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1. Formål 

Formålet med denne vejledning er at hjælpe praktiserende revisorer i fortolkningen af SOR (standarderne for 

offentlig revision), herunder at etablere en fælles forståelse af, hvornår revisor skal modificere sin: 

 

1. Konklusion om den udførte finansielle revision (dvs. modificere konklusionen i revisionspåtegningen i 

henhold til erklæringsbekendtgørelsen og ISA 700-800) 

2. Udtalelse om den udførte juridisk-kritiske revision (dvs. anføre væsentlige kritiske bemærkninger i revi-

sionspåtegningen i henhold til SOR 51 og 62) 

3. Udtalelse om den udførte forvaltningsrevision (dvs. anføre væsentlige kritiske bemærkninger i revisi-

onspåtegningen i henhold til SOR 5 og 73). 

 

SOR 5, SOR 6 og SOR 7 samt FSR – danske revisorers vejledning om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevi-

sion i henhold til SOR 6 og SOR 7, som de praktiserende revisorer er underlagt i opgaver med offentlig revision, 

forudsættes læst og forstået, da denne vejledning alene er en fortolkning heraf. Tilsvarende gælder for erklæ-

ringsbekendtgørelsen samt ISA 700-8004 i relation til den finansielle revision. 

 

Nærværende vejledning omhandler ikke rapportering i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk.   2, eller 

andre særlige rapporteringsforpligtelser. 

 

2. Krav til konklusionen om den udførte finansielle revision samt udtalelserne om den udførte  

 juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision 

a) Konklusion om den udførte finansielle revision (erklæringsbekendtgørelsen samt ISA 700-800) 

Revisor skal modificere sin konklusion om den udførte finansielle revision, når regnskabet ikke er aflagt i over-

ensstemmelse med den regnskabsmæssige begrebsramme, og der ikke er tale om uvæsentlige forhold. 

 

Der kan være tale om en regnskabsmæssig begrebsramme, ifølge hvilken regnskabet skal give et retvisende 

billede (en begrebsramme, som kan og i nogle tilfælde skal fraviges, fx årsregnskabsloven), eller en regnskabs-

mæssig begrebsramme, ifølge hvilken regnskabet skal være ”rigtigt” (en begrebsramme, som ikke må fravi-

ges). På det offentlige område er der ofte tale om regnskabsmæssige begrebsrammer, der ikke må fraviges. 

Der henvises til paradigmerne for revisionspåtegninger udarbejdet af Rigsrevisionen og FSR – danske reviso-

rer5, hvor dette tydeligt fremgår. 

 

Når der både afgives en erklæring om finansiel revision og forvaltningsrevision, er det vigtigt at være opmærk-

som på sammenfald og forskelle i indholdet af rapporteringen. 

 

Når der udføres finansiel revision, skal revisor erklære sig om, hvorvidt det aflagte regnskab giver et ”retvi-

sende billede” eller er ”rigtigt”. Ved udtalelsen om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision er fokus på, om 

regler, vilkår og forvaltningsmæssige principper er overholdt, uanset om det påvirker regnskabet. 

 

Væsentlige kritiske mangler i forvaltningen eller væsentlige og kritiske regelbrud vil ikke altid udgøre en fejl 

eller have betydning for oplysningerne i det finansielle regnskab og vil derfor ikke nødvendigvis medføre en mo-

difikation af konklusionen om den finansielle revision. Det kan fx være, fordi det væsentlige kritiske forhold 

ikke er kvantitativt væsentligt (ikke overstiger det fastlagte væsentlighedsniveau) for regnskabet, hvorfor revisor 

på trods af identificerede væsentlige og kritiske fejl og/eller mangler stadig kan afgive en ikke-modificeret konklu-

sion om den finansielle revision (en såkaldt blank revisionspåtegning). Det kan også skyldes, at de væsentlige 

og kritiske forvaltningsmæssige fejl og regelbrud slet ikke påvirker regnskaberne. 

 

 
1  Standard for offentlig revision nr. 5 – Erklæringer om den udførte offentlige revision 
2  Standard for offentlig revision nr. 6 – Juridisk-kritiske revisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab 
3  Standard for offentlig revision nr. 7 – Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab 
4  FSR – danske revisorers oversættelser af ISA 700-800 kan findes her - https://www.fsr.dk/oversigt-over-standarder  
5  Eksempler kan findes her - http://www.rigsrevisionen.dk/bagved-revisionen/erklaeringer-om-offentlig-revision/ 

https://www.fsr.dk/oversigt-over-standarder
http://www.rigsrevisionen.dk/bagved-revisionen/erklaeringer-om-offentlig-revision/
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Uanset indvirkningen på konklusionen om den finansielle revision kan regelbrud eller mangler imidlertid være af 

en sådan karakter, at de skal omtales under ”Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering”, her-

under særligt udtalelserne om henholdsvis den udførte juridisk-kritiske revision og den udførte forvaltningsrevi-

sion, jf. nedenfor. 

 

Generelt gælder, at revisor som hovedregel vil omtale mindre væsentlige og kritiske fejl, regelbrud eller mang-

ler i forvaltningen, som ikke kommer til udtryk i revisionspåtegningen, i revisionsprotokollatet eller anden skriftlig 

rapportering til den øverste ledelse. Derudover vil sådanne forhold typisk blive rapporteret til det ledelsesni-

veau, som forholdene vedrører. 

 

b) Udtalelse om den udførte juridisk-kritiske revision (SOR 5 og 6) 

I tilknytning til revisionen af årsregnskabet er det revisors ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision af ud-

valgte emner inden for de for opgaven relevante plantemaer i overensstemmelse med SOR 6. I den juridisk-

kritiske revision efterprøver revisor med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispo-

sitioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i 

bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

Hvis revisor på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærk-

ninger (”væsentlige kritiske regelbrud” i henhold til SOR 6), skal revisor rapportere herom i udtalelsen om den 

udførte juridisk-kritiske revision. 

