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Eksempel 1 

Som led i vor revision skal vi udføre forvaltningsrevision til vurdering af, om institutionen udviser 
sparsommelighed samt arbejder effektivt og produktivt. Desuden skal vi også vurdere institutionens 
økonomistyring. 

Vi har gennemgået institutionens formålsregnskab og har vurderet, at alle institutionens dispositio-
ner ligger inden for institutionens formål.  

Sparsommelighed, effektivitet og produktivitet  

Vi har ved vor revision foretaget en vurdering af, om der ved midlernes forvaltning er taget skyldi-
ge økonomiske hensyn. Under hensyntagen til sparsommeligheds-, effektivitets- og produktivitets-
aspektet har vi blandt andet gennemgået følgende områder: 

• Effekt af fusion med X-by Erhvervsskole 

• Frafald 

• Udviklingen i omkostninger pr. årselev for uddannelsesområde x. 

• Likviditet og finansiering. 

• Økonomistyring i kursusafdelingen. 

Til gennemgangen skal vi knytte følgende bemærkninger: 

Effekt af fusion med X-by Erhvervsskole  

Institutionen indgik pr. 1. januar 2003 i fusion med X-By Erhvervsskole. Ved fusionen overtog in-
stitutionen X-By Erhvervsskoles udbud af uddannelser inden for x og y med det formål at skabe de 
bedste rammer for fortsat at betjene erhvervslivet og regionens befolkning med de nødvendige ud-
dannelsesaktiviteter. 

En af målsætningerne var en øget aktivitet. Dette mål er bl.a. opnået ved at samle samtlige uddan-
nelser indenfor x og y på Bredgade i X-Købing. I den forbindelse har institutionen i 2003, 2004 og 
2005 investeret ca. kr. 28,2 mio. i om- og nybyggeri. 

Endvidere er en lang række områder inden for service og administration lagt sammen, herunder 
elev- og kursistadministration, løn- og personaleadministration, markedsføring, it-service, boghol-
deri og bygningstjeneste. 

I 2005 er der indgået en samlet arbejdstidsaftale, således der ikke længere er forskelle i aftalerne i 
forhold til de øvrige lærere inden for transport- og logistikområdet. 

Samlet set må det konkluderes, at integrationen i det væsentligste er gennemført. 
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Frafald 

Institutionen har i 2005 haft særlig fokus på minimering af frafaldet af elever. Der er således foreta-
get en opstramning og forbedring af procedurerne for håndtering af elever, der har et forholdsvist 
stort fravær m.v. Herunder har institutionen indført en mentorordning, hvor en medarbejder har sær-
lig opmærksomhed på elever, der blandt andet har et stort fravær m.v. 

I 2005 er frafaldet - blandt andet som følge af procedureændringerne - formindsket med ca. 10% i 
forhold til 2004. 

Med baggrund i ovenstående er det vor vurdering, at institutionen arbejder effektivt. 

Udviklingen i omkostninger pr. årselev for X-område 

Vi har med baggrund i institutionens interne regnskab analyseret udviklingen i omkostninger pr. 
årselev for X-område for perioden 2003 - 2005. Afskrivninger er udeladt af analysen. Udviklingen 
pr. årselev specificeres således: 

 2005  2004  2003  
       
Årselever X-område i alt 289,6  311,1  312,5  
       
Lønomkostninger 58.534  51.727  52.631  
Materialer 30.434  28.889  29.968  
Vedligeholdelse 2.194  2.448  2.418  
       

Generelt er lønomkostningerne stigende pr. årselev, og - som det fremgår af ovenstående - er det 
vanskeligt at tilpasse lønomkostningerne pr. årselev på de uddannelser, når elevtallet falder.  

Sammenfattende kan det konkluderes, at udviklingen i lønomkostninger og øvrige omkostninger pr. 
årselev i det væsentligste er fornuftige og kan forklares, men tiltag til forbedring af økonomien på 
X-område bør overvejes. Især bemærker vi, at grundforløbet stort set giver et nulresultat, hvilket - 
antallet af årselever taget i betragtning - ikke er tilfredsstillende.  

Generelt har institutionen i øvrigt forbedret resultaterne på hovedparten af uddannelsesområderne, 
hvorfor det er vor vurdering, at institutionen arbejder produktivt. Det skal dog hertil bemærkes, at 
Y-området er hårdt ramt af det vigende elevtal, der i 2005 er faldet med ca. 15%.  

