysninger og kommentarer 

2. Kodning 

• at kode svarene i spørgeskemaerne ved tildeling af talværdi iht. deres 

placering i Likert-skala 1-5 

• at indeksere svarene ved at kombinere disse i nye variable 

Gennemgangen identificerede 10 besvarelser, hvor ikke alle spørgsmål var besvaret. Da 

samvariationen imellem flere variable er en vigtig del af undersøgelsen blev de kun delvist 

udfyldte spørgeskemaer frasorteret, således at det samlede antal besvarelser blev reduceret 

til 75. 75 besvarelser rammer dog stadig inden for vores statistiske usikkerhed på mellem 9 

og 10 % (jf. afsnittet 1.2), hvorfor stikprøven accepteredes.  
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Samtidig kunne der på baggrund af besvarelserne til spørgsmål 16 opstilles en matrix, der 

systematiserer kommunernes egne forslag til en værdiskabende og nyttig 

forvaltningsrevision. Disse vil blive gennemgået i kapitel 4. 

Svarene i spørgeskemaet fik tildelt følgende talværdi: 

1. i meget lav grad 

2. i lav grad 

3. i nogen grad 

4. i høj grad 

5. i meget høj grad 

Tabel 3.3 viser de 10 anvendte indeks i undersøgelsen, hvoraf de 8 er konstruerede indeks 

på baggrund af svarene (Q) i spørgeskemaet.  

Indeks/ 

spørgsmål 

 Cronbachs 

alpha 

IA Identifikation af deltager - stilling  

 

Q2 Angiv din stilling i kommunen 

 

IB Identifikation af deltager - kommunestørrelse 

 

Q3 Angiv antal indbyggere i kommunen 

 

IIA Identifikation af deltager - kendskab 

 

Q8 Jeg har kendskab til emnerne fra seneste forvaltningsrevision  

IIB Procesorienteret revision  

Q10 Revisionsberetningen havde alene fokus på processer og forretningsgange 

 

IIC Styrken i revisionens udgangspunkt 0,71 

Q5 Revisionsberetningen har stor bevågenhed i økonomiudvalget 

 

Q6 Revisionsberetningen har stor bevågenhed i kommunalbestyrelsen/byrådet 

 

Q7 Administrationen/økonomiafdelingen har beføjelser til at diktere økonomistyring og 

ledelsestilsyn i størstedelen af kommunens centre og institutioner 

 

III Revisionens ulemper 0,78 

Q11 Revisionsberetningen medførte flere kontroller og mere arbejde 

 

Q12 Revisionsberetningen medførte overflødige kontroller 

 

Q13 Revisionsberetningen anbefalede yderligere kontroller og dokumenterede forretningsgange 

uden hensyntagen til, hvorvidt den ekstra omkostning hertil opvejes af lavere risiko for 

besvigelser  

 

IV Kommunikation og indflydelse 0,82 

Q17 Vi har haft indflydelse på udformningen af forvaltningsrevisionen 

 

Q18 Vores forslag til ændringer i forvaltningsrevisionens konklusion blev inddraget i rimeligt 

omfang i den endelige beretning 

 

V Revisionens kvalitet & nytte 0,82 

Q9 Revisionsberetningen havde fokus på vigtige områder i den kommunale forvaltning 
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Q19 Den udførte forvaltningsrevision var af god kvalitet 

 

Q20 Anbefalingerne i revisionsberetningen var tilstrækkeligt konkrete 

 

Q21 Der var god sammenhæng mellem forvaltningsrevisionens undersøgelser og konklusioner 

 

Q22 Forvaltningsrevisionen tog hensyn til, at der i en kommune ofte er modstridende 

målsætninger 

 

Q24 Revisionsberetningens konklusioner var vigtige for vores arbejde 

 

Q25 Revisionsberetningens konklusioner gjorde det nemmere for os at prioritere vores 

arbejdsopgaver 

 

VI SOR 7 effekt 

 

Q23 Revisionsberetningen er de seneste par år blevet mere konkret og nyttig 

 

VII Revisionens forkerte fokus 0,70 

Q14 Revisionsberetningen burde have mere fokus på, hvorvidt enkeltdispositioner, aktiviteter 

eller programmer er gennemført på en økonomisk hensigtsmæssig måde 

 

Q15 Revisionsberetningen burde have mere fokus på, om der er sket realisering af en eller flere 

politiske målsætninger 

 

VIII Forandring 0,73 

Q26 Revisionsberetningen bidrager til forandringer i kommunen 

 

Q28 Revisionsberetningen har medført politiske tiltag 

 

Q29 Revisionsberetningen har medført et større politisk pres på min organisation 

 

Q32 Områder, der før forvaltningsrevisionen ikke havde større bevågenhed, har fået det efter 

revisionen heraf 

 

IX Forbedring 0,71 

Q27 Revisionsberetningen bidrager til forbedringer i kommunen 

 

Q33 Revisionsberetningen har medført, at vi har foretaget ændringer til systemer og processer, 

som ikke tidligere fungerede godt 

 

X Ansvarlighed 0,96 

Q30 Revisionsberetningen har medført større ansvarlighed i min organisation 

 

Q31 Revisionsberetningen har været anvendt til at skabe større ansvarlighed andre steder i 

kommunen 

 

 
Tabel 3.3: Indeksering af svar i spørgeskemaundersøgelsen 

Indeks I (A–B), II (A-B) og VI er ikke konstruerede indeks, men er medtaget i tabel 3.3 for 

at givet et samlet overblik over undersøgelsens variable. 

Indeks IA og IB måler undersøgelsens uafhængige variable, henholdsvis respondentens 

stilling (IA) og kommunens størrelse (IB). 

Indeks IIA måler kendskab til emnerne i den udførte forvaltningsrevision, IIB måler 

hvorvidt forvaltningsrevisionen blev opfattet som procesorienteret, og VI måler den 

oplevede effekt ved indførelsen af SOR7-standarden. 
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Indeks IIC måler økonomifunktionens opfattelse af styrken i forvaltningsrevisionens 

udgangspunkt, - målt ift. revisionens politiske bevågenhed og økonomifunktionens 

beføjelser til at diktere forvaltningsmæssig økonomistyring på tværs af kommunen.  

Indeks III og VII måler økonomifunktionens opfattelse af de negative aspekter af 

revisionsberetningen. Hvor indeks III koder spørgsmålene vedr. direkte afledt 

ekstraarbejde for forvaltningen, sker der med indeks VII en direkte stillingtagen til, 

hvorvidt revisionen har det forkerte fokus.  

Indeks IV måler i hvilket omfang, økonomifunktionen oplevede, at de havde indflydelse på 

planlægningen af og konklusionen på forvaltningsrevisionen.  

Indeks V, revisionens kvalitet & nytte, er sammen med VIII, forandring, IX, forbedring, og 

X, ansvarlighed, som nævnt de centrale begreber ift. vurderingen af 

forvaltningsrevisionens effekt. De 4 indeks samkoder en række underliggende spørgsmål, 

der adresserer forskellige aspekter af de 4 begreber. Kvalitet & nytte måler 

økonomifunktionens opfattelse af revisionsberetningens kvalitet, relevans og nytte i det 

daglige arbejde. Indekset forandring måler opfattelsen af, hvorvidt revisionsberetningen 

har medført konkrete tiltag. Indekset forbedring går skridtet videre og måler 

økonomifunktionens opfattelse af, hvorvidt revisionsberetningen har medført konkrete 

forbedringer inden for systemer og processer. Ansvarlighed måler opfattelsen af, hvorvidt 

revisionsberetningen har medført en højere grad af ansvarlighed i økonomifunktionen eller 

inden for andre områder af kommunen. 

Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem de 4 centrale begreber. Således medfører 

en opfattelse af revisionsberetningen som værende nyttig ikke nødvendigvis, at der sker 

umiddelbare forandringer og forbedringer i kommunen. Som anført i teoriafsnittet i afsnit 

1.4 kan opfattelsen af revisionsberetningen som værende nyttig dog over længere tid 

medføre en generel øget ansvarlighed og økonomisk bevidsthed i forvaltningen, der ikke 

nødvendigvis relaterer sig til den seneste forvaltningsrevision og rapporteringen heraf.  

 

Værdien af de konstruerede indeks er beregnet som gennemsnittet af alle svarene i 

indekset.  

 

Som gennemgangen af de konstruerede indeks antyder, er de mange spørgsmål stillet for 

at få så mange aspekter med som muligt af de centrale begreber. Spørgeskemaet kunne 

således blot have stillet spørgsmålet: Er forvaltningsrevisionen nyttig? - men dermed ville 

man risikere, at nogen havde én opfattelse af forvaltningsvisionens nytte, og andre en 

anden, og dermed ville data måske ikke kunne sammenlignes. Derfor stilles en række 

spørgsmål for at få så mange aspekter af forvaltningsrevisionens nyttige effekt med som 

muligt. Udfordringen med denne tilgang er at sikre, at der er intern konsistens, også kaldet 

pålidelighed, mellem de forskellige spørgsmål. Eller bliver undersøgelsen med de mange 
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spørgsmål så fragmenteret i tilgangen, at den rammer ved siden af det, den forsøger at 

måle?  

 

Med beregningen af Cronbachs alpha for de enkelte indeks får man en indikation af, om 

man med sine spørgsmål nu også får målt det 

samme inden for det enkelte indeks.  

Tabel 3.4 udgør en ”karakterskala” for 

Cronbachs alpha. Som det fremgår, skal 

Cronbachs alpha således gerne være 

minimum 0,7 for at kunne accepteres. 

Indeksene er dannet ud fra en logisk gruppering af spørgeskemaets spørgsmål, men først 

endeligt fastlagt efter test for intern konsistens vha. Cronbachs alpha. I tabel 3.3 er 

Cronbachs alpha angivet for de enkelte indeks, og som det fremgår, varierer det fra 0,7 

(Indeks VII, Revisionens forkerte fokus) til 0,96 (Indeks X, Ansvarlighed), hvilket 

indikerer en intern konsistens mellem de grupperede spørgsmål fra ”acceptabel” til 

”excellent”. 

 

I processen med konstruktion af indeks blev det overvejet at kode et indeks for politisk 

forandring pba Q28 og Q29 (politiske tiltag og politisk pres). De to blev testet for intern 

konsistens, men trods den politiske fællesnævner viste de 2 spørgsmål sig at være for 

forskellige (en alpha på 0,61), hvorfor der ikke blev dannet et indeks for disse. De blev i 

stedet for accepteret i det generelle indeks ”forandring”, da de sammen med de andre 

forandringsspørgsmål giver en acceptabel Cronbachs alpha på 0,73. Beregningen viste dog, 

at alpha ville være højere, hvis de politisk motiverede forandringer ikke havde været 

medtaget i indekset. Dette kunne tyde på, at for respondenterne i økonomifunktionen er 

politisk initierede forandringer og forandringer iværksat af administrationen 2 forskellige 

ting. 

 

Med indekseringen af spørgeskemasvarene får vi hermed en talværdi for 

økonomifunktionernes opfattelse af revisionens effekt og nytte samt evne til at skabe 

forandring, forbedring og ansvarlighed. 

 

Indeksene alene giver dog ikke svar på, hvilke faktorer der er afgørende for, at 

økonomifunktionerne finder forvaltningsrevisionen nyttig, og at den bidrager med værdi? 