 

Det er revisors konkrete faglige vurdering, om identificerede bemærkninger er så væsentligt kritiske, at de skal 

påvirke udtalelsen om den udførte juridisk-kritiske revision. Denne vurdering foretager revisor ud fra en samlet 

væsentligheds- og risikobetragtning, jf. nedenfor. 

 

c) Udtalelse om den udførte forvaltningsrevision (SOR 5 og 7) 

I tilknytning til revisionen af årsregnskabet er det revisors ansvar at gennemføre forvaltningsrevision af ud-

valgte emner inden for de for opgaven relevante plantemaer i overensstemmelse med SOR 7. I forvaltningsrevi-

sionen vurderer revisor med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner 

understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er om-

fattet af årsregnskabet. 

 

Hvis revisor på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærk-

ninger (”væsentlige forvaltningsmangler” i henhold til SOR 7), skal revisor rapportere herom i udtalelsen om 

den udførte forvaltningsrevision. 

 

Det er revisors konkrete faglige vurdering, om identificerede bemærkninger er så væsentligt kritiske, at de skal på-

virke udtalelsen om den udførte forvaltningsrevision. Denne vurdering foretager revisor ud fra en samlet væ-

sentligheds- og risikobetragtning, jf. nedenfor. 

 

3. Plantemaer og emner 

Med opdateringerne af SOR 6 og 7 i maj 2021 er begrebet plantema introduceret for at kunne skelne plante-

maet fra det mere begrænsede udvalgte emne, som revisor udformer en konklusion om. Plantemaerne for års-

regnskaber var i forvejen beskrevet i underpunkterne a)-f) i punkt 6 i SOR 6 og underpunkterne a)-e) i punkt 6 i 

SOR 7. Men det har givet anledning til en vis uklarhed, med mulighed for misforståelser, at der ikke hidtil har 

været en samlet betegnelse for plantemaerne. Plantemaer betegner de forskellige relevante aspekter af ledel-

sens ansvar. I SOR 6 er dette et ansvar for at overholde de regler, der er relevante for forskellige typer af dispo-

sitioner. I SOR 7 er dette et ansvar for de forskellige styringsopgaver, som er relevante for de forskellige aktivi-

teter, der er omfattet af regnskabet. Der er i de ajourførte standarder et nyt krav om, at revisor skal fastlægge 

relevante plantemaer og emner for den konkrete opgave, og at revisor skal prioritere disse efter væsentlighed 

og risiko. 
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I forlængelse af introduktionen af begrebet plantema er det også præciseret, at emnet for en SOR 6- eller SOR 

7-revision kun behøver vedrøre en begrænset del af de relevante dispositioner eller aktiviteter. I den hidtil gæl-

dende version var udgangspunktet, at emner ved flerårige opgaver (årsregnskaber) kunne begrænses ved at 

dele regnskabet op i områder, så den resterende del af emnet kunne undersøges i et efterfølgende år. I den 

nye version er udgangspunktet, at revisor kun behøver at konkludere om det eller de mest risikofyldte emner 

inden for plantemaet. Plantemaet anses så for dækket, og revisor kan vente op til 5 år med at vælge et nyt 

emne inden for samme plantema, men revisor skal dog hvert år i forbindelse med fastlæggelse af plantemaer 

og emner foretage en vurdering af væsentlighed og risiko. 

 

4. Væsentligheds- og risikobetragtninger 

a) Finansiel revision 

De fleste regnskabsmæssige begrebsrammer indeholder et væsentlighedskriterium, og selvom der er forskel-

lige definitioner, er den generelle forståelse af væsentlighed, at: 

 

• fejlinformationer, herunder udeladelser, betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-

ventes, at de enkeltvis eller tilsammen påvirker de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på 

grundlag af regnskabet 

• vurderinger vedrørende væsentlighed foretages under de givne omstændigheder og påvirkes af stør-

relsen eller arten af en fejlinformation eller en kombination af begge 

• vurderinger vedrørende forhold, der er væsentlige for regnskabsbrugere, er baseret på overvejelser om 

de almindelige behov for finansielle oplysninger hos brugere som en samlet gruppe. 

 

Der tages ikke hensyn til fejlinformationens mulige indvirkning på bestemte individuelle brugere, hvis behov 

kan variere meget. Revisors fastsættelse af væsentlighed er et spørgsmål om faglig vurdering og påvirkes af 

revisors opfattelse af regnskabsbrugeres behov for finansielle oplysninger. I denne sammenhæng er det rime-

ligt, at revisor forudsætter, at brugere: 

 

a) har en rimelig viden om forretningsmæssige og økonomiske aktiviteter samt regnskabsvæsen og vilje 

til at læse oplysningerne i regnskabet med rimelig omhu 

b) forstår, at regnskaber udarbejdes, aflægges og revideres ud fra niveauer af væsentlighed 

c) anerkender, at der er iboende usikkerheder ved målingen af de beløb, som er baseret på anvendelse 

af skøn, vurdering og overvejelse af fremtidige begivenheder, og 

d) træffer rimelige økonomiske beslutninger på grundlag af oplysningerne i regnskabet. 

 

Revisor anvender væsentlighed både ved planlægningen og udførelsen af revisionen, herunder ved vurdering af 

indvirkningen af fejlinformationer konstateret under revisionen samt ved vurdering af indvirkningen af eventu-

elle ikke-korrigerede fejlinformationer samt ved udformningen af konklusionen i revisors erklæring. 

 

I forbindelse med revisionsplanlægningen vurderer revisor størrelsen af fejlinformationer, der vil blive betragtet 

som væsentlige. En sådan vurdering danner grundlag for at: 

 

a) fastlægge arten, den tidsmæssige placering og omfanget af risikovurderingshandlinger 

b) identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation, og 

c) fastlægge arten, den tidsmæssige placering og omfanget af yderligere revisionshandlinger. 