Likviditet og finansiering 

Institutionen har i regnskabsåret realiseret renteindtægter på KR. 0,8 mio. Størstedelen af de likvide 
midler er pr. 31. december 2005 placeret på indestående i pengeinstitutter.  

Det er vor opfattelse, at der ved disse dispositioner er opnået gældende markedsrente.  

Institutionen har i 2005 omlagt realkreditlån, med det formål at på lang sigt at opnå en lavere rente. 
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På baggrund af ovenstående er vi af den opfattelse, at institutionen arbejder sparsommeligt og pro-
duktivt. 

Økonomistyring i kursusafdelingen 

Vi skal fortsat bemærke, at kursusafdelingens retningslinier for de administrative procedurer bør 
suppleres med skriftlige beskrivelser af forretningsgangene for de kursustyper, som afdelingen ud-
byder. Vi har fået oplyst, at der fortsat arbejdes på en omlægning af ansvarsområderne i Kursusaf-
delingen, og der som et led i dette arbejde bliver udarbejdet beskrivelser af forretningsgangene og 
de interne kontroller.  

Vi understreger vigtigheden af, at institutionen har gode styringsredskaber til effektiv udnyttelse af 
kapaciteten og til optimering af rentabiliteten i de enkelte udbudte kurser og afdelingen totalt. Vi 
henviser endvidere til vore bemærkninger til den indtægtsdækkede virksomhed i afsnit a – b. 

For 2005 indgik institutionen en rammeaftale med Undervisningsministeriet om gennemførsel af 
kurser indenfor Arbejdsmarkedsuddannelser. Afvigelser udover et spænd på 90% - 105% af det 
bevilgede aktivitetsniveau medfører, at taksterne nedsættes med 10%. I modsætning til 2004 har 
institutionen for 2005 holdt sig indenfor spændet, hvorved der er udbetalt 100% af taksterne. 

Det er stadig af stor betydning, at ledelsen løbende får retvisende oplysninger om aktiviteten, hvil-
ket forretningsgangene og de interne kontroller kan være med til at underbygge. 

Konklusion på forvaltningsrevision 

På baggrund af vore undersøgelser samt revisionen af årsrapporten mener vi, at institutionen arbej-
der sparsommeligt, produktivt og effektivt samt har udvist skyldige økonomiske hensyn ved for-
valtning af de modtagne offentlige midler. 

Det er desuden vor opfattelse, at økonomistyringen, herunder budgetteringsprocedurerne på institu-
tionen generelt er gode. Det er dog muligt at forbedre overblikket over aktiviteterne i kursusafdelin-
gen. En nærmere beskrivelse og synliggørelse af forretningsgangene og de interne kontroller vil 
formentlig medføre, at man rettidigt får retvisende oplysninger om aktiviteter og resultater. 

Eksempel 2 

Som et led i vor revision af skolen skal vi udføre forvaltningsrevision til vurdering af, om skolen 
udviser sparsommelighed samt arbejder effektivt og produktivt. Desuden skal vi også vurdere sko-
lens økonomistyring. 

Vi har gennemgået skolens formålsregnskab og har herefter vurderet, at alle skolens aktiviteter lig-
ger inden for skolens formål. 
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Sparsommelighed, produktivitet og effektivitet 

Vi har ved vor revision foretaget en vurdering af, om der ved skolens forvaltning er taget skyldige 
økonomiske hensyn. Under hensyntagen til sparsommeligheds-, produktivitets- og effektivitets-
aspektet har vi blandt andet gennemgået følgende områder: 

• Analyse af gennemsnitlige klassestørrelser. 

• Frafald. 

• Over- og undertimer. 

• Fordelagtig anbringelse af likvide midler. 

Til gennemgangen skal vi bemærke følgende: 

Analyse af gennemsnitlige klassestørrelser  

Som et led i revisionen af skolens produktivitet har skolen undersøgt skolens gennemsnitlige klas-
sestørrelser i forhold til den af skolen fastsatte norm. 

Skolens norm for klassestørrelser er af ledelsen tidligere fastsat til 28 Hhx-elever pr. klasse/hold og 
25 - 28 HG-elever pr. klasse/hold. 