Til dette formål er der derfor foretaget en række multiple regressionsanalyser, hvor det 

testes, hvilke variable der er afgørende for opfattelsen af, at forvaltningsrevisionen har 

effekt. Som anført ovenfor, blev denne test ikke kun udført ift. de uafhængige variable 

Tabel 3.4: Vurdering af intern konsistens 
pba Cronbachs alpha (Glen, Stephanie: 
"Cronbach’s Alpha: Simple Definition,  
Use and Interpretation") 
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• respondentens stilling (Q2) 

• kommunens størrelse (Q3) 

men også ift. en række afhængige variable, som vurderes at have karakter af at være 

determinerede ift. de andre afhængige variable. Dette drejer sig om respondenternes 

vurdering af  

• styrken i forvaltningsrevisionens udgangspunkt, - målt ift. revisionens politiske 

bevågenhed og økonomifunktionens beføjelser til at diktere forvaltningsmæssig 

økonomistyring på tværs af kommunen (Q5, 6 og 7) 

• eget kendskab til emnerne i forvaltningsrevisionen (Q8) 

• fokus i den nuværende forvaltningsrevision (Q10) 

Undersøgelseskonceptet kan illustreres med følgende model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Delkonklusion 
Dette afsnit har redegjort for den anvendte strategi til efterprøvning af de opstillede 

hypoteser i kapitel 2. 

Stilling 

Størrelse 

Styrke 

Kendskab 

Forkert fokus 

Forvaltningsrevisionens 
effekt: 
- Kvalitet & nytte 
- Forandring 
- Forbedring 
- Ansvarlighed 
 

Figur 3.1: Undersøgelseskoncept for den multiple regressionsanalyse 
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Der er valgt en kvantitativ tilgang i form af et spørgeskema som undersøgelsesmetode, da 

specialet ønsker at afdække forvaltningsrevisionens effekt, men ikke har fokus på at opnå 

en dybere forståelse af denne eventuelle indvirkning.  

Undersøgelsen bestod af 31 spørgsmål, med 2 faktuelle spørgsmål, der tjente som 

uafhængige variable i den senere statistiske bearbejdning af data. Herudover vurderedes 

en række af de afhængige variable dog også at have karakter af at være determinerede ift. 

de andre afhængige variable, hvorfor de blev anvendt som sådanne i undersøgelsen. 

Som målgruppe blandt de økonomiansatte i de kommunale forvaltninger blev valgt 

medlemmer af Foreningen af Kommunale Økonomidirektører/-chefer i Danmark, som har 

189 medlemmer. Undersøgelsen fik 85 svar fra denne målgruppe, hvilket giver en 

svarprocent på 45. Gennemgangen heraf identificerede 10 besvarelser, hvor ikke alle 

spørgsmål var besvaret. Da samvariationen imellem flere variable er en vigtig del af 

undersøgelsen blev de kun delvist udfyldte spørgeskemaet frasorteret, således at det 

samlede antal besvarelser blev reduceret til 75. 

Med henblik på at kunne efterbehandle svarene, blev spørgsmålene på nær ét stillet som 

lukkede spørgsmål/udsagn, hvor respondenten skulle vurdere udsagnet på en Likert 5-

skala med følgende kategorier: 

• i meget lav grad 

• i lav grad 

• i nogen grad 

• i høj grad 

• i meget høj grad 

Spørgeskemaets underliggende spørgsmål blev samkodet i en række indeks, hvormed vi fik 

en talværdi for økonomifunktionernes opfattelse af revisionens effekt og nytte samt evne til 

at skabe forandring, forbedring og ansvarlighed. Disse indeks blev testet for intern 

konsistens ved beregning af Cronbachs alpha for de enkelte indeks. 

Med disse indeks får vi ikke kun en talværdi for økonomifunktionernes opfattelse af 

forvaltningsrevisionens effekt. Vi har endvidere forudsætningerne på plads til at foretage 

en række multiple regressionsanalyser, hvor det testes, hvilke variable der er afgørende for 

opfattelsen af, at forvaltningsrevisionen har effekt i form af forandring, forbedring, 

ansvarlighed og nytte. 
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 Undersøgelsens resultater 

4.1 Indledning 
I kapitel 3 blev spørgeskemaets underliggende spørgsmål samkodet i en række indeks med 

beregnede talværdier. 

Med baggrund i disse talværdier vil dette kapitel indledningsvis undersøge 

økonomifunktionernes opfattelse af forvaltningsrevisionens effekt og nytte, samt dens 

evne til at skabe forandring, forbedring og ansvarlighed.   

Med udgangspunkt i talværdierne vil der efterfølgende blive foretaget en række multiple 

regressionsanalyser, hvor det testes, hvilke variable der er afgørende for de kommunale 

økonomifunktioners opfattelse af forvaltningsrevisionens effekt i forhold til disse begreber. 

Et spørgeskema med mange spørgsmål vil ofte vise sammenhænge mellem nogle af 

spørgsmålene, - sammenhænge som kan skyldes tilfældigheder. Nogle sammenhænge er 

dog mere ønskværdige end andre, da undersøgelsen gerne skulle finde sammenhænge, 

også kaldet korrelationer, mellem de determinerende faktorer (uafhængige variable) og de 

afhængige variable, men helst ikke mellem 2 determinerende faktorer, da der kan være 

problemer med at adskille den ene faktors forklaringskraft fra den andens (Andersen m.fl. 

1995, s. 278 ff). 

Før regressionsanalyserne vil kapitlet derfor gennemgå korrelationerne mellem de 

forskellige variable. De statistiske analyser er foretaget i Excel, som hurtigt kan give 

overblik over respondenternes besvarelser og vise sammenhænge imellem forskellige 

besvarelser. De påviste statistiske sammenhænge er dog ikke at forveksle med kausale 

forklaringer. Dette hænger sammen med det faktum, at undersøgelsen som anført alene 

beskæftiger sig med korrelationer, snarere end eksperimentelle manipulationer. 

 

4.2 Fremmer forvaltningsrevisionen forandring, 
forbedringer og ansvarlighed i forvaltningerne? 

Tabel 4.1 angiver den gennemsnitlige score inden for det enkelte indeks (nederste linie), 

samt korrelationskoefficienten mellem de forskellige indeks.   

 

 

 



55 
 

 IA IB IIA IIB IIC III IV V VI VII VIII IX X 

IA Stilling 1,00 -0,21 0,18 0,17 -0,04 -0,04 0,03 -0,12 -0,07 -0,13 -0,07 0,16 0,05 

IB Kommunestørrelse -0,21 1,00 -0,14 -0,16 0,03 -0,15 -0,07 0,23 0,08 0,06 0,00 -0,05 0,07 

IIA Kendskab 0,18 -0,14 1,00 0,35 0,19 -0,06 -0,16 -0,01 -0,07 -0,06 -0,01 0,00 -0,24 

IIB Procesorienteret 0,17 -0,16 0,35 1,00 0,19 0,00 -0,23 0,01 0,08 0,11 0,13 0,06 -0,07 

IIC Styrke -0,04 0,03 0,19 0,19 1,00 -0,21 -0,08 0,47 0,04 -0,13 0,38 0,29 0,46 

III Ulempe -0,04 -0,15 -0,06 0,00 -0,21 1,00 0,17 -0,42 0,02 0,33 0,30 0,08 -0,08 

IV Komm & Indflydelse 0,03 -0,07 -0,16 -0,23 -0,08 0,17 1,00 0,03 -0,03 0,04 0,06 -0,06 -0,12 

V Kvalitet & nytte -0,12 0,23 -0,01 0,01 0,47 -0,42 0,03 1,00 0,29 -0,44 0,22 0,37 0,38 

VI SOR 7 effekt -0,07 0,08 -0,07 0,08 0,04 0,02 -0,03 0,29 1,00 -0,02 0,31 0,33 0,28 

VII Forkert fokus -0,13 0,06 -0,06 0,11 -0,13 0,33 0,04 -0,44 -0,02 1,00 0,23 -0,08 -0,08 

VIII Forandring -0,07 0,00 -0,01 0,13 0,38 0,30 0,06 0,22 0,31 0,23 1,00 0,53 0,50 

IX Forbedring 0,16 -0,05 0,00 0,06 0,29 0,08 -0,06 0,37 0,33 -0,08 0,53 1,00 0,50 

X Ansvarlighed 0,05 0,07 -0,24 -0,07 0,46 -0,08 -0,12 0,38 0,28 -0,08 0,50 0,50 1,00 

Gennemsnitlig score   4,47 2,95 3,89 2,05 2,77 3,41 2,65 2,55 2,11 2,7 2,71 

 
Tabel 4.1: Korrelationsanalyse og gennemsnit af indeks 

Korrelationskoefficienten ligger altid mellem -1 og 1. Hvis den er -1 eller 1, er der en perfekt 

deterministisk korrelation mellem variablene, - altså en ændring i den ene variabel vil helt 

sikkert medføre en ændring i den anden variabel. Hvis værdien derimod er 0, er der 

absolut ingen lineær sammenhæng mellem de to variable. Jo tættere på -1 eller 1, des do 

stærkere lineær sammenhæng. Som nævnt i afsnit 4.1 er en høj grad af korrelation på 

ingen måde det samme som kausalitet mellem variable. Analysen viser blot, at en ændring 

i en variabel sandsynligvis vil medføre en ændring i en anden. 

I tabellen er markeret med grå baggrund de korrelationskoefficienter, der er højst (+/-), og 

som det derfor giver mening at forsøge at modellere en lineær sammenhæng mellem i 

regressionsanalysen i afsnit 4.3. 

Det fremgår af Tabel 4.1, at de kommunale økonomifunktioner generelt fandt 

forvaltningsrevisionens kvalitet og nytte høj (gennemsnitlig score Indeks V: 3,41), hvor de 

større kommuner med 40.000-50.000 indbyggere (63,4%) og 50.000+ indbyggere 

(60,0%) jf. tabel 4.2 nedenfor havde den største procentdel med vurderingen ”I høj 

grad/meget høj grad”. Derimod sås der ingen større afvigelser mellem stillingstyperne 

(tabel 4.2), hvor alle kategorier kunne fremvise en procentdel på 50% - 60% med 

vurderingen ”I høj grad/meget høj grad”.     
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Tabel 4.2: Kryds Stilling / Kvalitet & Nytte og Kryds Kommunestørrelse / Kvalitet & Nytte 

Det fremgår af tabel 4.8 nedenfor, at hvad der karakteriserer de større kommuner, er 

netop, at de i forhold til de mindre kommuner har en højere score på opfattelsen af, at 

revisionsberetningen de senere år er blevet mere konkret og nyttig (18,6-20% har 

opfattelsen i høj/meget høj grad). Dette harmonerer godt med disse kommuners opfattelse 

af forvaltningsrevisionens kvalitet og nytte og kan muligvis relateres til, at de større 

kommuner i højere grad end de mindre har ressourcerne og kompetencerne til at udnytte 

den konkretisering, som ligger i SOR7-standarden, til at påvirke forvaltningsrevisionen i 

en retning, der giver mest mulig nytte for dem selv. 

Hvor de kommunale økonomifunktioner generelt fandt forvaltningsrevisionens kvalitet og 

nytte høj, hvilket specielt var udtalt i de større kommuner, ser det anderledes ud med de 

andre centrale begreber for måling af forvaltningsrevisionens effekt.  

Jf. tabel 4.1 er vurderingen generelt i de kommunale økonomifunktioner, at 

forvaltningsrevisionen kun i begrænset grad medfører forandring (gennemsnitlig score 

Indeks VIII: 2,11), forbedring (gennemsnitlig score Indeks IX: 2,7) og ansvarlighed 

(gennemsnitlig score Indeks X: 2,71). 

Der ses dog variationer ift. stilling og kommunestørrelse. 