 

Væsentlighed, der fastsættes i forbindelse med revisionsplanlægningen, angiver ikke nødvendigvis en beløbs-

mæssig grænse for, hvornår ikke-korrigerede fejlinformationer – enkeltvis eller tilsammen – altid vil blive vur-

deret som uvæsentlige. De omstændigheder, der knytter sig til visse fejlinformationer, kan medføre, at revisor 

vurderer dem som væsentlige, selvom den fastsatte væsentlighed ikke er overskredet (anvendelse af kvalitativ 

væsentlighed). Selvom det ikke er praktisk muligt at udforme revisionshandlinger til opdagelse af 
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fejlinformationer, der kan være væsentlige alene på grund af deres art, overvejer revisor ikke blot størrelsen, 

men også arten af ikke-korrigerede fejlinformationer og de særlige omstændigheder, de forekommer under, 

når deres indvirkning på regnskabet vurderes. Der henvises til ISA 3206 og 4507 for yderligere vejledning i revi-

sors faglige vurdering i forbindelse med fastsættelse af væsentlighed for den finansielle revision. 

 

b) Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Når revisor udfører juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, bruger revisor de samme principper, som er 

gældende under den finansielle revision, som beskrevet ovenfor, når væsentlighed fastlægges.  

 

Væsentlige plantemaer og emner defineres i SOR 6 og SOR 7 som havende væsentlig økonomisk betydning. 

 

Fastlæggelse af relevante plantemaer og væsentlige emner er et spørgsmål om revisors faglige vurderinger 

med udgangspunkt i revisors kendskab til virksomheden og dennes aktiviteter. De identificerede plantemaer 

sættes i forhold til de foruddefinerede i SOR 6 og SOR 7, når revisor planlægger den juridisk-kritiske revision og 

forvaltningsrevisionen. 

 

Revisor skal i planlægningen dokumentere sine overvejelser om risikoen for manglende regeloverholdelse og mangler i 

forvaltningen med henblik på at identificere relevante plantemaer og væsentlige emner. Revisor skal fastlægge, pri-

oritere og afgrænse emnerne for den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen for den samlede revisi-

onsindsats i opgaveperioden. Derudover skal revisor være opmærksom på, om der er indikationer på, at de 

forvaltningsansvarlige disponerer i strid med regler eller økonomisk uhensigtsmæssigt, samt overveje, om der 

er risiko for væsentlige tab. 

 

Væsentlighed ved vurdering af fejl bygger som hovedregel på samme principper som for den finansielle revi-

sion, hvilket vil sige en kvantitativ fastlæggelse af et passende væsentlighedsniveau ved brug af relevante 

benchmarks. Det er revisors faglige vurdering, hvad der konkret vurderes passende ud fra opgavens samlede 

omstændigheder. I forbindelse med udvælgelse af emner inden for det valgte plantema bruges væsentlighed 

til at fastlægge omfanget af revisionen. For mindre virksomheder inden for den offentlige forvaltning er der en 

forhåndsformodning for, at revisor kan dække en større andel af plantemaet, end det er tilfældet for større virk-

somheder. Det er revisors faglige vurdering, hvad der konkret vurderes passende ud fra opgavens samlede om-

stændigheder. 

 

5. Forskellige typer af bemærkninger 

I lighed med den finansielle revision skal revisor i forbindelse med den juridisk-kritiske revision og forvaltnings-

revision tage stilling til, hvilke forhold der skal medtages i erklæringen. Er der tale om væsentlige kritiske be-

mærkninger, skal revisor modificere udtalelsen om den gennemførte juridisk-kritiske revision og/eller forvalt-

ningsrevision i revisionspåtegningen i overensstemmelse med SOR 5 samt omtale og uddybe forholdene i den 

skriftlige rapportering til den øverste ledelse. Er der tale om ”kritiske bemærkninger”, skal disse alene indgå i 

den skriftlige rapportering til den øverste ledelse. 

 

Det vil være revisors faglige vurdering, om der skal afgives væsentlige kritiske bemærkninger i udtalelsen om 

den gennemførte juridisk-kritiske revision og/eller forvaltningsrevision. I meget alvorlige tilfælde med meget 

kritiske kommentarer i den skriftlige rapportering til den øverste ledelse vil der formentlig ikke være meget tvivl 

om, hvorledes der skal rapporteres. I andre tilfælde vil grænsen mellem ”væsentlige kritiske” og ”kritiske” be-

mærkninger være mindre klar. Det må dog antages, at forholdene skal være meget alvorlige, for at det skal give 

anledning til væsentlige kritiske kommentarer i revisionspåtegningen, da de iboende usikkerheder, herunder 

bevisusikkerheden, normalt er større i juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision sammenlignet med finan-

siel revision. Det må imidlertid også antages, at med indførelsen af SOR vil revisor i større udstrækning end 

tidligere afgive ”væsentlige kritiske” bemærkninger i udtalelsen om juridisk-kritisk revision og 

 
6 ISA 320, Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision 
7 ISA 450, Vurdering af fejlinformationer konstateret under revisionen 
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forvaltningsrevision, da fortolkningsmulighederne er mindre subjektive end tidligere. 

 

Mindre væsentlige forhold eller generelle anbefalinger om forbedringer vil ikke skulle medtages i revisionspåteg-

ningen, men skal efter omstændighederne omtales i den skriftlige rapportering til den øverste ledelse. Der vil 

således være mulighed for at omtale forhold i den skriftlige rapportering til den øverste ledelse, uden at det 

automatisk vil medføre en modifikation af konklusionen om den finansielle revision eller væsentlige kritiske 

bemærkninger i udtalelsen om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Omvendt vil væsentlige kritiske 

bemærkninger ikke kunne udelades af revisionspåtegningen med henvisning til, at de er omtalt i den skriftlige 

rapportering til den øverste ledelse. Opmærksomheden skal henledes på, at såvel erklæringen som den skrift-

lige rapportering til den øverste ledelse i mange tilfælde vil være til rådighed for tilskudsgiver. 