Skolen har optalt eleverne på skolens Hhx og HG-klasser henholdsvis i efteråret og i det tidlige for-
år. De gennemsnitlige klassestørrelser er i indeværende skoleår, sammenlignet med to foregående 
skoleår, således: 

    Skoleåret 2005/06  Skoleåret 2004/05  Skoleåret 2003/04  

                

 

 

Norm  

Antal 

klasser  

Gennemsnitligt 

antal elever  

Antal 

klasser  

Gennemsnitligt 

antal elever  

Antal 

klasser  

Gennemsnitligt 

antal elever  

                
Hhx 1. år  28  7  27,2  6  29,8  7  28,9  

Hhx 2. år  28  6  27,1  7  26,5  6  25,1  

Hhx 3. år  28  7  24,9  6  23,7  6  24,5  

Hhx 1-årig  28  0  0,0  2  31,5  1  31,0  

                
Hhx i alt    20  26,4  21  27,8  20  26,5  

                

HG 1. år  25-28  8  22,6  7  22,5  7  23,7  

HG 2. år  25-28  3  27,7  3  28,7  4  24,0  

                
HG i alt    11  22,7  10  25,6  11  23,8  

                

I alt    31  24,6  32  27,1  31  25,6  
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Som det fremgår, har der i 2005/06 været et næsten uændret antal klasser i forhold til 2004/05 og 
2003/04. Antallet af fuldtidsstuderende er dog i gennemsnit faldet. 

Klassekvotienten er faldet med 1,4 på Hhx og 2,9 på HG. Dette skyldes primært, at frafaldet i 
2005/06 er større end i 2004/05.  

Normen på Hhx med 28 elever pr. klasse nås ikke helt i 1. år. At klassekvotienten falder i 2. og 3. år 
kan - ud over et almindeligt frafald - tilskrives nn. En del elever begynder uddannelsen på x-By 
Handelsskole i enten HG eller HHX, men som på grund af bl.a. økonomien afslutter Hhx 2. eller 3. 
år på en skole nærmere hjemmet.  

Endvidere kan det brede udbud af valgfag være med til at give en lavere klassekvotient. På Hhx har 
holdkvotienten ved valgfag været 22,4 i 2005/06 mod 22,4 i 2004/05 og 24,2 i 2003/04. På HG har 
holdkvotienten ved valgfag udgjort 24,6 i 2005/06. 

På 2. og 3. år kunne normen nås ved at sammenlægge klasser, men dette fravælges af pædagogiske 
årsager. På denne baggrund foreslår vi, at normen for 2. og 3. år tilpasses, således det forventelige 
fald i klassekvotienten indregnes i normen. Herved opnås også større sammenhæng mellem budget-
terne og normtallet. 

De gennemsnitlige klassestørrelser betragtes som værende tilfredsstillende set ud fra et produktivi-
tets- og kvalitetssynspunkt. 

Frafald  
 
Skolen optæller løbende eleverne på skolens Hhx- og HG-klasser. Oversigten over frafald i det lø-
bende skoleår viser, sammenholdt med de to foregående skoleår, følgende resultat: 

Frafald 2005 

Tælling 
september 

2005  

Tælling 
februar 
2006  

Frafald i 
%  

Frafald i 
2004/05  

Frafald i 
2003/04  

           HG 1. år 197  164  16,8  15,2  14,3  
HG 2. år 85  81  4,7  8,9  6,1  
HG student 30  17  43,3  0,0  11,1  
HG voksen -  -  -  -  22,2  
Hhx 1. År 193  188  2,6  3,3  6,7  
Hhx 2. År 166  159  4,2  3,7  5,8  
Hhx 3. År 175  173  1,1  1,4  1,4  
Hhx 1-årig -  -  -  9,1  17,6  
           
I alt 833  774  7,1  6,4  7,6  
           
Tallene viser et reduceret frafald på alle klassetrin, bortset fra HG 1. og 2. år. Til styring af frafaldet 
har skolen blandt andet fortsat en række aktiviteter fra tidligere år, herunder en lektiecafé.   
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Analyser over frafaldet ved skiftet mellem skoleårene viser især følgende: 

 

Optalt 
februar  
2005  

Optalt  
september 

2005  Fald i %  
       
I skiftet fra Hhx 1. år til Hhx 2. år 176  166  5,7  
I skiftet fra Hhx 2. år til Hhx 3. år 182  175  3,8  
 
Økonomistyring  

Vi har vurderet skolens økonomistyring, herunder forretningsgange, interne kontroller og skolens 
budgetprocedurer. Vedrørende budgetprocedurerne henviser vi til afsnit Fejl! Henvisningskilde 
ikke fundet. - Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Vi har i øvrigt ingen særlige bemærkninger til 
skolens økonomistyring. 