 

Tabel 4.3: Kryds Stilling / Forandring og Kommunestørrelse / Forandring 

Der synes at være en generel opfattelse af, at forvaltningsrevisionen kun i lav grad / meget 

lav grad medfører forandring, hvor 66,7% finder, at dette er tilfældet. De største 

Total Direktør Stabschef

Regnskabschef/

afdelingschef Teamleder

Økonomikonsulent/

økonomimedarbejder Total 0–30.000 30.000 - 40.000 40.000 – 50.000 50.000 +

Total Count 75 7 20 35 5 7 75 17 12 16 30

I lav grad / meget lav grad 13 1 5 6 1 1 13 4 3 3 4

I nogen grad 20 2 5 9 1 2 20 5 3 3 8

I høj grad / meget høj grad 42 4 10 20 3 4 42 7 5 10 18

I lav grad / meget lav grad 17,7% 18,4% 23,6% 16,7% 17,1% 8,2% 17,7% 21,8% 22,6% 16,1% 14,3%

I nogen grad 26,7% 30,6% 26,4% 26,5% 25,7% 28,6% 26,7% 31,9% 28,6% 18,8% 27,1%

I høj grad / meget høj grad 56,0% 59,2% 47,9% 58,0% 57,1% 55,1% 56,0% 43,7% 45,2% 63,4% 60,0%

Stilling Antal indbyggere i kommunen

Indeks:

Kvalitet

 & Nytte

Total Direktør Stabschef

Regnskabschef/

afdelingschef Teamleder

Økonomikonsulent/

økonomimedarbejder Total 0–30.000 30.000 - 40.000 40.000 – 50.000 50.000 +

Total Count 75 8 20 36 5 6 75 17 12 16 30

I lav grad / meget lav grad 50 5 14 24 4 4 50 11 8 10 22

I nogen grad 21 3 5 10 1 2 21 5 3 6 7

I høj grad / meget høj grad 4 0 1 2 0 0 4 1 1 0 2

I lav grad / meget lav grad 66,7% 65,6% 67,5% 66,7% 80,0% 58,3% 66,3% 64,7% 62,5% 60,9% 71,7%

I nogen grad 27,7% 31,3% 23,8% 28,5% 20,0% 37,5% 27,7% 30,9% 27,1% 35,9% 21,7%

I høj grad / meget høj grad 5,0% 3,1% 6,3% 6,3% 0,0% 0,0% 5,0% 4,4% 8,3% 1,6% 5,8%

Indeks:

Forandring

Stilling Antal indbyggere i kommunen
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kommuner har den laveste score med hele 71,7%, der finder, at det kun i lav grad/meget 

lav grad er tilfældet. Omvendt ses specielt direktører (samlet 34,4%) og regnskabschefer 

(samlet 34,8%) at være af den opfattelse, at der i nogen grad eller høj/meget høj grad sker 

forandring. Disse 2 grupper er karakteriseret ved et meget højt kendskab til emnerne i 

forvaltningsrevisionen (tabel 4.6 nedenfor), hvilket kan være medvirkende årsag til 

oplevelsen af forandring. 

 

Tabel 4.4: Kryds Stilling / Forbedring og Kommunestørrelse / Forbedring 

Blandt 47,3% af de adspurgte er opfattelsen, at forvaltningsrevision i nogen grad skaber 

forbedring. Opfattelsen er stærkest hos direktørerne, hvor 62,5 % deler denne opfattelse, 

og samlet 75% af direktørerne finder, at det i nogen grad eller i høj/meget høj grad er 

tilfældet, hvilket uden sammenligning er den højeste score for alle stillingskategorier. Også 

her vurderes det høje kendskab til forvaltningsrevisionens emner at spille en rolle. 

 

Tabel 4.5: Kryds Stilling / Ansvarlighed og Kommunestørrelse / Ansvarlighed 

Når der ses på ansvarlighed, er også her en større del, nemlig 46,7%, af den opfattelse, at 

forvaltningsrevisionen i nogen grad medfører ansvarlighed. Som for forbedring og 

forandring ses også her den stærkeste opfattelse hos direktørerne med 75%. Herefter følger 

stabschefer med 60% og regnskabschefer/afdelingsledere og teamleder med henholdsvis 

32,4% og 33,3%. 

Der er således en tendens til, at jo højere en stilling du bestrider, des do stærkere er din 

opfattelse af, at forvaltningsrevisionen i nogen grad medfører forandring, forbedring og 

ansvarlighed. Dette ændrer dog ikke ved, at den generelle holdning er, at 

Total Direktør Stabschef

Regnskabschef/

afdelingschef Teamleder

Økonomikonsulent/

økonomimedarbejder Total 0–30.000 30.000 - 40.000 40.000 – 50.000 50.000 +

Total Count 75 8 20 35 5 7 75 17 12 15 31

I lav grad / meget lav grad 30 2 7 16 2 5 30 6 5 6 14

I nogen grad 36 5 10 17 3 2 36 9 6 7 14

I høj grad / meget høj grad 10 1 3 4 0 0 9 2 1 2 3

I lav grad / meget lav grad 40,0% 25,0% 35,0% 45,7% 40,0% 71,4% 40,0% 32,4% 41,7% 40,0% 43,5%

I nogen grad 47,3% 62,5% 50,0% 48,6% 60,0% 28,6% 47,3% 52,9% 45,8% 46,7% 45,2%

I høj grad / meget høj grad 13,3% 12,5% 15,0% 11,4% 0,0% 0,0% 12,0% 11,8% 8,3% 13,3% 9,7%

Indeks:

Forbedring

Stilling Antal indbyggere i kommunen

Total Direktør Stabschef

Regnskabschef/

afdelingschef Teamleder

Økonomikonsulent/

økonomimedarbejder Total 0–30.000 30.000 - 40.000 40.000 – 50.000 50.000 +

Total Count 75 8 20 34 6 7 75 18 12 16 29

I lav grad / meget lav grad 28 2 6 16 2 2 27 7 4 8 8

I nogen grad 35 6 12 11 2 5 35 7 6 7 15

I høj grad / meget høj grad 12 1 2 8 2 0 13 4 2 1 6

I lav grad / meget lav grad 37,3% 18,8% 27,5% 45,6% 33,3% 28,6% 36,0% 38,9% 33,3% 51,6% 27,6%

I nogen grad 46,7% 75,0% 60,0% 32,4% 33,3% 71,4% 46,7% 38,9% 50,0% 45,2% 51,7%

I høj grad / meget høj grad 16,0% 6,3% 10,0% 22,1% 33,3% 0,0% 16,7% 22,2% 16,7% 6,5% 20,7%

Indeks:

Ansvarlighed

Stilling Antal indbyggere i kommunen
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forvaltningsrevisionen kun i begrænset grad medfører forandring, forbedring og 

ansvarlighed. 

Konklusionen på gennemgangen af de 4 centrale begreber for måling af 

forvaltningsrevisionens effekt er derfor, at de kommunale økonomifunktioner generelt 

fandt forvaltningsrevisionen nyttig, men også at den kun i begrænset grad medførte 

forandringer, forbedringer og ansvarlighed. 47,3% og 46,7% af de adspurgte fandt dog i 

nogen grad, at forvaltningsrevisionen medførte henholdsvis forbedringer og ansvarlighed, 

hvor denne opfattelse var stærkest hos folk i højere stillinger. Jo højere en stilling du 

bestrider, des do stærkere er din opfattelse af, at forvaltningsrevisionen i nogen grad 

medfører forbedring og ansvarlighed, hvilket vurderes at kunne henføres til, at de højere 

stillinger har et større kendskab til emnerne i forvaltningsrevisionen. 

Det fremgik desuden, at opfattelsen af forvaltningsrevisionens kvalitet og nytte var højst 

hos de større kommuner, hvilket muligvis kan relateres til, at de større kommuner har 

ressourcerne og kompetencerne til at udnytte den konkretisering, som ligger i SOR7-

standarden, til at påvirke forvaltningsrevisionen i en retning, der giver mest mulig nytte for 

dem selv.     

 

Tabel 4.6: Kryds Stilling / Kendskab og Kommunestørrelse / Kendskab 

Som nævnt under analysen af forandring, forbedring og ansvarlighed fremgår det af tabel 

4.6, at kendskabet til den udførte forvaltningsrevision er højt blandt respondenterne 

(Tabel 4.1: Gennemsnitlig score Indeks IIA: 4,47) med den højeste kendskabsgrad på 100% 

for direktørerne og næsthøjeste hos regnskabschefer/afdelingschefer på 92,1%. 

Total Total

Total Count 75 7 19 38 5 6 75 18 11 16 30

I lav grad / meget lav grad 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2

I nogen grad 7 0 1 3 2 1 7 2 1 1 3

I høj grad / meget høj grad 66 7 17 35 3 4 66 16 10 15 25

I lav grad / meget lav grad 2,7% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 16,7% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7%

I nogen grad 9,3% 0,0% 5,3% 7,9% 40,0% 16,7% 9,3% 11,1% 9,1% 6,3% 10,0%

I høj grad / meget høj grad 88,0% 100,0% 89,5% 92,1% 60,0% 66,7% 88,0% 88,9% 90,9% 93,8% 83,3%

Jeg har kendskab til 

emnerne fra 

seneste 

forvaltningsrevision

stilling Antal indbyggere i kommunen

Direktør Stabschef

Regnskabschef/

afdelingschef Teamleder

Økonomikonsulent/

økonomimedarbejder 0–30.000 30.000 - 40.000 40.000 – 50.000 50.000 +
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Tabel 4.7: Kryds Stilling / Procesorienteret og Kommunestørrelse / Procesorienteret 

Forvaltningsrevisionen blev kun i nogen grad opfattet som entydigt procesorienteret 

(Tabel 4.1: Gennemsnitlig score Indeks IIB: 2,95). Opfattelsen er mest udtalt hos 

direktørerne jf. tabel 4.7 med 75% der fandt, at det i nogen grad var tilfældet, men generelt 

på tværs af stillinger og størrelse var opfattelsen, at det kun i nogen grad var tilfældet.  

Indeks IIB testede med spørgsmålet ”Revisionsberetningen havde alene fokus på processer 

og forretningsgange” påstanden fra kapitel 2 om, at forvaltningsrevision primært fokuserer 

på økonomistyring og interne kontroller. Med en gennemsnitlig score 2,95 jf. tabel 4.1 

vurderes dette i nogen grad at være tilfældet, hvilket må siges hverken at be- eller afkræfte 

påstanden.  

 

Tabel 4.8: Kryds Stilling / SOR7 og Kommunestørrelse / SOR7 

Effekten af indførelsen af SOR7-standarden blev målt med Indeks VI og spørgsmålet: 

”Revisionsberetningen er de seneste par år blevet mere konkret og nyttig”. En 

gennemsnitlig score på 2,65 (Tabel 4.1) indikerer, at SOR7 kun i beskeden grad har haft 

indvirkning på forvaltningsrevisionen. Det fremgår af tabel 4.8, at denne opfattelse dog 

har den højeste score hos de større kommuner (18,6-20% har opfattelsen i høj/meget høj 

grad), hvilket som tidligere nævnt muligvis kan relateres til, at de større kommuner i 

højere grad end de mindre har ressourcerne og kompetencerne til at udnytte den 

konkretisering, som ligger i SOR7-standarden, til at påvirke forvaltningsrevisionen i en 

retning, der giver mest mulig nytte for dem selv. 