 

Når revisor skal vurdere, hvorledes identificerede forhold skal rapporteres, opdeles de i følgende: 

 

1. ”Væsentlige kritiske bemærkninger”, som både skal rapporteres i revisors udtalelser om ”juridisk-kri-

tisk revision og/eller forvaltningsrevisionen” i revisionspåtegningen og uddybes i den skriftlige rappor-

tering til den øverste ledelse. 

2. ”Kritiske bemærkninger”, som alene skal rapporteres i den skriftlige rapportering til den øverste le-

delse. 

3. ”Væsentlige bemærkninger”, som skal rapporteres i den skriftlige rapportering til den øverste ledelse. 

4. ”Anbefalinger”, som bør rapporteres i den skriftlige rapportering til den øverste ledelse og/eller mundt-

ligt til rette ledelsesniveau. 

5. ”Andre bemærkninger”, som alene bør rapporteres mundtligt til rette ledelsesniveau eller eventuelt slet 

ikke bør rapporteres. 

 

Væsentlige kritiske bemærkninger omfattet af nr. 1 og kritiske bemærkninger omfattet af nr. 2 ovenfor er ty-

pisk forhold, hvor lovgivningen eller bemyndigelsen er overtrådt, og er det højeste kritikniveau i forbindelse med 

udførelsen af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Hvorvidt forholdet skal rapporteres i revisionspåteg-

ningen og i den skriftlige rapportering til den øverste ledelse, eller alene i sidstnævnte, er en faglig vurdering, 

som revisor skal foretage ud fra de konkrete omstændigheder under behørig hensyntagen til regnskabsbruger-

nes behov. 

 

Det må antages at være en skærpende omstændighed i revisors vurdering af, hvorledes et forhold skal rappor-

teres, hvis der er tale om: 

 

• Et område med finansiel væsentlighed 

• Bevidste overtrædelser af reguleringen, herunder god offentlig forvaltningsskik 

• Gentagelsestilfælde, fx forhold, som revisor tidligere har rapporteret til ledelsen. 

 

Væsentlige kritiske og kritiske bemærkninger til den juridisk-kritiske revision kan også have betydning for kon-

klusionen på den finansielle revision i revisionspåtegningen, idet en beløbsmæssigt væsentlig fejl i den finan-

sielle revision i henhold til de internationale revisionsstandarder (ISA) skal føre til en modificeret konklusion på 

den finansielle revision. Med andre ord er revisor i disse tilfælde forpligtet til at afspejle forholdet i revisionskon-

klusionen. Hvis revisor inden revisionens afslutning har påset, at forholdet er bragt i orden, og revisor har an-

ført dette i den skriftlige rapportering til den øverste ledelse, skal revisor ikke angive det som en væsentlig kri-

tisk bemærkning i udtalelsen om den udførte juridisk-kritiske revision og/eller forvaltningsrevision. 

 

Væsentlige bemærkninger er typisk forhold, som den øverste ledelse aktivt skal agere på, men som ikke er en 

overtrædelse af lovgivningen eller bemyndigelsen og derfor ikke omfattet af begrebet kritiske bemærkninger. 

Disse forhold rapporteres derfor i den skriftlige rapportering til den øverste ledelse. 

 

Anbefalinger er forhold, som revisor ønsker at gøre det rette ledelsesniveau opmærksom på, hvorfor det vil 
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være situationsafhængigt, hvorledes anbefalinger rapporteres. Anbefalinger til den øverste ledelse vil naturligt 

blive kommunikeret i den skriftlige rapportering til den øverste ledelse, mens anbefalinger til den daglige le-

delse enten rapporteres skriftligt i brev, ved e-mail eller mundtligt. Her må det være op til revisors faglige vurde-

ring at vælge den rette kommunikationsform afhængig af de konkrete omstændigheder. 

 

Andre bemærkninger har mere karakter af detailbemærkninger, som ikke har væsentlig økonomisk betydning, 

og som er et resultat af utilsigtede fejl som følge af simpel uagtsomhed (hændelige fejl). Også her må det være 

op til revisors faglige vurdering at vælge den rette kommunikationsform afhængig af de konkrete omstændig-

heder. 

 

Sondring mellem typer af bemærkninger 

Det kan være vanskeligt at sondre mellem ”væsentlige kritiske bemærkninger”, ”kritiske bemærkninger” og 

”væsentlige bemærkninger” samt mellem ”væsentlige bemærkninger” og ”anbefalinger”, men her må det bl.a. 

tillægges vægt, hvad formålet med juridisk-kritisk revision er ifølge SOR 6 og tilsvarende formålet med forvalt-

ningsrevision ifølge SOR 7, hvor følgende er anført: 

 

Ved en juridisk-kritisk revision af et nærmere fastlagt emne er det revisors mål, jf. SOR 68: 

• at opnå høj grad af sikkerhed for, at der for det fastlagte emne ikke forekommer væsentlige, uopda-

gede regelbrud, således at revisor kan sammenfatte en konklusion om emnet 

• at udforme en konklusion om emnet, som på en dækkende og afbalanceret måde beskriver, i hvilke væ-

sentlige henseender det undersøgte emne er i overensstemmelse med eller ikke er i overensstem-

melse med de relevante kriterier, der følger af gældende ret 

• at rapportere konklusionen i den skriftlige rapportering til den øverste ledelse og desuden udforme en 

udtalelse i erklæringen om regnskabet i de tilfælde, hvor konklusionen giver anledning til væsentlige 

kritiske bemærkninger. 

 

Juridisk-kritiske revisionsundersøgelser kan med fordel udføres i sammenhæng med både den finansielle 

revision og forvaltningsrevisionen, herunder kan de ofte udføres sammen med eksempelvis de 5 foruddefine-

rede plantemaer i SOR 7. 