Over- og undertimer 

Skolens udvikling i udbetaling af overtimer ekskl. mertimer samt overførsel af over- og undertimer 
har over de sidste par år udviklet sig således: 

 Skoleåret 2004/05  Skoleåret 2003/04  

 
Udbetalte 

timer  
Overførte 
overtimer  

Overførte 
under-
timer  

Udbetalte 
timer  

Overførte 
overtimer  

Overførte 
under-
timer  

             
Undervisere 4.920  1.736  236  2.353  2.386  193  
                          
I procent af faktiske  
Timer 4,32  1,53  0,21  2,26  2,29  0,19  
                          
Der er kun et ubetydeligt antal undertimer, som i henhold til arbejdstidsreglerne ikke kan overføres 
fra det ene skoleår til det andet, og som derved mistes. 

Det er vor vurdering, at skolens medarbejdere har meget få overtimer og undertimer, om end over-
timerne er steget væsentligt i 2004/05 i forhold til 2003/04. Dette hænger dog sammen med megen 
sygdom m.v., hvortil der ikke har været ansat ekstra personale. 

Vi vurderer på denne baggrund, at skolen arbejder produktivt. 

Fordelagtig anbringelse af likvide midler 

Skolen har i regnskabsåret realiserede renteindtægter på KR. 0,7 mio. Størstedelen af de likvide 
midler er pr. 31. december 2005 placeret i obligationer og indestående på driftskredit.  
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Det er vor opfattelse, at der ved disse dispositioner er opnået gældende markedsrente.  

På baggrund af ovenstående er vi af den opfattelse, at skolen arbejder meget sparsommeligt og pro-
duktivt. 

Konklusion på forvaltningsrevision 

På baggrund af vore undersøgelser samt revisionen af årsrapporten mener vi, at skolen arbejder 
sparsommeligt, produktivt og effektivt samt har udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltnin-
gen af de modtagne offentlige midler. Årets resultat er efter vor opfattelse meget tilfredsstillende. 

Med henvisning til afsnit 10 er det vor opfattelse, at budgetteringsformen og -procedurerne er for-
bedret i 2005. Det er vores overordnede vurdering, at den generelle økonomistyring er meget til-
fredsstillende. 

Eksempel 3 

Revision af årsrapporten 
Som valgte revisorer har vi foretaget revision af årsrapporten 2005, og såfremt bestyrelsen godken-
der årsrapporten i dens nuværende form vil vi forsyne denne med en påtegning uden forbehold eller 
supplerende oplysninger. 
 
Revisionen er udført i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om revisi-
on ved folkehøjskoler, efterskoler m.v. i henhold til bekendtgørelse nr. 3 af 4. januar 2002, og er 
udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Revisionen af skolens øvrige virksom-
hed har fundet sted i overensstemmelse med god revisionsskik. Vi har i årets løb stikprøvevis gen-
nemgået bogføringen og bilagsmaterialet samt udvalgte forretningsgange inden for de regnskabs-
mæssige områder.  Vor gennemgang har ikke konstateret mangler af betydning for aflæggelsen af 
årsrapporten. Vi har gennemlæst bestyrelsens referater for 2005. 
 
I forbindelse med revisionen af årsrapporten har vi fra skolens formand og forstander indhentet be-
kræftelse af årsrapporten fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætning, garantistillelser, rets-
sager, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder, herunder even-
tualforpligtelser. 
 
Som led i vor revision af skolens årsrapport har vi gennemgået regnskabsmæssige forretningsgange 
og interne kontroller på væsentlige områder. 
 
Der er foretaget uanmeldt beholdningseftersyn den 5. december 2005. Eftersynet gav ikke anled-
ning til bemærkninger. 
 
Vi har påset, at skolens økonomiske dispositioner er inden for de vedtægtsbestemte formål.  

Økonomistyring 

Skolens forstander har oplyst, at der i forbindelse med bestyrelsesmøder udarbejdes regnskabsrap-
porter, der sammenholdes med driftsbudgetter. Ultimo året udarbejdes budgetter for det kommende 
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år, der fremlægges og godkendes af bestyrelsen. Det er vor opfattelse, at økonomistyringen foregår 
forsvarligt. 

Sparsommelighed m.m. 