Total Total

Total Count 75 8 20 37 4 6 75 17 12 16 30

I lav grad / meget lav grad 15 0 6 7 1 1 15 2 2 5 6

I nogen grad 45 6 11 22 2 4 43 13 4 8 18

I høj grad / meget høj grad 15 2 3 8 1 1 17 2 6 3 6

I lav grad / meget lav grad 20,0% 0,0% 30,0% 18,9% 25,0% 16,7% 20,0% 11,8% 16,7% 31,3% 20,0%

I nogen grad 60,0% 75,0% 55,0% 59,5% 50,0% 66,7% 57,3% 76,5% 33,3% 50,0% 60,0%

I høj grad / meget høj grad 20,0% 25,0% 15,0% 21,6% 25,0% 16,7% 22,7% 11,8% 50,0% 18,8% 20,0%

Revisionsberetni

ngen havde alene 

fokus på 

processer og 

forretningsgange

Stilling Antal indbyggere i kommunen

Direktør Stabschef

Regnskabschef/

afdelingschef Teamleder

Økonomikonsulent/

økonomimedarbejder 0–30.000 30.000 - 40.000 40.000 – 50.000 50.000 +

Total Total

Total Count 75 8 20 36 4 7 75 16 12 15 32

I lav grad / meget lav grad 26 4 6 12 2 2 25 5 4 6 10

I nogen grad 38 4 12 15 2 5 39 10 7 6 16

I høj grad / meget høj grad 11 0 2 9 0 0 11 1 1 3 6

I lav grad / meget lav grad 34,7% 50,0% 30,0% 33,3% 50,0% 28,6% 33,3% 31,3% 33,3% 40,0% 31,3%

I nogen grad 50,7% 50,0% 60,0% 41,7% 50,0% 71,4% 52,0% 62,5% 58,3% 40,0% 50,0%

I høj grad / meget høj grad 14,7% 0,0% 10,0% 25,0% 0,0% 0,0% 14,7% 6,3% 8,3% 20,0% 18,8%

Revisionsbe

retningen er 

de seneste 

par år blevet 

mere 

konkret og 

nyttig

Stilling Antal indbyggere i kommunen

Direktør Stabschef

Regnskabschef/

afdelingschef Teamleder

Økonomikonsulent/

økonomimedarbejder 0–30.000 30.000 - 40.000 40.000 – 50.000 50.000 +
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En gennemgang af kommunernes egne forslag til emner for en værdiskabende 

forvaltningsrevision (Q16), indskrevet (uredigeret) i tabel 4.9 nedenfor, viste, at 

størstedelen af forslagene vedrørte henholdsvis Processer/arbejdsgange og Mål- og 

resultatstyring, samt af forslagene er ligeligt fordelt mellem disse 2 grupper.  

Mål- og 

resultat-

orienteret 

revision 

Juridisk-

kritisk 

revision 

Forvalt-

ningsrevision – 

fokus på 

økono-

mistyring, 

processer og 

forretnings-

gange 

Forvalt-

ningsre-

vision – 

fokus på 

produk-

tivitet 

Forvalt-

ningsre-

vision – 

fokus på 

spar-

somme-

lighed 

Forvalt-

ningsre-

vision – 

fokus 

på 

effekti-

vitet 

Fokus på 

adfærds-

ændring 

Gene-

relle 

emner 

Sammenhæng 

mellem bevilling 

(intention, ikke 

beløb) og forbrug 

(realiseret 

produkt/resulta-

ter) samt sondring 

mellem drift og 

anlæg 

Myndig-

hedskvali-

tet – 

fagområ-

dernes 

overhol-

delse af 

lovgivning 

Styring af 

anlægsprojektet 

og herunder at 

Byrådet har givet 

en anlægsbevil-

ling til det 

pågældende 

projekt. 

At kommu-

nen kunne 

drage mere 

nytte af at 

revisions-

firmaet 

reviderede 

de samme 

områder i 

andre 

kommuner. 

Altså en 

slags læring 

og/eller 

bench-

marking. 

 

Indgåelse 

af indkøbs-

aftaler - få 

en god pris 

og anven-

delse af 

indkøbsaft

aler 

Effektive 

arbejds-

gange og 

brug af 

ny 

teknologi 

Uhensigt- 

mæssig 

bureakrati  

Arbejds-

markeds- 

området 

Opfølgning på 

politiske mål - 

opfølgning på 

tiltag som er sat i 

værk for at opnå 

besparelser 

At 

revisorer-

ne havde et 

mere 

indgående 

kendskab 

til de 

områder 

der 

revideres 

Vurdering af cost 

and benefits i et 

tco perspektiv 

 Politiske 

"ømtåle-

lige" 

områder 

som rejse- 

og 

repræsen-

tations-

udgifter, 

mødeud-

Effektivi-

seringer 

ift. 

processer 

eller 

arbejds-

gange 

uden at 

gå i 

kompro-

Økonomisk 

kultur 

Fagom-

råderne 

bredt set 
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bl.a. i 

forhold til 

gældende 

lovgivning 

m.v. 

gifter, 

brugen af 

konsulen-

ter 

mi ift. 

sikker-

heden 

Bide sig fast i 

politiske 

erklæringer og 

målsætninger. 

 Økonomisty-

ringen på 

ældreområdet 

 Kroner og 

ører for 

kommu-

nen 

Uhen-

sigt-

mæssig 

burea-

krati 

Service- og 

anlægsramm

er fylder 

meget i den 

kommunale 

hverdag, 

men opleves 

som helt 

uden for 

revisions-

handlinger. 

 

Hvis den nåede op 

over beskrivelse af 

lovgivning og 

vores 

administration af 

denne, så kunne 

den være 

værdiskabende - 

det var den så 

ikke. øv. 

 Processer og 

forretningsgange 

 Vurdering 

af cost and 

benefits i et 

tco 

perspektiv 

Vurde-

ring af 

cost and 

benefits i 

et tco 

perspek-

tiv 

Vurdering af 

cost and 

benefits i et 

tco 

perspektiv 

 

Om politiske 

målsætninger 

bliver efterlevet 

 Arbejdsprocessen 

som helhed. Jeg 

synes at 

forvaltningsrevisi

onen bliver alt for 

overfladisk og 

noget der bare 

skal laves. 

Kommunen bliver 

ikke inddraget i 

emner mv. 

     

Opfyldelse af 

businesscases 

 Udnyttelse af 

økonomi ramme 

     

Værdiskabelse i 

kerneopgaver 

 Effektive 

arbejdsgange og 
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Tabellen angiver forslagene som de er skrevet i spørgeskemaet, kategoriseret efter 

revisionsområde. Enkelte af emnerne passede ind under flere kategorier og er for 

overskuelighedens skyld angivet med samme effekt (fed, kursiv, understreget og dobbelt-

understreget tekst) under de enkelte kategorier. 

En af konklusionerne fra tabel 4.9 er derfor, at for de kommunale økonomifunktioner er 

værdiskabelse ikke nødvendigvis relateret til enten proces- eller evalueringsorienteret 

forvaltningsrevision. Således dækkede respondenternes egne forslag til værdiskabende 

forvaltningsrevision nogenlunde ligeligt begge tilgange. Kendetegnende var imidlertid, at 

forslagene var meget specifikke og fordrede et indgående kendskab til den reviderede 

kommune (Revisor skal ”bide sig fast” i politiske målsætninger og resultatet, skal have et 

bedre kendskab til de reviderede områder, skal komme med forslag til IT-understøttelse af 

forretningsgange, styringen skal hæve sig op over en beskrivelse af lovgivningen og 

kommunens administration af denne etc.). Revisor skal således ikke blot konstatere, om 

der er etableret økonomistyring på et givent område, og om kommunen følger denne, men 

skal også for at være værdiskabende gå i dybden med, om denne styring er 

hensigtsmæssig, udfordre kommunen på opnåelsen af såvel økonomiske som politiske mål, 

komme med forslag til IT-understøttet effektivisering af forretningsgange etc. 

Dette vil uden tvivl være en udfordring for de kommunale revisorer, der som beskrevet i 

kapitel 2 befinder sig på et marked med hård priskonkurrence, og hvor der netop gøres en 

dyd ud af at satse på revision af generelle forretningsgange i modsætning til 

substansrevision.  

Effekten af indførelsen af SOR7-standarden vurderes som nævnt kun i beskeden grad at 

have haft indvirkning på forvaltningsrevisionen. Det betyder dog ikke, at 

økonomifunktionerne er ukendte med fokusemnerne i standarden. Således fremgår det af 

tabel 4.9, at alle de forvaltningsrevisionsemner, der blev foreslået af kommunerne selv, på 

brug af ny 

teknologi 

Kommunens 

udgifter på 

lovbestemt social 

ydelser til 

borgerne - giver vi 

de rigtige tilbud 

og står det mål 

med de udgifter vi 

afholder 

 Effektiviseringer 

ift. processer eller 

arbejdsgange 

uden at gå i 

kompromi ift. 

sikkerheden 

     

Tabel 4.9: Kategorisering af kommunernes egne forslag til emner for en værdiskabende 
forvaltningsrevision 
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nær 2 (under kategorien ”Juridisk-kritisk revision”), er at finde inden for 

forvaltningsrevisionens og dermed SOR7’s område. Det er blot i begrænset grad 

opfattelsen, at revisionen er blevet mere konkret og nyttig efter vedtagelsen af standarden. 

Indeks IIA, Kendskab til emnerne fra forvaltningsrevisionen, havde som nævnt en høj 

gennemsnitlig score på 4,47, hvilket gik på tværs af stillingstyper og kommunestørrelse jf. 

tabel 4.6. Dette understreger validiteten af svarene i spørgeskemaundersøgelsen, - også set 

i forhold til den indsigt i forvaltningsrevisionen, som tabel 4.9 afspejler. 

På spørgsmålet om, hvorvidt forvaltningsrevisionen fremmer forandring, forbedringer og 

ansvarlighed i forvaltningerne, er konklusionen som nævnt, at de kommunale 

økonomifunktioner opfatter forvaltningsrevisionen som nyttig, men også at den kun i 

begrænset grad medførte forandringer, forbedringer og ansvarlighed. 47,3% og 46,7% af de 

adspurgte fandt dog i nogen grad, at forvaltningsrevisionen medførte henholdsvis 

forbedringer og ansvarlighed, hvor denne opfattelse var stærkest blandt direktører og 

regnskabschefer. Dette vurderes at kunne henføres til, at disse stillinger har et højere 

kendskab til emnerne i forvaltningsrevisionen. Direktører havde ligeledes den højeste 

score på opfattelsen af forvaltningsrevisionen som entydigt procesorienteret, men generelt 

for alle stillingskategorier var dette kun i nogen grad tilfældet. Påstanden fra kapitel 2 om, 

at forvaltningsrevision primært fokuserer på økonomistyring og interne kontroller kan 

derfor hverken be- eller afkræftes.  

Det fremgik desuden, at opfattelsen af forvaltningsrevisionens kvalitet og nytte var højst 

hos de større kommuner, hvilket muligvis kan relateres til, at de har ressourcerne og 

kompetencerne til at udnytte den konkretisering, som ligger i SOR7-standarden, til at 

påvirke forvaltningsrevisionen i en retning, der giver mest mulig nytte for dem selv. 

Effekten af indførelsen af SOR7-standarden vurderes med andre ord højst i de større 

kommuner, men opfattelsen på tværs af kommunerne er, at den kun i beskeden grad har 

haft indvirkning på forvaltningsrevisionen. 

I det følgende afsnit vil disse konklusioner blive testet gennem multiple 

regressionsanalyser for at få en bedre indsigt i forudsætningerne for, at de kommunale 

økonomifunktioner finder revisionen nyttig.  

 

4.3 Hvilke faktorer er afgørende for, at forvaltningerne 
finder forvaltningsrevisionen nyttig og bidrager med 
værdi? 

I afsnit 4.2 blev det konkluderet, at respondenternes stilling, kommunens størrelse samt 

kendskabet til forvaltningsrevisionen har indflydelse på, hvorvidt forvaltningsrevisionen 

fremmer forandring, forbedringer og ansvarlighed i forvaltningerne. De beregnede 
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korrelationskoefficienterne i tabel 4.1 viste herudover en sammenhæng mellem disse 

begreber og 

• Styrken i revisionens udgangspunkt (Indeks IIC) 

• Revisionens ulempe (Indeks III) 

• SOR7 effekt (Indeks VI) 

• Revisionens forkerte fokus (Indeks VII) 

• Den indbyrdes sammenhæng mellem de centrale begreber 

Det fremgår desuden af tabel 4.1, at korrelationen mellem de uafhængige variable 

• respondentens stilling (Indeks IA) 

• kommunens størrelse (Indeks IB) 

• styrke (Indeks IIC) 

• kendskab (Indeks IIA) 

• forkert fokus i den nuværende forvaltningsrevision (Indeks VII) 

er maksimalt 0,21, hvilket indikerer, at de ikke er højt korrelerede. Der burde således ikke 

være noget problem i at adskille den ene faktors forklaringskraft fra den andens (Andersen 

m.fl. 1995, s. 278 ff). 