 

Ved en forvaltningsrevision af et nærmere fastlagt emne er det revisors mål, jf. SOR 79: 

 

• at opnå høj grad af sikkerhed for, at der ikke forekommer væsentlige, uopdagede forvaltningsmangler 

ved det fastlagte emne, og vurdere, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner under-

støtter de identificerede relevante aspekter af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, således 

at revisor kan sammenfatte en konklusion om emnet 

• at udforme en konklusion om emnet, som på en dækkende og afbalanceret måde beskriver, i hvilke væ-

sentlige henseender det undersøgte emne er i overensstemmelse med eller ikke er i overensstem-

melse med de relevante kriterier for god offentlig økonomistyring og forvaltning 

• at rapportere konklusionen i den skriftlige rapportering til den øverste ledelse og desuden udforme en 

udtalelse i erklæringen om regnskabet i de tilfælde, hvor konklusionen giver anledning til væsentlige 

kritiske bemærkninger. 

 

Forvaltningsrevisionsundersøgelser kan fx være udformet således, at der er fokus på ledelse og styring sammen 

med sparsommelighed eller alternativt en produktivitetsundersøgelse alene osv. 

 

På trods af at SOR 6 og SOR 7 regulerer formålet med såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision og 

giver vejledning til fortolkning af væsentlighed og risiko i disse kontekster, kan det stadig være vanskeligt at son-

dre mellem ”væsentlige kritiske bemærkninger” og ”kritiske bemærkninger”, ”kritiske bemærkninger” og 

 
8 Standard for offentlig revision nr. 6 – Juridisk-kritiske revisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab, afsnit 2 
9 Standard for offentlig revision nr. 7 – Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab, afsnit 2 
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”væsentlige bemærkninger” samt ”væsentlige bemærkninger” og ”anbefalinger”, men her må det ud over vur-

deringen af væsentlighed også tillægges vægt, om der er tale om en ubevidst eller bevidst overtrædelse af reg-

lerne, herunder god offentlig forvaltningsskik, samt om der er tale om en førstegangsovertrædelse eller et gen-

tagelsestilfælde. 

 

6. Eksempler på fortolkninger af bemærkninger inden for relevante områder i forbindelse med revisio-

nen af fuldstændige regnskaber omfattet af god offentlig revisionsskik (SOR) 

I SOR 6 og 7 er der anført plantemaer, som revisor skal påse i forbindelse med sin revision. En række af disse 

er omtalt herunder. 

 

a) Indkøbsområdet, herunder udbudsoverholdelse mv. 

Indkøbsområdet er et af de forudbestemte plantemaer i juridisk-kritisk revision ifølge SOR 6, afsnit 6, og vil 

være relevant for stort set alle revisioner omfattet af SOR, da indkøb af varer og tjenesteydelser indgår i de fle-

ste projekter/regnskaber. 

 

Ved den juridisk-kritiske revision efterprøves, om lovgivningen overholdes ved indkøbene. I praksis vil det ofte 

være, om EU-udbudslovgivningen overholdes, og om der generelt indhentes flere tilbud m.v. 

 

Ved forvaltningsrevisionen efterprøves det, om indkøb foretages bedst og billigst til prisen (sparsommeligheds-

aspektet), og om der sker styring af indkøbet (effektivitetsaspektet) med henblik på at sikre bedste priser på 

varer og tjenesteydelser, herunder indhentes nøgletal fra tidligere år vedrørende forbrug - eventuelt fra andre 

virksomheder med henblik på sammenligning (produktivitetsaspektet). 

 

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af indkøbsområdet kan ofte føre til, at revisor giver en række anbe-

falinger fx i forhold til at udarbejde en indkøbspolitik og/eller til de enkelte indkøbsområder, hvor der kan udar-

bejdes rammeaftaler mv. Sådanne anbefalinger vil ikke give anledning til, at udtalelsen i revisionspåtegningen 

om forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision skal modificeres, medmindre de udspringer af væsentlige 

kritiske bemærkninger. Anbefalinger kommunikeres sædvanligvis i den skriftlige rapportering til den øverste 

ledelse. 

 

Konstaterer revisor, at store indkøbsområder skulle have været i EU-udbud (regelbrud), eller væsentlige ind-

købsområder i øvrigt ikke har været udsat for pristjek ved indhentelse af flere tilbud med henblik på at sikre den 

mest fordelagtige indkøbspris, skal dette som minimum kommunikeres i den skriftlige rapportering til den øver-

ste ledelse. Afhængigt af revisors vurdering af forholdets væsentlighed vil udtalelsen om forvaltningsrevision og 

juridisk-kritisk revision også skulle modificeres. 

 

b) Lønområdet 

Løn og ansættelsesmæssige dispositioner er et af de forudbestemte plantemaer i juridisk-kritisk revision ifølge 

SOR 6, afsnit 6. Løn udgør oftest en betydelig del af de samlede omkostninger i opgaver om offentlig revision, 

hvorfor området kun yderst sjældent kan udelades af revisionen som følge af manglende relevans eller væsent-

lighed. 

 

En offentlig virksomhed skal typisk iagttage en lang række detaljerede regler på lønområdet, eksempelvis: 

 

• at ansættelse, herunder indplacering, afsked, andre statusændringer, ydelse af tillæg samt regi-

strering af fravær er foretaget af dertil bemyndigede personer 

• at virksomhedens indbetaling af de ansattes pensionsbidrag er korrekt 

• at virksomhedens opgørelse af de ansattes anciennitets- og stedtillægsindplacering er korrekt 

• at der på personalesagerne er dokumentation for: 

• fornøden forudgående uddannelse, herunder beviser for beståede eksaminer og prøver og 

• tidligere beskæftigelse af relevans for lønanciennitetsfastsættelsen 
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• at variable ydelser i form af over- og merarbejdsbetaling, timeløn, samt at særlige ydelser mv. er 

opgjort korrekt og dokumenteret ved specifikation af præstationerne og attesteret af dertil bemyn-

digede personer, herunder om arbejdsforpligtelsen: 

• om overtid er korrekt behandlet i forhold til arbejdsforpligtelsen, og om de øvrige regler for 

overarbejde er overholdt 

• om tillæg, vederlag m.m. er ydet i overensstemmelse med fastlagte regler, herunder regler for 

anvendelsen af lokallønsmidler 

• om ydelser til time- og kvartalslønnede er givet i overensstemmelse med gældende regler, og 