Vi har til bedømmelse af skolens sparsommelighed m.m. foretaget en sammenligning med andre 
efterskolers regnskabs- og nøgletal i henhold til regnskabsanalyse for 2004 udarbejdet af Efterskole-
foreningen, oktober 2005 således:  
 
Pr. elev Lærerløns Kost Bygnings Administra- Likviditets 
 Udgifter udgifter udgifter tions udgifter grad 
xx  
Efterskole: 
2005 61 15 20 11 70,7 
2004 57 13 24 9 101,4 
2003 57 14 23 10 82,6 
2002 53 12 22 7 46,4 
2001 52 13 27 7 30,3 
2000 50 12 28 7 13,9 
 
Skoler med 80 - 105 årselever (74 efterskoler)  
 
2004 54 18 25 10  
2003 51 16 23 9 93,4 
2002 50 16 22 8  
2001 48 15 26 7 73,3 
2000 46 15 25 6 71,8 
 
Skolens udgift pr. elev for lærerlønsudgifter ligger over gennemsnittet for skoler med mellem 80 - 
105 årselever. Skolens udgift pr. elev for kost- og ejendomsudgifter ligge en del under gennemsnit-
tet for efterskoler.  
 
Det skal bemærkes, at Efterskolerforeningens regnskabsanalyse er ændret i forhold til inddeling i 
efterskole størrelser, antal årselever. Tidligere blev analysen opdelt i skolen med årselever mellem 
75 – 100 årselever og i skoler med 100 årselever og opefter. 
 
Det skal endvidere bemærkes, at der i forbindelse med årets større vedligeholdesarbejder er indhen-
tet flere tilbud. 
 
Den foretagne revision har givet os den opfattelse, at der i forbindelse med administrationen af de 
modtagne tilskud udvises en rimelig sparsommelighed, samt at skolen på disse områder tager skyl-
dige økonomiske hensyn til forvaltningen af de modtagne midler. 

Produktivitet og effektivitet 

Vi har valgt at vurdere dette udfra antallet af elever, der fuldfører skoleåret, samt interessen fra nye 
elever. 
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Ifølge elevlisten har skolen i 2005 gennemført skoleåret 2004/2005 med 100 elever, hvor der i løbet 
af skoleåret har været i alt 107 elever. Skolens sengekapacitet er 105. 
 
Gennemførelsesprocenten 93,5 %, som er lidt mindre end årene 1999 - 2004. Skoleåret 2005/2006 
og 2006/2007 er fuldtegnet. 
 
Vi kan derfor konkludere, at skolen virker produktiv og effektiv. 
 
Eksempel 4 
 

Erhvervsskole: 
 

Kommentarer til forvaltningen 

Vi har ud over den finansielle revision foretaget forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er 

udført integreret og sideløbende med den finansielle revision af årsrapporten og har omfattet en 

vurdering af sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og økonomistyringen. Vurderingerne er 

blandt andet baseret på analyser af udgifts- og indtægtsposter, beregning af nøgletal, undersøgelser 

af usædvanlige tendenser i udviklingen samt analyser af budgetafvigelser og realismen i budgettets 

forudsætninger m.m. 

Det er skolens ledelse, der har ansvaret for at planlægge og styre skolens aktiviteter og herved sikre, 

at skolens ressourcer, herunder statstilskuddet, anvendes på en økonomisk og forsvarlig måde.  

Det forventes, at skolens ledelse under hensyntagen til sparsommelighed, produktivitet og effektivi-

tet tilrettelægger en efter skolens størrelse afpasset administration af ressourcerne. Rapporteringen 

herom sker blandt andet i årsrapporten, som skal indeholde en række lovpligtige hoved- og nøgletal. 

Nøgletallene kan for den enkelte skole vise et udviklingsforløb, men er ikke uden videre egnede til 

sammenligning med andre skoler, da der kan være væsentlige forskelle i de underliggende faktiske 

forhold, registreringer og fordelinger. 

Ledelsen afholder løbende møder, hvor aktiviteter og opgaver planlægges og prioriteres ud fra sko-

lens politikker og overordnede strategier, ligesom der løbende følges op herpå ved gennemgang af 

månedlige nøgletal, kvartals-, halvårsregnskaber og årsrapporten sammen med managementnotatet. 

Forvaltningen af skolens midler – sparsommelighed 

Vurderingen af sparsommeligheden omfatter bl.a. undersøgelser af, om skolens dispositioner er i 

overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til skolens art og 
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størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder 

hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk måde under hensyn til pris, kvalitet 

og kvantitet. 

I skolens årsrapport er der nøgletal om ressourceanvendelsen til personale i forhold til antallet af 

elever, jf. hoved- og nøgletalsoversigt. Udviklingen i lønudgifterne i forhold til elever kan vises 

således: 

Lønomkostninger pr. 100 årselever (mio. kr.)  2005  2004  2003  2002  2001 
Lønomkostninger til uddannelse  4,5  4,3  4,7  4,5  4,3 
Lønomkostninger øvrige  1,7  1,7  1,7  1,3  1,2 

Lønomkostninger i alt  6,2  6,0  6,4  5,8  5,5 
 

Udviklingen i de samlede lønudgifter pr. 100 årselever svarer nogenlunde til prisudviklingen set 

over en 5-årig periode.  