Samvariationen mellem de afhængige og uafhængige variable er yderligere undersøgt med 

regressionsanalyserne. Følgende tabel angiver resultatet af disse analyser for de 4 centrale 

begreber i undersøgelsen: 
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Tabel 4.10: Multipel regressionsanalyse af hvilke faktorer der påvirker 
økonomifunktionernes opfattelse af forvaltningsrevisionens effekt 

I tabellen er markeret de vigtigste testdata i analysen (Andersen m.fl. 1995, s. 272 ff) 

• R Square forklarer, hvor godt de forskellige faktorer (stilling, kommunestørrelse, 

kendskab osv.) overordnet set kan forklare variationen i de centrale begreber, 

ansvarlighed, forbedring, forandring eller kvalitet & nytte. Således kan faktorerne 

forklare 54% af variationen i begrebet ansvarlighed, 46% af forbedring, 56% af 

forandring og endelig 61% af kvalitet & nytte. 

• Significance F værdien viser, hvorvidt analysen er signifikant, hvilket vil sige mindst én 

af faktorerne har indflydelse på variationen i det centrale begreb. Denne værdi skal 

gerne være tæt på eller under 0,05 for at være signifikant, hvilket er tilfældet for alle 

analyserne. Hvis værdien var over 0,05 ville analysens faktorer ikke i signifikant grad 

kunne forklare variationen, og vi skulle derfor forkaste testen. 

• Den nederste del af tabellen vurderer den enkelte faktor for sig for at få indtryk af, i 

hvilket omfang den kan forklare variationen i begrebet. Også her gælder, at 

signifikansen (her udtrykt ved værdien p-value) skal være tæt på eller under 0,05 for at 

kunne vurderes at være medforklarende til variationen i begrebet. Koefficienterne (i 

tabellen kaldet Coefficents) angiver med hvor stor faktor, dette er tilfældet. I tabellen er 

de signifikante p-values angivet med gråtonet baggrund og sort skrift, og de tilhørende 

positive koefficienter (dvs. dem der påvirker variationen i positiv retning) er ligeledes 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,737926902 0,682567604 0,752888033 0,782378327

R Square 0,544536113 0,465898534 0,56684039 0,612115846

Adjusted R Square 0,465010672 0,372642723 0,491209347 0,544390042

Standard Error 0,619511579 0,593151535 0,424446312 0,339084973

Observations 75 75 75 75

ANOVA

df Significance F df Significance F df Significance F df Significance F

Regression 11 1,95414E-07 11 1,53073E-05 11 4,7636E-08 11 2,03981E-09

Coefficients P-value Coefficients P-value Coefficients P-value Coefficients P-value

Intercept 1,673856834 0,113671051 -0,644342957 0,528242687 -1,55573767 0,030415 2,746528965 1,84148E-07

Stilling 0,108270989 0,168776405 0,148502684 0,046860602 -0,053709119 0,320816594 -0,089275599 0,036284035

Kommunestørrelse -0,00398762 0,952319721 -0,05533742 0,384701158 -0,00345402 0,939740502 0,081883985 0,021989633

Kendskab -0,342477041 0,001814015 0,035965364 0,741893498 0,056646359 0,467761674 -0,017416309 0,780281877

Procesorienteret -0,12108902 0,166933105 -0,035821551 0,671492053 0,057300435 0,341712082 0,049339425 0,305178417

Styrke 0,375617839 0,0063284 -0,089230129 0,510006922 0,124579349 0,196431535 0,144904823 0,058061319

Ulempe -0,104047838 0,401413601 0,148509838 0,209387548 0,238064378 0,003874709 -0,213984031 0,001036598

Komm & Indflydelse -0,185539594 0,063098325 -0,108513203 0,260415085 0,076084064 0,270246673 0,100877923 0,064923276

Kvalitet & nytte 0,091331153 0,692507187 0,538876876 0,012542948 0,177993569 0,258502934

Forkert fokus -0,02536442 0,809373553 1,154E-05 0,999908558 0,164079464 0,019980805 -0,212505437 8,81145E-05

Forandring 0,478004664 0,007744858 0,436548863 0,011296014 0,113599356 0,258502934

Forbedring 0,223093412 0,087549258 0,223535794 0,011296014 0,176106473 0,012542948

Ansvarlighed 0,204512194 0,087549258 0,224377243 0,007744858 0,027361328 0,692507187

Ansvarlighed Forbedring Forandring Kvalitet & Nytte
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markeret med gråtonet baggrund og sort skrift. De signifikante koefficienter, der 

påvirker variationen i negativ retning, er markeret med sort baggrund og hvid skrift.    

Stillingskategori 

Som tidligere nævnt var den generelle opfattelse, at forvaltningsrevisionen er nyttig, men 

også at den kun i begrænset grad medførte forandringer, forbedringer og ansvarlighed. 

47,3% og 46,7% af de adspurgte fandt i nogen grad, at forvaltningsrevisionen medførte 

henholdsvis forbedringer og ansvarlighed, hvor denne opfattelse jf. afsnit 4.2 var stærkest 

hos folk i højere stillinger. Regressionsanalysen viser dog, at stillingskategorien kun har 

signifikant indflydelse på opfattelsen af forbedring, men ikke på forandring og 

ansvarlighed. 

Dette kan tyde på, at der ikke nødvendigvis er nogen direkte sammenhæng mellem de 3 

begreber, - at de ikke er hinandens forudsætninger. I afsnit 4.3 fremgik det af tabellerne, at 

direktørerne har højt kendskab til revisionsemnerne, at de i overvejende grad finder 

forvaltningsrevisionen procesorienteret, men også at de kun i begrænset grad finder, at 

revisionsberetningen er blevet mere konkret og nyttig. Det er således en mulighed, at 

direktørernes høje kendskab til forvaltningsrevisionen som procesorienteret giver dem en 

opfattelse af, at revisionen rent faktisk har effekt gennem forbedringer, men ikke nok til at 

den medfører egentlig forandring og ansvarlighed. Hertil kræves en anden tilgang til 

forvaltningsrevisionen end den nuværende procesorienterede, hvilket er i tråd med 

konklusionen på tabel 4.9 og kommunernes egne forslag til en værdiskabende 

forvaltningsrevision, der forudsætter et indgående kendskab til kommunen. Nedenfor vil 

forholdet mellem forandring og forbedring blive behandlet yderligere.  

Kendskabsgrad 

Den høje kendskabsgrad, som i afsnit 4.3 blev fremhævet som en mulig væsentlig faktor, 

medfører jf. tabel 4.10 ingen stærkere opfattelse af, at forvaltningsrevisionen er nyttig eller 

medfører forandring, forbedring og ansvarlighed. Tværtimod har en høj kendskabsgrad til 

emnerne i forvaltningsrevisionen en direkte negativ effekt på opfattelsen af, om 

forvaltningsrevisionen medfører ansvarlighed.  

Undersøgelsen spørger ikke ind til de langsigtede konsekvenser af forvaltningsrevisionen, 

men muligheden for, som anført i kapitel 2, at forvaltningsrevisionen over en årrække har 

institutionaliseret en ansvarlighed, f. eks. i form af økonomisk bevidsthed i 

økonomifunktionen, kan ikke dokumenteres med undersøgelsen. 
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Kommunestørrelse – effekten af SOR7 

Den tredje antagelse fra afsnit 4.3, nemlig at kommunestørrelsen har sammenhæng med 

opfattelsen af revisionens kvalitet & nytte kan dog bekræftes ud fra tabel 4.10. Jo større 

kommune, des do højere opfattelse af kvalitet & nytte. 

Det vurderes derfor fortsat sandsynligt, at de større kommuner i modsætning til de mindre 

har ressourcerne og kompetencerne til at udnytte den konkretisering, som ligger i SOR7-

standarden, til at påvirke forvaltningsrevisionen i en retning, der giver mest mulig nytte for 

dem selv. Effekten af indførelsen af SOR7-standarden vurderes med andre ord højst i de 

større kommuner. 

Som nævnt i indledningen til dette afsnit viste korrelationskoefficienterne i tabel 4.1 

herudover en række andre sammenhænge, som gennemgås i det følgende.  

Styrken i revisionens udgangspunkt 

Tabel 4.10 viste, at en økonomifunktion, hvor udgangspunktet for forvaltningsrevisionen 

er stærkt, - dvs. revisionen har stor politisk bevågenhed og økonomifunktionen har 

beføjelserne til at diktere forvaltningsmæssig økonomistyring på tværs af kommunen – 

sandsynligvis har opfattelsen af, at revisionen skaber ansvarlighed. Styrken i revisionens 

udgangspunkt har også en positiv effekt på opfattelsen af, hvorvidt forvaltningsrevisionen 

medfører kvalitet & nytte.  

Kvalitet & nytte 

Oplevelsen af, at 

forvaltningsrevisionen medfører 

kvalitet & nytte, er som nævnt drevet 

positivt af styrken i 

forvaltningsrevisionens udgangspunkt, 

samt kommunestørrelse (målt på antal 

indbyggere), hvor de store kommuner 

synes mest positive. Der synes også at 

være en positiv relation mellem 

oplevelsen af forbedring og kvalitet & 

nytte. Derimod er oplevelsen drevet 

negativt af ”stillingens størrelse” samt 

bevidstheden om, at 

revisionsberetningen kan skabe 

ulempe og have forkert fokus. 
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Ansvarlighed 

Ansvarlighed skiller sig ud fra de 3 

andre centrale begreber ved hverken 

at være signifikant relateret til kvalitet 

& nytte eller forbedring, men alene til 

forandring. Endvidere er ansvarlighed 

som nævnt ovenfor positivt drevet af 

styrken i forvaltningsrevisionens 

udgangspunkt, men negativt af 

kendskab. Jo større kendskab man 

har til revisionsemnerne, des do 

mindre finder man, at revisionen 

medfører ansvarlighed. 

 

 

Forandring – ulempe og forkert fokus 

Oplevelsen af at 

forvaltningsrevisionen skaber 

forandring er primært negativt 

drevet. Jo mere man har erfaret 

revisionsberetningens negative 

aspekter i form af ulempe og forkert 

fokus, des do større er oplevelsen af, 

at revisionen skaber forandring. 

Positivt er forandring drevet af 

oplevelsen af forbedring og 

ansvarlighed. 
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Forbedring 

Anderledes ser det ud med 

forbedring, hvor specielt 

respondentens stilling er afgørende 

for opfattelsen. Jo højere stilling, 

des do mere oplever du, at 

revisionen skaber forbedring, 

ligesom den positive relation 

mellem kvalitet & nytte og 

forbedring også ses her.     

 

 

 

 

Regressionsanalysen forklarer således, hvordan økonomifunktionerne for 47,3% 

vedkommende (og specielt direktørerne) kan mene, at forvaltningsrevisionen i nogen grad 

medfører forbedringer (tabel 4.4), når kun 27,7% mener, at det samme er gældende for 

forandring (tabel 4.3). En del af forklaringen kan ses at ligge i, at i de kommunale 

økonomifunktioner ses forandring ikke som en forudsætning for forbedring. 

Regressionsanalysen viser derimod, at begrebet forandring bl.a. er negativt ladet og 

signifikant drevet af indeksene ulempe og forkert fokus. Omvendt er forbedring drevet af 

stillingstype og kvalitet & nytte. Førstnævnte bekræfter som anført tidligere, at jo højere 

stilling des do stærkere opfattelse af forbedring.  