• om arbejdsforpligtelsen er opfyldt, herunder om medarbejderne udfører det rette arbejde, der 

er forudsat i arbejdstidsaftalen 

• om alle udbetalte lønninger, honorarer og skattefrie godtgørelser, som virksomheden indrapporte-

rer til lønsystemet, er fuldstændige, nøjagtige, autoriserede og korrekt indberettet via de respektive 

løndelskoder (inddatabehandling) 

• om virksomhedens indrapporteringer har fået den tilsigtede virkning og har givet udslag i korrekt 

lønberegning (uddatakontrol) 

• at alle udbetalte lønninger og honorarer er indberettet korrekt i lønsystemet, og 

• at kildeskattelovens bestemmelser om indberetning af A- og B-indkomst er fulgt. 

 

Revisor påser i den juridisk-kritiske revision af lønområdet bl.a., om den reviderede enhed lever op til oven-

nævnte regler. 

 

Revisor vil ofte identificere bemærkninger til lønrevisionen, da der er tale om et kompliceret regelsæt, og revi-

sor vil som hovedregel rapportere om enkeltstående forhold mundtligt til det ledelsesniveau, som er ansvarligt 

for lønbehandlingen. Afhængigt af forholdets væsentlighed rapporteres endvidere i den skriftlige rapportering 

til den øverste ledelse. 

 

Revisor vil kun i meget sjældne tilfælde rapportere disse forhold i udtalelsen om den gennemførte juridisk-kriti-

ske revision i revisionspåtegningen. Det vil kun være i særligt alvorlige tilfælde, at fejlene må vurderes som væ-

sentlige kritiske. 

 

Såfremt forholdene er så væsentlige, at det medfører en modifikation af konklusionen om den finansielle revi-

sion for, at lønnen ikke i al væsentlighed er ”rigtig” eller ”retvisende”, vil det som hovedregel også medføre væ-

sentlige kritiske bemærkninger i udtalelsen om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, men det er som 

tidligere omtalt et spørgsmål om revisors faglige vurdering ud fra forholdets karakter. Forholdene vil dog skulle 

indarbejdes i den skriftlige rapportering til den øverste ledelse. 

 

c) Tilskudsbetingelser 

Tilskudsbetingelser er ikke et af de forudbestemte plantemaer i juridisk-kritisk revision ifølge SOR 6, men det 

er vanskeligt at forestille sig, at området kan udelades af revisionen som følge af manglende relevans eller væ-

sentlighed. Derudover vil overholdelse af tilskudsbetingelser indgå som en naturlig del af den finansielle revi-

sion, da manglende overholdelse ofte medfører en betydelig risiko for væsentlige fejl i regnskabet. 

 

Revisor påser i den juridisk-kritiske revision af tilskudsområdet bl.a., om den reviderede enhed lever op til de 

tilskudsbetingelser, som den reviderede enhed er omfattet af. Der kan eksempelvis være tale om undersøgel-

ser af: 

 

• om virksomhedens aktiviteter er inden for formålsbestemmelsen 

• specielle krav til revisionens udførelse (særlige bestemmelser i en revisionsbekendtgørelse) 

• love og forskrifter i øvrigt. 

 

Revisor vil ofte identificere bemærkninger til revisionen vedrørende overholdelse af tilskudsbetingelser, da det 
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efter omstændighederne kan være et kompliceret regelsæt, og revisor vil som hovedregel rapportere om en-

keltstående forhold mundtligt til det ledelsesniveau, som er ansvarligt for tilskudsadministrationen, og af-

hængig af forholdets karakter i den skriftlige rapportering til den øverste ledelse. 

 

Revisor vil kun i meget sjældne tilfælde rapportere disse forhold i udtalelsen om den gennemførte juridisk-kriti-

ske revision i revisionspåtegningen. Det vil kun være i alvorlige tilfælde, at fejlene må vurderes væsentligt kriti-

ske. 

 

Såfremt forholdene er så væsentlige, at det medfører en modifikation af konklusionen om den finansielle revi-

sion for, at lønnen ikke i al væsentlighed er ”rigtig” eller ”retvisende”, vil det som hovedregel også medføre væ-

sentlige kritiske bemærkninger i udtalelsen om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, men det er som 

tidligere omtalt et spørgsmål om revisors faglige vurdering ud fra forholdets karakter. Forholdene vil dog skulle 

indarbejdes i den skriftlige rapportering til den øverste ledelse. 

 

d) Takster 

Takster er et bredt begreb, der dækker over mange forskellige typer af brugertakster, hvor der er et meget præ-

cist lovgrundlag, samt gebyrer, der er direkte fastsat i lovgivningen. 

 

Lovgivningsgrundlaget (sektorlovgivningen) sætter den overordnede ramme for anvendelsen af brugertakster. 

Sektorlovgivning indeholder typisk specifikke bestemmelser omkring fastsættelsen af taksterne, og hvordan 

samt af hvem og hvornår beslutningen skal foretages. Derfor skal det altid undersøges, hvorvidt der er en sek-

torlov på området, og hvorvidt denne sektorlov angiver specifikke rammer, metoder, beregningsgrundlag m.v. 

Såfremt der ikke er en sektorlov for området, eller denne ikke giver de nødvendige oplysninger, må der i stedet 

anvendes anerkendte beregningsmetoder. 

 

Intern afregning er i mindre grad lovstyret, men takster og priser, der anvendes til intern afregning, bør udeluk-

kende afspejle de omkostninger, der er forbundet med en given serviceydelse. 