Under- og overtimer 

Timestyringen er et centralt punkt for skolen og kan have væsentlige økonomiske konsekvenser. 

Under- og overtimer er af skolen opgjort således: 

 Undertimer % af timer i alt Overtimer % af timer i alt 

2005 12.179 2,7 % 23.664 5,3 % 

2004 11.040 3,1 % 21.893 6,1 % 

2003 8.707 2,2 % 17.637 4,5 % 

2002 17.594 4,1 % 17.413 4,1 % 

2001 8.325 1,8 % 19.069 4,2 % 

 
Grafisk kan udviklingen illustreres således: 
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Vi skal gøre opmærksom på, at opgørelsen af under- og overtimer for 2004 og tidligere kun omfat-

ter erhvervsuddannelserne og ikke AMU/Erhvervsakademiet. Dette skyldes, at der for AMU ikke 

har foreligget tilstrækkelige registreringer til at kunne indgå i statistikken, blandt andet fordi man 

ikke har anvendt timeregistrering i Flex-systemet. Erhvervsakademiet har fra 2005 registreret timer 

i Flex-systemet, således at der nu kan ske anvendelse af timestatistikker. 

Ifølge arbejdstidsaftalen for lærere opgøres under- og overtimer pr. skoleår. Styringen af timerne er 

lagt ud til de enkelte afdelinger. 

Med hensyn til undertimer skal det bemærkes, at en del af undertimerne vedrører medarbejdere i 

opsagt stilling. Der bør dog efter vores opfattelse til stadighed arbejdes på at optimere timeplanlæg-

ningen og særligt at undgå undertimer. Dette skal ses med udgangspunkt i, at overtimerne stadig 

ligger på et forholdsvis højt niveau og højere end budgetteret. 

Vi kan supplerende anføre, at 

♦ omfanget af undertimer er lidt højere end for 2004 hvilket dog skyldes, at Erhvervsakademiet 

indgår i tallene for 2005. Undertids-andelen er i 2005 faldet lidt. 

♦ omfanget af overtimer er steget i forhold til 2004, jf. ovenfor, hvilket dog skyldes, at Erhvervs-

akademiet indgår i tallene for 2005. Opgjort uden Erhvervsakademiet ville overtime-andelen ud-

gøre 6 %, hvilket nogenlunde svarer til 2004. 

Timeudviklingen gennemgås løbende på ledelsesniveau, men da timedisponeringen foretages de-

centralt er det væsentligt, at de enkelte afdelinger selv løbende følger udviklingen tæt i løbet af året 

med henblik på at foretage løbende tilpasning af ressourcer og fordeling af opgaver.  
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Øvrige områder 

Skolen foretager løbende en vurdering af bygningsmassen med henblik på at vurdere, om der er 

lokaler i overskud, som kan sælges eller udlejes. 

Vi har forespurgt, om der i 2005 har været gennemført udbud af skolens leverancer og tjenesteydel-

ser samt ombygninger. Det er oplyst, at det er skolens politik, at der indhentes alternative tilbud ved 

væsentlige anlægsinvesteringer, ombygninger samt reparation og vedligeholdelsesarbejder. Der har 

i 2005 ikke været gennemført egentlige licitationer, men det er oplyst, at den bygningsansvarlige 

løbende gennemgår væsentlige kontrakter for at vurdere, om ydelsen er fornuftig i forhold til pris og 

kvalitet. 

Endvidere følges skolens forbrug af el, vand og varme løbende via overvågningsanlæg for at sikre, 

at forbruget minimeres 

På forespørgsel er det oplyst, at der ikke kan rejses tvivl om habilitet i forhold til leverandører til 

skolen og skolens ledelse. 

Forvaltningen af skolens midler – produktivitet 

Vurderingen af produktiviteten omfatter bl.a. undersøgelser af, om skolens præstationsmål gennem 

en årrække har udviklet sig til tilfredsstillende.  

Sammenligning af skolens nøgletal over en årrække viser, at skolen har formået at tilpasse omkost-

ningerne i takt med ændringer i elevtal og sammensætningen heraf. For 2005 er der dog en svagt 

negativ udvikling i årsværk pr. 100 årselever.  