Et andet interessant aspekt er, at medindflydelse i form af indekset kommunikation & 

indflydelse ikke synes at have indvirkning på økonomifunktionernes opfattelse af 

forvaltningsrevisionens effekt. 

Endelig bør det nævnes, at den manglende positive relation mellem højt kendskab til 

forvaltningsrevisionen og de 4 centrale begreber viser, at forvaltningsrevisionen ikke blot 

er en kausal, lineær proces, hvor bemærkningerne i revisionsberetningen pr. automatik 

bliver vurderet og implementeret i kommunen. Kendskabsgraden er omvendt proportional 

med opfattelsen af ansvarlighed, hvilket indikerer, at skabelse af ansvarlighed i den 

kommunale økonomifunktion kræver andet og mere end blot opmærksom fra den 

administrative og politiske ledelse. Skabelsen af ansvarlighed forudsætter ligeledes bl.a. 

bevidsthed i økonomifunktionen om, at forvaltningsrevisionen også kan forårsage 

(negativ) forandring i form af yderligere arbejde og kontroller. 
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Styrken i revisionens udgangspunkt er som nævnt positivt relateret til oplevelsen af 

ansvarlighed og kvalitet & nytte. Dette understreger, hvor stor betydning den politiske og 

administrative ledelses holdning har for økonomifunktionens generelle opfattelse af 

forvaltningsrevisionens nytte og den ansvarlighed, den skaber. Om holdningen i den 

politiske og administrative ledelse så er en konsekvens af forvaltningsrevisionen selv, eller 

f. eks. et resultat af øget medieopmærksomhed omkring kommunalbestyrelsens arbejde 

kan ikke konkluderes ud fra undersøgelsen. Nærværende undersøgelse er udarbejdet ud 

fra administrationens synsvinkel og siger derfor ikke noget om de faktorer, der påvirker 

politikernes opfattelse. 

 

4.4 Undersøgelsens bekræftelse af hypoteser 
Tabel 4.11 sammenholder regressionsanalysens resultat med de i kapitel 2 opstillede 

hypoteser mhp. at be- eller afkræfte disse. 

Hypotese Bekræftet 

1. Jo stærkere den centrale ledelse er, des do mere nyttig vurderes 

forvaltningsrevisionen 

Ja 

2. Jo stærkere den centrale ledelse er, des do mindre ansvarlighed vurderes 

forvaltningsrevisionen at medføre 

Nej 

3. Jo tættere du er på den centrale ledelse, des do mere nyttig finder du 

forvaltningsrevisionen 

Nej 

4. Jo tættere du er på den centrale ledelse, des do større forandring forårsager 

forvaltningsrevisionen 

Nej 

5. Jo tættere du er på den centrale ledelse, des do større forbedring forårsager 

forvaltningsrevisionen 

Ja 

6. Jo længere du er fra den centrale ledelse, des do mere bliver du holdt til ansvar for 

revisionens bemærkninger 

Nej 

7. Indførelsen af SOR7 har ikke ændret i opfattelsen af forvaltningsrevisionen. Ja 

8. Forvaltningsrevisionens fokus på forretningsgange og processer vurderes ensidigt og 

med manglende forståelse for virkeligheden 

Nej 

9. En gensidigt aftalt forvaltningsrevision har større sandsynlighed for at blive opfattet 

som nyttig end en forvaltningsrevision, der er dikteret af revisor 

Nej 

10. En gensidigt aftalt forvaltningsrevision har større sandsynlighed for at skabe 

forandring 

Nej 

11. Den centrale ledelse føler større ansvarlighed for konklusionerne i en 

forvaltningsrevision, som er gensidigt aftalt 

Nej 

12. En forvaltningsrevision, der har stor bevågenhed i økonomiudvalget og 

kommunalbestyrelsen, har større sandsynlighed for at skabe ansvarlighed i den 

centrale ledelse, end en forvaltningsrevision der ikke har 

Ja 
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13. En forvaltningsrevision, der har stor bevågenhed i økonomiudvalget og 

kommunalbestyrelsen, har større sandsynlighed for at skabe forandring, end en 

forvaltningsrevision der ikke har 

Nej 

 
Tabel 4.11: Undersøgelsens bekræftelse af hypoteser 

 

Det fremgår af tabellen, at 4 af de 13 hypoteser kunne bekræftes.  

1. Jo stærkere den centrale ledelse er, des do større er opfattelsen af at 

forvaltningsrevisionen skaber nytte 

2. Jo større politisk bevågenhed, des do større er opfattelsen af, at 

forvaltningsrevisionen skaber ansvarlighed 

3. Jo højere stilling du bestrider, des do større er opfattelsen af, at 

forvaltningsrevisionen skaber forbedring 

4. Indførelsen af SOR7 har ikke ændret i opfattelsen af forvaltningsrevisionen 

I dataanalysen er den stærke centrale ledelse og den politiske bevågenhed kodet i samme 

indeks, styrken i forvaltningsrevisionens udgangspunkt, da der fandtes en stærk intern 

konsistens mellem de forskellige spørgsmål, der dækker de 2 områder. 

Afkræftelsen af de andre hypoteserne bunder bl.a. i 

1. At stillingskategorien ikke er så vigtig en faktor som antaget i forhold til opfattelse 

af ansvarlighed og forandring 

2. At kommunikation og indflydelse ikke synes at være en faktor i forhold til 

økonomifunktionens opfattelse af forvaltningsrevisionens effekt 

3. Den nuværende kommunale forvaltningsrevision vurderes ikke at være ensidigt 

procesorienteret og med manglende forståelse af virkeligheden 

4. Opfattelsen af forandring er bl.a. drevet af negative faktorer som ulempe og forkert 

fokus og ses derfor ikke nødvendigvis som en positiv ting i de kommunale 

økonomifunktioner  

Undersøgelsens analyser viser, at forvaltningsrevisionen i de danske kommuner ikke er et 

enten-eller mellem procesorienteret eller resultatorienteret forvaltningsrevision, som den 

ellers fremstilles i teorien. Der er ikke tale om evalueringsforvaltningsrevision efter John 

Bourns model, jf. afsnit 2.2, men den nuværende forvaltningsrevision opfattes hverken 

primært som procesorienteret eller resultatorienteret, ligesom kommunernes egne forslag 

til værdiskabende forvaltningsrevision rummer forslag til begge.  
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4.5 Delkonklusion 
De kommunale økonomifunktioner fandt generelt forvaltningsrevisionen nyttig, men også 

at den kun i begrænset grad medførte forandringer, forbedringer og ansvarlighed, hvor 

denne opfattelse var stærkest hos folk i den centrale ledelse (direktører og 

regnskabschefer). Regressionsanalysen viste dog, at stillingskategorien kun har signifikant 

indflydelse på opfattelsen af forbedring, men ikke på forandring og ansvarlighed. 

Den centrale ledelse har et højt kendskab til revisionsemnerne, finder i overvejende grad 

forvaltningsrevisionen procesorienteret, men kun i begrænset grad revisionsberetningen 

mere konkret og nyttig end tidligere. Dette indikerer, at ledelsen er af den opfattelse, at 

den procesorienterede revision rent faktisk har effekt i form af forbedringer, men ikke nok 

til at den medfører egentlig forandring og ansvarlighed. Hertil kræves en anden tilgang til 

forvaltningsrevisionen end den nuværende procesorienterede tilgang, hvilket understøttes 

af kommunernes egne forslag til en værdiskabende forvaltningsrevision, der forudsætter et 

indgående kendskab til kommunen. 

Ledelsens opfattelse af revisionen som procesorienteret blev kun delvist delt af de andre 

stillingskategorier. Konklusionen fra teorigennemgangen i kapitel 2 om, at den 

kommunale forvaltningsrevision primært fokuserer på økonomistyring og interne 

kontroller, er således i overensstemmelse med opfattelsen i den centrale ledelse, men ikke 

entydigt i overensstemmelse med den generelle opfattelse i økonomifunktionerne. 

Det fremgik desuden, at opfattelsen af forvaltningsrevisionens kvalitet og nytte var højst 

hos de større kommuner, hvilket muligvis kan relateres til, at disse kommuner har 

ressourcerne og kompetencerne til at udnytte den konkretisering, som ligger i SOR7-

standarden, til at påvirke forvaltningsrevisionen i en retning, der giver mest mulig nytte for 

dem selv. Effekten af indførelsen af SOR7-standarden vurderes med andre ord højst i de 

større kommuner, men opfattelsen på tværs af kommunerne er, at den kun i beskeden grad 

har haft indvirkning på forvaltningsrevisionen. 

Analysen bekræftede 4 af de 13 hypoteser, hvor de determinerende faktorer blev bestemt 

som 1) den centrale ledelse, med signifikant indvirkning på opfattelsen af, at 

forvaltningsrevisionen skaber nytte og ansvarlighed, 2) den politisk bevågenhed, med 

signifikant indvirkning på opfattelsen af, at forvaltningsrevisionen skaber ansvarlighed, 3) 

stillingskategorien, med signifikant indvirkning på opfattelse af, at forvaltningsrevisionen 

skaber forbedring 

Derimod kunne undersøgelsen ikke bekræfte, 1) at indførelsen af SOR7-standarden skulle 

have ændret signifikant i opfattelsen af forvaltningsrevisionen, 2) at stillingskategori er en 

vigtig faktor i forhold til opfattelse af ansvarlighed og forandring, 3) at kommunikation & 

indflydelse skulle have nogen indvirkning på økonomifunktionens opfattelse af 

forvaltningsrevisionens effekt, eller 4) at den nuværende kommunale forvaltningsrevision 



73 
 

opfattes som værende ensidigt procesorienteret og med manglende forståelse af 

virkeligheden. 

De kommunale økonomifunktioner ser ikke forandring som en forudsætning for 

forbedring. Regressionsanalysen viste derimod, at begrebet forandring bl.a. er negativt 

ladet og signifikant drevet af indeksene ulempe og forkert fokus. Omvendt er forbedring 

drevet af stillingskategori og kvalitet & nytte.  

Kendskabet til forvaltningsrevisionen var generelt højt, men kun signifikant (negativt) 

sammenhængende med opfattelsen af ansvarlighed. Dette viser, at forvaltningsrevisionen 

ikke blot er en kausal, lineær proces, hvor bemærkningerne i revisionsberetningen pr. 

automatik bliver vurderet og implementeret i kommunen. Kendskabsgraden er omvendt 

proportional med opfattelsen af ansvarlighed, hvilket indikerer, at skabelse af ansvarlighed 

i den kommunale økonomifunktion kræver andet og mere end blot opmærksom fra den 

administrative og politiske ledelse. Analysen viste, at ledelsens holdning er yderst vigtig i 

forhold til opfattelsen af, at forvaltningsrevisionen skaber nytte og ansvarlighed, men 

skabelsen af ansvarlighed forudsætter ligeledes en bevidsthed i økonomifunktionen om, at 

forvaltningsrevisionen også kan forårsage (negativ) forandring i form af yderligere arbejde 

og kontroller. 

Om holdningen i ledelsen er en konsekvens af forvaltningsrevisionen selv, eller f. eks. et 

resultat af øget medieopmærksomhed omkring kommunalbestyrelsens arbejde kan ikke 

konkluderes ud fra undersøgelsen. Nærværende undersøgelse er udarbejdet ud fra 

administrationens synsvinkel og siger derfor ikke noget om de faktorer, der påvirker 

politikernes opfattelse. 
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 Konklusion – Gør forvaltningsrevisionen en 
forskel i den kommunale forvaltning? 