 

Ved revision af takster undersøges følgende: 

 

• Om der er fornøden lovhjemmel til opkrævning af taksten 

• Om beregningsmetoden er i overensstemmelse med loven 

• Om de konkrete beregninger er udført i overensstemmelse med metoden, samt om beregningerne er 

tilstrækkeligt gennemsigtige 

• Med udgangspunkt i arbejdsgange og processer for beregninger vurderes konkrete takstberegninger 

ud fra følgende kriterier: 

o Er alle relevante omkostninger medtaget? 

o Er fordelinger baseret på objektive fordelingsnøgler og hvis ikke, foreligger der så dokumenta-

tion/beskrivelse af de foretagne skøn? 

o Er der talmæssig indre sammenhæng i beregningerne? 

 

Derudover bør der vedrørende beregningsgrundlaget og beregningsmetoderne på takstområdet være fokus på at 

overholde god forvaltningsskik. 

 

Identificerede kritiske forhold på området skal være væsentlige, for at forvaltning og juridisk-kritisk revision 

medfører modifikation af udtalelsen i revisionspåtegningen. 

 

For så vidt angår vurdering af forvaltningen bør fokus være på, om der er udvist sparsommelighed i ressource-

anvendelsen. 

 

For at revisors udtalelse om den juridisk-kritiske revision skal modificeres, skal der ske tilsidesættelse af 
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lovgivning, der har betydelig indvirkning på beregning af taksten, ligesom årsagen til tilsidesættelse af lovgiv-

ning skal indgå i overvejelsen. Er det for eksempel ikke muligt at overholde vilkår i lovgivningen, vurderes der 

at skulle mere til, at forholdet giver anledning til en modifikation af udtalelsen om juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision, end hvis forholdet skyldes bevidst tilsidesættelse af lovgivningen. Under alle omstændig-

heder omtales forholdet i rapportering til den øverste ledelse. 

 

Såfremt der er en særlig revisionsbekendtgørelse, der foreskriver, at revisor skal foretage specifikke revisions-

handlinger vedrørende taksterne, vurderes fejl og mangler i den forbindelse som mere alvorlige end andre fejl. 

Dette tager revisor med i sin vurdering af, om der er tale om væsentlige kritiske bemærkninger, som skal føre til 

en modifikation af udtalelsen om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i revisionspåtegningen. 

 

e) Besvigelser 

Revisor skal være opmærksom på risikoen for besvigelser gennem hele revisionsprocessen, herunder også i 

forbindelse med den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision. 

 

Mistanke om eller konstaterede besvigelser som led i den finansielle revision vil typisk medføre overvejelser om 

følgende rapporteringsformer: 

 

• I den skriftlige rapportering til den øverste ledelse 

• I revisionspåtegningen om ledelsesansvar 

• Til tilsynsmyndigheder eller lignende (herunder evt. særlige rapporteringskrav) 

• Til SØIK. 

 

Ved juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision skal indvirkningerne på revisors udtalelse om juridisk-kritisk 

revision og forvaltningsrevision i revisionspåtegningen også overvejes. 

 

Dette er gennemgået nedenfor, opdelt på de to typer af besvigelser: 

• Misbrug af aktiver 

• Regnskabsmanipulation. 

 

Misbrug af aktiver: 

I forhold til besvigelser ved misbrug af aktiver vurderes følgende forhold at være afgørende for udtalelsen om 

juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i revisionspåtegningen: 

 

• Hvorvidt besvigelserne har haft et væsentligt omfang, og om de er opstået som følge af væsentlige 

mangler i interne kontroller og det tilhørende tilsyn 

• Hvorvidt ledelsen har ageret passende og rettidigt ved konstateringen af besvigelserne for at be-

grænse omfanget heraf 

• Hvorvidt besvigelserne har medført, at virksomheden har foretaget væsentlige regelbrud. 

 

Ved besvigelser begået af medarbejderen er det altså afgørende at vurdere, om ledelsen har designet og im-

plementeret passende kontroller til imødegåelse af besvigelser. 

 

I mange tilfælde er besvigelser begået af medarbejdere udtryk for væsentlige kontrolsvagheder, hvorfor dette 

ofte – ved væsentlige beløb – vil føre til en modificeret udtalelse vedrørende forvaltningen i juridisk-kritisk revi-

sion og forvaltningsrevision. 

 

Besvigelser begået af ledelsen er ofte karakteriseret ved omgåelse af etablerede kontroller og procedurer, 

hvorfor besvigelserne ikke nødvendigvis er udtryk for væsentlige mangler i kontrolmiljøet. Det afgørende er der-

for karakteren af besvigelserne, herunder i hvor høj grad besvigelserne er sket som led i den daglige drift (fx lø-

bende sammenblanding af virksomheds- og privatøkonomi), og i hvilket omfang det er skjult for medarbejdere, 
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andre ledelsesmedlemmer og den øverste ledelse. Efter omstændighederne og afhængig af revisors faglige 

vurdering kan det medføre en modificeret udtalelse om den juridisk-kritiske revision og/eller forvaltningsrevisio-

nen. 

 

Regnskabsmanipulation: 

Revisors fokus ved regnskabsmanipulation bør ikke kun vedrøre selve årsregnskabet, men også manipulation af 

eventuelle afgørende mål- og nøgletal. Dette omfatter derfor også ikke-finansielle oplysninger, som er væsent-

lige for brugerens og/eller tilsynsmyndighedens vurdering af virksomheden. 

 

I forhold til revisors udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i revisionspåtegningen vurderes 

det derfor særligt relevant at overveje, om regnskabsmanipulationen har haft væsentlig indflydelse på vurde-

ringen af virksomhedens forvaltning (i forhold til produktivitets- og effektivitetsmål). 

 

f) Særligt om projektregnskaber og løbende driftstilskud omfattet af SOR 

Revisionen af projektregnskaber er ofte omfattet af SOR via bekendtgørelser mv. Det fremgår af SOR 6 og 7, 

punkt 6, indledningsvist, at der ikke er krav om, at alle de anførte emner skal gennemføres ved revisionen af et 

projektregnskab, dvs. at der er væsentligt mindre krav til den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsre-

vision i et projektregnskab. Dette begrundes med, at der sædvanligvis er tale om omkostningsregnskaber, hvor 

der ikke er en balance og ofte kun lønomkostninger samt enkelte andre omkostningsarter. 