Som supplement til skolens opgørelser af produktivitetsnøgletal i årsrapporten har vi fundet anled-

ning til at foretage følgende analyse: 

De registrerede arbejdstimer 

De registrerede arbejdstimer for undervisningspersonalet kan ud fra registreringer i EASY-A speci-

ficeres således: 

 UV-timer Ferie og sygdom 
samt øvrige timer 

Timer i alt %-UV af timer i 
alt 

2005 285.541 157.916 443.457 64,4 % 

2004 226.743 133.802 360.545 62,9 % 

2003 244.525 145.850 390.375 62,6 % 
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2002 280.793 156.174 436.967 64,3 % 

2001 280.156 171.895 452.051 62,0 % 

 

Vi skal gøre opmærksom på, at timerne for 2004 og tidligere kun omfatter XXX og ikke YYY (tid-

ligere ZZZ-Center landsdel). Dette skyldes, at der for YYY ikke har foreligget tilstrækkelige regi-

streringer til at kunne indgå i statistikken, blandt andet fordi man ikke har anvendt timeregistrering i 

Flex-systemet. YYY har fra 2005 registreret timer i Flex-systemet, således at der nu kan ske anven-

delse af timestatistikker. 

Ved UV-timer forstås undervisningsrelateret tid bestående af forberedelsestid, direkte konfronta-

tionstid i form af undervisning samt rette- og eksamensarbejde. 

Skolen har ikke fastsat en samlet norm for, hvor meget UV-timer skal udgøre af de samlede timer, 

da der er store forskelle på aktiviteter i de enkelte afdelinger. De enkelte afdelinger budgetterer selv 

fordelingen af arbejdstimer. Som det fremgår, er undervisningens andel af de samlede timer nogen-

lunde konstant i perioden fra 2001 til 2005. Økonomisk set er det en fordel for skolen, at under-

visningstiden udgør så høj en andel som muligt af den samlede tid. 

Skolen følger løbende udviklingen i de enkelte afdelinger for at vurdere, om fordelingen mellem 

UV-timer og øvrige timer er på det budgetterede niveau. 

Vi har endvidere kunnet konstatere, at der via et benchmark-samarbejde ligeledes foretages sam-

menligning af skolens nøgletal med tilgængeligt eksternt analysemateriale for andre sammenligne-

lige skoler, som viser en sparsommelig og en produktiv adfærd på skolen. Blandt andet er der udar-

bejdet analyser af ledere i forhold til antallet af årsværk og årselever. 

Forvaltningen af skolens midler – effektivitet 

Vurderingen af effektiviteten omfatter bl.a. undersøgelser af, om: 

♦ skolen har en veldefineret strategiplan og har etableret måleinstrumenter (nøgletal, brugerunder-

søgelser m.v.)  

♦ skolens faktiske virksomhed er i overensstemmelse med den strategiske målsætning 

♦ skolen har nået sine strategiske mål – herunder kvalitative – set i forhold til de anvendte ressour-

cer 

♦ skolen foretager interne kvalitetskontroller 

♦ skolens ledelse i øvrigt har foretaget undersøgelser, der kan belyse effektiviteten. 
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Omkring forvaltning af skolens midler er der besluttet en række politikker og overordnede strategi-

er, som er gengivet på skolens internetside, i årsrapporten samt i diverse interne beskrivelser. De 

bliver løbende vurderet, og der bliver fastlagt strategier, der rækker længere end det enkelte år.  

Vi har forespurgt skolen, om der ud over de nøgletal, der fremgår af årsrapporten, foretages andre 

løbende undersøgelser af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Skolen gennemfører lø-

bende vurderinger, evalueringer og kvalitetsprojekter.  

Skolen er ISO 9001/2000 certificeret, hvilket betyder at skolen arbejder systematisk med forbedring 

af alle arbejdsgange. 

Der foretages løbende vurderinger og evalueringer af alle skolens undervisningsforløb, herunder er 

implementeret et elektronisk evalueringsværktøj som benyttes sammen med AMU’s evaluerings-

værktøj til opsamling af kundetilfredshed med skolens ydelser. Resultaterne heraf offentliggøres på 

skolens hjemmeside. 

Endvidere har der i flere omgange været foretaget tilfredshedsundersøgelser blandt skolens elever. 

Resultatet heraf kan blandt andet ses på skolens hjemmeside. 