Hvorvidt den kommunale forvaltningsrevision gør en forskel, er i dette speciale undersøgt 

på grundlag af de kommunale økonomifunktioners egne vurderinger af 

forvaltningsrevisionens effekt. Effekten er vurderet ud fra økonomifunktionernes 

opfattelse af, hvorvidt forvaltningsrevisionen er nyttig samt medfører forandring, 

forbedring og ansvarlighed, og er undersøgt ved besvarelse af følgende spørgsmål: 

Hvad karakteriserer den kommunale forvaltningsrevision? 

Den kommunale forvaltningsrevision har overvejende fokus på interne processer og 

kontrol, men risikerer dermed at fastholde revisor i rollen som intern kontrollant, der ikke 

har nogen egentlig nytte at tilbyde kommunen.  

Den procesorienterede tilgang kan dog også skabe værdi for kommunen ved at vurdere, om 

der er etableret styringsværkstøjer og interne kontroller, der sætter den centrale ledelse i 

stand til løbende at vurdere sparsommelighed, produktivitet og effektivitet på tværs af 

kommunen. Udfordringen i den kommunale kontekst er dog, at der sjældent er en stærk 

central styring på tværs af kommunen, da beslutningskompetencen og ansvaret for 

levering af offentlige ydelser er lagt ud til den enkelte institution eller det enkelte udvalg.  

Der er sjældent krav om, at institutioner og udvalg skal sætte og opfylde egne 

præstationsmål, og økonomistyringen er oftest et spørgsmål om den enkelte institutions 

eller fagområdes evne til at følge fastlagte processer og overholde overordnede bevillinger i 

et bredt defineret budget, hvilket derfor ofte bliver fokuspunktet i forvaltningsrevisionen. 

Konsekvensen heraf er, at forvaltningsrevisionens effekt bliver vanskelig at vurdere. 

Fremmer forvaltningsrevisionen forandring, forbedringer og ansvarlighed i 

forvaltningerne? 

De kommunale økonomifunktioner fandt generelt forvaltningsrevisionen nyttig, men også 

at den kun i begrænset grad medførte forandringer, forbedringer og ansvarlighed, hvor 

denne opfattelse var stærkest hos folk i den centrale ledelse (direktører og 

regnskabschefer). 

Den centrale ledelse synes ligeledes at være af den opfattelse, at den procesorienterede 

revision rent faktisk har effekt i form af forbedringer, men ikke nok til at den medfører 

egentlig forandring og ansvarlighed. Hertil kræves en anden tilgang til 

forvaltningsrevisionen end den nuværende procesorienterede tilgang, hvilket understøttes 
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af kommunernes egne forslag til en værdiskabende forvaltningsrevision, der fordrer et 

indgående kendskab til kommunen. 

Ledelsens opfattelse af revisionen som procesorienteret blev kun delvist delt af de andre 

stillingskategorier. At den kommunale forvaltningsrevision, som anført under spørgsmål 1, 

har overvejende fokus på interne processer og kontrol, er således i overensstemmelse med 

opfattelsen i den centrale ledelse, men ikke entydigt i overensstemmelse med den generelle 

opfattelse i økonomifunktionerne. 

Hvilke faktorer er afgørende for, at forvaltningerne finder 

forvaltningsrevisionen nyttig, og at den bidrager med værdi? 

Oplevelsen af, at forvaltningsrevisionen medfører kvalitet & nytte, er drevet positivt af: 

Styrken i forvaltningsrevisionens udgangspunkt: Dette indbefatter, at revisionen har stor 

politisk bevågenhed og økonomifunktionen har beføjelserne til at diktere 

forvaltningsmæssig økonomistyring på tværs af kommunen. Jo stærke udgangspunkt, des 

do højere oplevelse af kvalitet & nytte. 

Kommunestørrelse: Det fremgik af analysen, at opfattelsen af forvaltningsrevisionens 

kvalitet og nytte var højst hos de større kommuner (målt på indbyggerantal), hvilket bl.a. 

kan skyldes, at disse kommuner har ressourcerne og kompetencerne til at udnytte den 

konkretisering, som ligger i SOR7-standarden, til at påvirke forvaltningsrevisionen i en 

retning, der giver mest mulig nytte for dem selv. 

Forbedring: Der er en positiv relation mellem oplevelsen af forbedring og kvalitet & nytte. 

Oplevelsen af forbedring drives bl.a. af oplevelsen af forandring, hvor nogle af de primære 

drivkræfter bemærkelsesværdigt nok er negative. Jo mere man har erfaret 

revisionsberetningens negative aspekter i form af øget arbejde og flere kontroller samt 

manglende fokus på vigtige emner, des do større er oplevelsen af, at revisionen skaber 

forandring. Der skal således indirekte en negativ oplevelse til, for i større grad at finde 

forvaltningsrevisionen nyttig. 

Negativt er kvalitet og nytte drevet af stillingskategorien, jo højere stilling des do mere 

negativ opfattelse, samt oplevelsen af, at revisionsberetningen skaber ulempe og har 

forkert fokus. 

Resultaterne af analysen viser som nævnt, at de kommunale økonomifunktioner generelt 

fandt forvaltningsrevisionen nyttig. Derfor er konklusionen, at forvaltningsrevisionen gør 

en forskel i kommunerne, - dog kun såfremt de rette forudsætninger er til stede. Her 

tænkes ikke mindst på en række institutionelle forudsætninger i form af politisk 

bevågenhed, beføjelser i centraladministrationen til at diktere forvaltningsmæssig 

økonomistyring på tværs af kommunen samt bevidsthed i økonomifunktionen om, at 
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forvaltningsrevisionen også kan forårsage (negativ) forandring i form af yderligere arbejde 

og kontroller. 

Kravet om forvaltningsrevision synes således at være berettiget, så længe de ovenfor 

nævnte institutionelle forudsætninger er til stede, - forudsætninger som revisor skal 

overveje i sin planlægning for at opnå en nyttig og effektiv forvaltningsrevision. Herudover 

bør revisor og den kommunale ledelse diskutere muligheden for at fastlægge og revidere 

mål- og aktivitetsstyring for decentrale institutioner og udvalg. Med dette på plads ville 

revisor kunne udføre en forvaltningsrevision, som ville gøre en endnu større forskel på alle 

ledelsesniveauer i kommunen.  

Kendskabet til den udførte forvaltningsrevision havde ikke indflydelse på respondenternes 

opfattelse af forvaltningsrevisionens effekt, men jo større kendskab man har til 

revisionsemnerne, des do mindre finder man, at revisionen medfører ansvarlighed. Denne 

manglende positive relation mellem højt kendskab til forvaltningsrevisionen og opfattelsen 

af revisionens effekt viser, at forvaltningsrevisionen ikke blot er en kausal, lineær proces, 

hvor bemærkningerne i revisionsberetningen pr. automatik bliver vurderet og 

implementeret i kommunen. Kendskabsgraden er omvendt proportional med opfattelsen 

af ansvarlighed, hvilket indikerer, at skabelse af ansvarlighed i den kommunale 

økonomifunktion kræver andet og mere end blot at læse konklusionerne i revisors 

rapportering.  

En ting er nytte og ansvarlighed, noget andet er værdiskabelse. Undersøgelsen viste, at for 

økonomifunktionerne er værdiskabelse ikke nødvendigvis relateret til enten proces- eller 

resultatorienteret forvaltningsrevision. Således dækkede respondenternes egne forslag til 

værdiskabende forvaltningsrevision nogenlunde ligeligt begge tilgange. Kendetegnende var 

som nævnt, at forslagene var meget specifikke og fordrede et indgående kendskab til den 

reviderede kommune. Dette vil uden tvivl være en udfordring for de kommunale revisorer, 

der befinder sig i et marked med hård priskonkurrence, og hvor der netop gøres en dyd ud 

af at satse på revision af generelle forretningsgange i modsætning til detailrevision.  
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 Perspektivering og diskussion 

Det fremgår af konklusionen i kapitel 5, at opfattelsen af kvalitet & nytte var højest i de 

større kommuner, hvilket muligvis kan relateres til, at disse kommuner har ressourcerne 

og kompetencerne til at påvirke forvaltningsrevisionen i en retning, der giver mest mulig 

nytte for dem selv.  

En anden mulig forklaring herpå kan være, at mange af de mindre kommuner de senere år 

har kæmpet med at skabe økonomisk balance, hvorfor revisionen kan have haft 

overvejende fokus på sparsommelighed og effektivitet i den kommunale administration, 

herunder personalebesparelser i økonomifunktionen. Forvaltningsrevisionen er derfor 

muligvis blevet betragtet som en katalysator for forandring (der jf. regressionsanalysen er 

negativt drevet), men ikke for forbedringer og kvalitet & nytte blandt 

økonomifunktionerne i de mindre kommuner. De større kommuner har typisk ikke haft 

samme økonomiske udfordringer og krav om besparelser.   

Hermed er også sagt, at specialets undersøgelse har visse begrænsninger. Der kan være 

mange forklaringer på den samme observation, og dermed en anden og mere kompleks 

relation end den, der er forudsat i dette speciale, nemlig den lineære proces mellem de 

determinerende faktorer og opfattelsen af forvaltningsrevisionens effekt.  

Hertil kommer, at undersøgelsen alene er baseret på input fra ansatte i de kommunale 

økonomifunktioner. Denne målgruppe er ansat i den organisation, som 

forvaltningsrevisionen vedrører, og målgruppen kan derfor have en bias mod at underdrive 

betydningen af forvaltningsrevisionen og dens effekt. 

Målgruppen er endvidere blot en af flere mulige målgrupper for undersøgelsen. En anden 

interessant målgruppe at undersøge er det politiske niveau i form af medlemmer af 

kommunalbestyrelser og byråd, da man dermed bl.a. kunne få svar på, om styrken i 

forvaltningsrevisionens udgangspunkt i form af politisk bevågenhed og beføjelser i 

centraladministrationen er en konsekvens af forvaltningsrevisionen selv, eller f. eks. et 

resultat af øget medieopmærksomhed omkring kommunalbestyrelsens arbejde? 

Der er fortaget andre undersøgelser, hvor dette aspekt er belyst, dog ikke inden for 

kommunal forvaltningsrevision. 

Tabel 6.1 sammenholder resultaterne fra dette speciales undersøgelse (hypotese 1-13) med 

lignende resultater fra andre undersøgelser (Hypotese A-M) (Johnsen et al 2019). Som det 

fremgår, er undersøgelserne ikke fuldt sammenlignelige, da objektet for undersøgelsen 

ikke er den kommunale forvaltningsrevision, men derimod rigsrevisionernes (SAIs) 

forvaltningsrevision i Danmark, Sverige, Norge, Finland. Desuden anvendes begrebet 
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”ministries” (og dets modsætning ”subordinate bodies”) som i tabellen sidestilles med 

dette speciales betegnelse ”den centrale ledelse”. 