 

Det må derfor bero på revisors faglige vurdering, hvad der skal udføres i forbindelse med juridisk-kritisk revi-

sion og forvaltningsrevision i et projektregnskab. FSR – danske revisorer har udgivet en vejledning i revision af 

projektregnskaber/tilskudsregnskaber i henhold til SOR, hvortil der henvises. De to nedenfor behandlede emner 

indkøbs-/udbudsoverholdelse og lønomkostninger vil være typiske eksempler på områder, der skal fokuseres 

på. 

 

Løbende driftstilskud gives ofte over en årrække til større virksomheder, og her vil det sædvanligvis være rele-

vant at anvende SOR 6 og 7 med rotation af emner mv., medmindre virksomheden er positivt undtaget, ligesom 

det gælder for et fuldstændigt årsregnskab. 

 

Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision i projektregnskaber 

i) Indkøbs-/udbudsoverholdelse (dvs. omkostninger) 

 

I forhold til juridisk-kritisk revision i projektregnskaber vil fokus sædvanligvis være på, om reglerne for tilskud-

det er overholdt i forhold til bekendtgørelse/tilsagnsskrivelse mv. Der vil i mindre omfang være fokus på udbuds-

pligt og udnyttelse af rammeaftaler ved indkøb, da projektregnskaberne ofte omfatter omkostninger af lav be-

løbsmæssig karakter. Det vil ofte være tilstrækkeligt at påse, om der har været afholdt unødige omkostninger 

til repræsentation, taxakørsel, pc’er, Ipads osv., som ikke har været nødvendige for at gennemføre projektet. 

Ved forvaltningsrevision af projektregnskabet vil der derfor være fokus på sparsommelighedsaspektet. 

 

Konstateres det fx i forbindelse med bilagsgennemgang, at der i væsentligt omfang ikke har været udvist den 

nødvendige sparsommelighed, kan det have konsekvenser for revisionspåtegningen både i forhold til den fi-

nansielle revision (fordi der er afholdt omkostninger, som ikke dækkes af det tildelte tilskud) og i udtalelsen om 

juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, som også skal modificeres i visse tilfælde, hvis revisor vurderer, 

at der generelt ikke har været udvist en sparsommelig adfærd. 

 

ii) Lønomkostninger/tidsregistreringskrav 

 

I projektomkostninger indgår der ofte lønomkostninger, og i forbindelse med den juridisk-kritiske revision un-

dersøges, om der er foretaget korrekt indplacering i forhold til overenskomster, og om tillæg følger reglerne. I 

forbindelse med udbetaling af projekttilskud er der ofte krav til aflønning og timepriser mv. Det er derfor også en 

https://www.fsr.dk/fagligt/revision?itemtype=DocumentPage&subjects=Offentlig
https://www.fsr.dk/fagligt/revision?itemtype=DocumentPage&subjects=Offentlig
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del af den finansielle revision at påse lønomkostningerne og indplaceringen. 

 

Det er ofte et krav i projektregnskaber, at revisor forholder sig til timepriser og timetal. Der kan i nogle bekendt-

gørelser være krav om egentlig tidsregistrering og ikke kun en redegørelse for tidsanvendelsen. Tidsregistrering 

er et mere omfattede krav end en udarbejdelse af en redegørelse for tidsanvendelse. Mangelfuld eller utilstræk-

kelig tidsregistrering kan føre til, at revisor skal modificere sin konklusion i revisionspåtegningen. 

 

I nogle bekendtgørelser er det vist præcist, hvorledes timepriser skal opgøres, og i andre er der ikke givet anvis-

ninger om, hvad der kan indregnes af barsel, ferie, sygdom, pension etc., hvilket giver vide muligheder for, hvor-

ledes det opgøres. Det vil her være relevant at vurdere, om tilskudsmodtager og revisor kan foretage en til-

strækkeligt pålidelig opgørelse, eller om det er nødvendigt, at tilskudsmodtager og/eller revisor kontakter til-

skudsyder for at indhente et tilstrækkeligt pålideligt opgørelsesgrundlag, som kan danne grundlag for regnskabs-

udarbejdelsen og den efterfølgende revision. 

 

Lønomkostninger udgør ofte en stor del af omkostningerne i et projektregnskab, og såfremt timetal eller an-

vendte timesatser ikke kan verificeres, vil det derfor ofte give anledning til en modifikation af konklusionen om 

den finansielle revision. Spørgsmålet er, om det også giver anledning til, at udtalelsen om forvaltningsrevision 

og juridisk-kritisk revision skal modificeres? Såfremt konklusion om den finansielle revision er modificeret, vil 

udtalelsen om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision sædvanligvis også skulle modificeres, og under 

alle omstændigheder indgå i den skriftlige rapportering til den øverste ledelse. Typisk vil det være udtalelsen 

om den juridisk-kritiske revision, der skal modificeres, hvis reglerne om tidsregistrering og opgørelse af timetal 

mv. ikke er overholdt (regelbrud). 

 

Hvis tilskudsgiver ikke stiller krav om afgivelse af en særskilt skriftlig rapportering, og revisor konstaterer for-

hold, som bør rapporteres til tilskudsgiver, skal revisor enten udforme en særskilt skriftlig rapportering eller 

overveje at indarbejde forholdene i erklæringen. 

 

7. Paradigmer for revisionspåtegninger 

Der henvises til Rigsrevisionens hjemmeside: http://www.rigsrevisionen.dk/bagved-revisionen/erklaerin- ger-

om-offentlig-revision/ 

http://www.rigsrevisionen.dk/bagved-revisionen/erklaeringer-om-offentlig-revision/
http://www.rigsrevisionen.dk/bagved-revisionen/erklaeringer-om-offentlig-revision/
http://www.rigsrevisionen.dk/bagved-revisionen/erklaeringer-om-offentlig-revision/