Hypotese Bekræftet 

Johnsen  

et al 2019 

Denne 

undersøgelse 

1. Jo stærkere den centrale ledelse er, des do mere nyttig vurderes 

forvaltningsrevisionen 

 Ja 

2. Jo stærkere den centrale ledelse er, des do mindre ansvarlighed vurderes 

forvaltningsrevisionen at medføre 

 Nej 

3. Jo tættere du er på den centrale ledelse, des do mere nyttig finder du 

forvaltningsrevisionen 

 Nej 

4. Jo tættere du er på den centrale ledelse, des do større forandring forårsager 

forvaltningsrevisionen 

 Nej 

5. Jo tættere du er på den centrale ledelse, des do større forbedring forårsager 

forvaltningsrevisionen 

 Ja 

6. Jo længere du er fra den centrale ledelse, des do mere bliver du holdt til ansvar 

for revisionens bemærkninger 

 Nej 

7. Indførelsen af SOR7 har ikke ændret i opfattelsen af forvaltningsrevisionen.  Ja 

8. Forvaltningsrevisionens fokus på forretningsgange og processer vurderes 

ensidigt og med manglende forståelse for virkeligheden 

 Nej 

9. En gensidigt aftalt forvaltningsrevision har større sandsynlighed for at blive 

opfattet som nyttig end en forvaltningsrevision, der er dikteret af revisor 

 Nej 

10. En gensidigt aftalt forvaltningsrevision har større sandsynlighed for at skabe 

forandring 

Nej Nej 

11. Den centrale ledelse føler større ansvarlighed for konklusionerne i en 

forvaltningsrevision, som er gensidigt aftalt 

 Nej 

12. En forvaltningsrevision, der har stor bevågenhed i økonomiudvalget og 

kommunalbestyrelsen, har større sandsynlighed for at skabe ansvarlighed i den 

centrale ledelse, end en forvaltningsrevision der ikke har 

 Ja 

13. En forvaltningsrevision, der har stor bevågenhed i økonomiudvalget og 

kommunalbestyrelsen, har større sandsynlighed for at skabe forandring, end en 

forvaltningsrevision der ikke har 

 Nej 

A. Performance audits conducted by SAIs that are perceived as having much 

legitimacy are perceived as more useful than performance audits conducted by 

SAIs that are perceived as having little legitimacy. 

Ja  

B. Results-oriented audits will be perceived as more useful for the auditees than 

activity- and compliance-oriented audits 

Nej Nej 

C. Civil servants in subordinate bodies will perceive performance audits as more 

useful than will civil servants in ministries. 

Nej Ja 
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D. Subordinate bodies will use the performance audits more for making changes 

than ministries will. 

Nej Nej 

E. Performance audits used by different actors to further their interests are used 

more for holding someone to account than performance audits that are not used 

by different actors to further their interests. 

Nej  

F. Performance audit conclusions that conform to the auditees’ existing plans for 

making changes prior to the audits are used more for making changes than 

performance audits that do not conform to prior plans. 

Nej  

G. Performance audits that are rigid are less useful than performance audits that 

are less rigid. 

Nej Ja 

H. Performance audits that put little strain on the auditees are perceived as more 

useful than performance audits that put a lot of strain on the auditees. 

Nej  

I. Performance audits with good communication between the SAIs and the 

auditees are used more for changes than performance audits with poor 

communication. 

Nej Nej 

J. Performance audits that are perceived as having high quality are perceived more 

useful than performance audits that are perceived as having low quality. 

Ja Ja 

K. Performance audits that are perceived as having high quality are used more for 

making changes than performance audits that are perceived as having low 

quality. 

Ja Nej 

L. Performance audits that are subject to much media interest are used more for 

holding someone to account than performance audit subject to little media 

interest. 

Delvist  

M. Performance audits that are subject to much media interest are used more for 

making changes than performance audits subjected to little media interest. 

Nej  

 
Tabel 6.1: Sammenligning af resultaterne fra undersøgelsen med lignende resultater fra 
andre undersøgelser (Johnsen et al 2019) 

Der er tydeligvis meget begrænset sammenfald mellem formuleringen af hypoteserne for 

de 2 undersøgelser (kun en enkelt: Hypotese 10: En gensidigt aftalt forvaltningsrevision 

har større sandsynlighed for at skabe forandring), hvorfor den sidste del af tabellen 

(hypotese A-M) af- eller bekræfter hypoteserne fra den sammenlignende undersøgelse, 

hvor dette er muligt, på baggrund af resultater af undersøgelsen i dette speciale. 

De største uoverensstemmelser mellem de 2 undersøgelser synes at være i forhold til, 

hvornår forvaltningsrevisionen opfattedes som nyttig (useful – hypotese C og G). Således 

konkluderede undersøgelsen i dette speciale, at forvaltningsrevisionen blev anset som 

mindst nyttig i ”den centrale ledelse”, hvor det forholder sig modsat i forhold til 

”ministries”. Samtidig blev en rigid forvaltningsrevision ikke betragtet som mindre nyttig, 

hvor det modsatte var tilfældet i specialets undersøgelse (målt på oplevet ulempe). Endelig 
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kunne den (indirekte) negative relation mellem opfattelsen af nytte og forandring ikke 

genkendes i den sammenlignende undersøgelse, der fandt relationen positiv.  

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt styrken i forvaltningsrevisionens udgangspunkt i 

form af politisk bevågenhed og beføjelser i centraladministrationen kan være en 

konsekvens af f. eks. øget medieopmærksomhed omkring kommunalbestyrelsens arbejde, 

kan vi hente hjælp i den sammenlignende undersøgelse. Det fremgår her, at en 

forvaltningsrevision, som har stor bevågenhed i medierne, i nogen grad anvendes til at 

gøre ansvar gældende. Det fremgår endvidere af selve undersøgelsen, at dette typisk er 

gældende for en minister, og det vurderes derfor sandsynligt, at stor mediebevågenhed 

ligeledes ville kunne anvendes til at gøre ansvar gældende over for 

kommunalbestyrelse/byråd, - et ansvar som uden tvivl vil manifestere sig i hele den 

centrale ledelse. Om denne ansvarlighed så ville institutionalisere sig i 

økonomifunktionen, eller forsvinde i takt med mediernes vigende interesse, er et andet 

spørgsmål. 

Der er således god grund til at foretage yderligere undersøgelser af den centrale ledelses 

rolle og indflydelse på den kommunale økonomifunktions opfattelse af 

forvaltningsrevisionens effekt. Dette gælder ikke kun den politiske ledelse, men også den 

administrative ledelse, idet dette speciale har vist, at opfattelsen blandt specielt 

direktørerne i flere tilfælde afviger fra den generelle opfattelse i økonomifunktionen.  

Disse aspekter bør undersøges nærmere, ligesom forvaltningsrevisionens eventuelle 

længerevarende effekter i form af en institutionaliseret ansvarlighed, indirekte 

forebyggende ”afskrækkelse” samt adaptionen af symbolske-normative handlinger på 

bekostning af materielle-substantive handlinger, er overvejelser som ikke kun er af 

akademisk interesse, men som også er afgørende for revisors risikovurdering ifm. 

planlægning af revisionen.  

Specialet har ønsket at afdække, om forvaltningsrevisionen gør en forskel, men har ikke 

haft fokus på at opnå en dybere forståelse af denne eventuelle indvirkning. Specialet har 

således primært haft et forklarende frem for et forstående sigte. Et naturligt næste step er 

derfor f. eks. at foretage en række interviews for at opnå en kvalitativ forståelse af denne 

indvirkning.  
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 Bilag 

Bilag nr. 1: Spørgeskema 
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Forvaltningsrevision 
 

 

Start of Block: Product Concept Testing 

 

Q1 Tak for din deltagelse i undersøgelsen om kommunal 
forvaltningsrevision.      Undersøgelsen tager ca. 10 minutter at gennemføre og er 
100% anonym.     Ved besvarelsen af spørgsmålene bedes du tage udgangspunkt i den 
senest udførte forvaltningsrevision for regnskabsåret 2019.     Ved forvaltningsrevision 
forstås den del af den årlige revision, hvor revisor undersøger, om institutionens ledelse og styring 
fremmer sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

 

 

 

Q2 Angiv din stilling i kommunen 

o Direktør  (1)  

o Stabschef  (2)  

o Regnskabschef/afdelingschef  (3)  

o Teamleder  (4)  

o Økonomikonsulent/økonomimedarbejder  (5)  
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Q3 Angiv antal indbyggere i kommunen  

o 0–30.000  (1)  

o 30.000 - 40.000  (2)  

o 40.000 – 50.000  (3)  

o 50.000 +  (4)  

 

 

 

Q4 For de følgende udsagn bedes du angive, i hvilken grad udsagnet er korrekt   

 
- I meget lav grad   
- I lav grad   
- I nogen grad   
- I høj grad   
- I meget høj grad   
- Ved ikke 

 

 

 

Q5 Revisionsberetningen har stor bevågenhed i økonomiudvalget 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  
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Q6 Revisionsberetningen har stor bevågenhed i kommunalbestyrelsen/byrådet 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  

 

 

 

Q7 Administrationen/økonomiafdelingen har beføjelser til at diktere økonomistyring 
og ledelsestilsyn i størstedelen af kommunens centre og institutioner 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  
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Q8 Jeg har kendskab til emnerne fra seneste forvaltningsrevision 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  

 

 

 

Q9 Revisionsberetningen havde fokus på vigtige områder i den kommunale 
forvaltning 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  
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Q10 Revisionsberetningen havde alene fokus på processer og forretningsgange  

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  

 

 

 

Q11 Revisionsberetningen medførte flere kontroller og mere arbejde  

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  
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Q12 Revisionsberetningen medførte overflødige kontroller  

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  
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Q13 Revisionsberetningen anbefalede yderligere kontroller og dokumenterede 
forretningsgange uden hensyntagen til, hvorvidt den ekstra omkostning hertil 
opvejes af lavere risiko for besvigelser 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  

 

 

 

Q14 Revisionsberetningen burde have mere fokus på, hvorvidt enkeltdispositioner, 
aktiviteter eller programmer er gennemført på en økonomisk hensigtsmæssig måde 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  
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Q15 Revisionsberetningen burde have mere fokus på, om der er sket realisering af en 
eller flere politiske målsætninger 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  

 

 

 

Q16 Forvaltningsrevisionen ville skabe stor værdi, hvis den havde mere fokus på 
følgende områder (angiv i feltet nedenfor): 

________________________________________________________________ 
 

Q17 Vi har haft indflydelse på udformningen af forvaltningsrevisionen 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  
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Q18 Vores forslag til ændringer i forvaltningsrevisionens konklusion blev inddraget i 
rimeligt omfang i den endelige beretning 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  

 

 

Q19 Den udførte forvaltningsrevision var af god kvalitet 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  

 

 

  



93 
 

Q20 Anbefalingerne i revisionsberetningen var tilstrækkeligt konkrete 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  

 

 

 

Q21 Der var god sammenhæng mellem forvaltningsrevisionens undersøgelser og 
konklusioner 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  
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Q22 Forvaltningsrevisionen tog hensyn til, at der i en kommune ofte er modstridende 
målsætninger 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  

 

 

 

Q23 Revisionsberetningen er de seneste par år blevet mere konkret og nyttig 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  
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Q24 Revisionsberetningens konklusioner var vigtige for vores arbejde 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  

 

 

 

Q25 Revisionsberetningens konklusioner gjorde det nemmere for os at prioritere 
vores arbejdsopgaver 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  
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Q26 Revisionsberetningen bidrager til forandringer i kommunen 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  

 

 

 

Q27 Revisionsberetningen bidrager til forbedringer i kommunen 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  
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Q28 Revisionsberetningen har medført politiske tiltag 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  

 

 

 

Q29 Revisionsberetningen har medført et større politisk pres på min organisation 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  
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Q30 Revisionsberetningen har medført større ansvarlighed i min organisation 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  

 

 

 

Q31 Revisionsberetningen har været anvendt til at skabe større ansvarlighed andre 
steder i kommunen 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  
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Q32 Områder, der før forvaltningsrevisionen ikke havde større bevågenhed, har fået 
det efter revisionen heraf 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  

 

 

 

Q33 Revisionsberetningen har medført, at vi har foretaget ændringer til systemer og 
processer, som ikke tidligere fungerede godt 

o I meget lav grad  (1)  

o I lav grad  (2)  

o I nogen grad  (3)  

o I høj grad  (4)  

o I meget høj grad  (5)  

o Ved ikke  (6)  
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Q34 Må vi kontakte dig med yderligere spørgsmål? Så angiv navn, e-mail og 
telefonnummer her: 

o Navn  (1) ________________________________________________ 

o e-mail  (7) ________________________________________________ 

o Telefonnummer  (8) ________________________________________________ 

 

End of Block: Product Concept Testing 
 

 

 