De løbende kvalitetsprojekter foretages inden for karakterer og gennemførelse på skolen, evaluerin-

ger og tilfredshedsmålinger, virksomhedskontakt, kvalitetsudvikling, herunder kompetenceudvik-

ling af lærerne, undervisning og professionalisering af ledelsen.  

Vi har ikke kontrolleret skolens evalueringer, men har fået bekræftet, at evalueringer og kvalitets-

projekter er en løbende proces på skolen. Dette fremgår blandt andet af skolens folder ”Sådan ud-

vikler vi Erhvervsskolen Hamlet”, som indeholder mål og strategier frem mod 2008. 

Forvaltningen af skolens midler – økonomistyring 

Vurderingen af økonomistyringen omfatter bl.a. undersøgelser af, om skolen løbende følger op på 

drifts- og likviditetsbudgetter. 

Budgettet for det enkelte år tager udgangspunkt i de opstillede mål og er opbygget med en detalje-

ringsgrad, som skaber et godt grundlag for en efterfølgende budgetopfølgning pr. uddannelse m.m. 

Uddannelses- og afdelingsledere er involveret i budgetlægningen sammen med ledelsen og økono-

mifunktionen for at få en dialog og større forståelse for budgetlægningen, herunder forudsætninger. 

Bestyrelsen foretager den endelige godkendelse af budgetterne, som herefter anvendes i den interne 

styring. 
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Skolen foretager fra central side løbende opfølgning på, om de vedtagne budgetter opfyldes. Fra 

central side stilles der til de ansvarlige chefer for de enkelte ansvarsområder spørgsmål til de væ-

sentlige budgetafvigelser. De ansvarlige kommenterer afvigelserne til ledelsen, hvorefter kommen-

tarer m.v. gennemgås og drøftes. 

Det er vores opfattelse, at den budgetmæssige afvigelse på kr. -3,4 mio. på uddannelsesområderne, 

jf. afsnit 6.2, skyldes flere forskellige forhold. Dels er der sket en væsentlig opstramning af reglerne 

for voksen- og videreuddannelse, hvilket har påvirket Erhvervsakademiet negativt, og dels har der 

på enkelte områder været et ikke budgetteret merforbrug af overarbejdstimer. Særligt har det vist 

sig, at ikke alle anvendte timer har været registreret løbende, hvorfor det ikke tilstrækkelig tidligt 

har været muligt at forudse omfanget af overarbejde og dermed reagere på det. 

På de tekniske uddannelser er der i 2005 gennemført en ændring af ledelsen, blandt andet som reak-

tion på konstaterede budgetoverskridelser i 2004 og starten af 2005. 

Det er vores opfattelse, at skolen over de seneste år har tilrettelagt en overordnet god og pålidelig 

økonomistyring, som til stadighed søges videreudviklet og forbedret. Der er blandt andet i 2006 

sket en yderligere opstramning af budgetopfølgningen med månedlige, skriftlige tilbagemeldinger 

fra de budgetansvarlige vedrørende budgetafvigelser, herunder en estimering af effekten på årsre-

sultatet. 

Konklusion og bemærkninger 

Vi har vurderet, at skolen generelt har en forsvarlig administration ved forbrug af offentlige midler, 

og at skolen lever op til de forventninger, der stilles med hensyn til en sparsommelig, produktiv og 

effektiv styring, herunder økonomistyring af skolens forhold. 

Det er endvidere vores opfattelse, at skolen løbende følger op på, at der reageres på en uventet ud-

vikling, jf. afsnit 7.4 omkring økonomistyringen.  

Eksempel 5 

Produktionsskole: 

FORVALTNINGSREVISION 

Som led i vores løbende forvaltningsrevision for 2005 har vi foretaget en vurdering af følgende 

overordnede kriterier: 
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• Økonomistyring 

• Sparsommelighed 

• Produktivitet 

• Effektivitet 

Økonomistyring 

Skolen foretager løbende opfølgning på budgettet, herunder på elevaktiviteten, og dette forelægges 
på bestyrelsesmøderne. 

Det er vores opfattelse, at skolen har tilrettelagt en god økonomistyring, under hensyntagen til insti-
tutionens størrelse. 

Sparsommelighed 

Ved sparsommelighed skal vurderes, om der udvises en sparsommelig adfærd ved anvendelse af 

skolens midler bl.a. i forbindelse med undervisning af elever. Den væsentligste udgift i forbindelse 

med undervisningen er lønninger og andre undervisningsudgifter. Udviklingen heri kan vises såle-

des: 

 

t.kr. 2001 2002 2003 2004 2005 

Undervisningsudgifter i alt 8.285 8.781 9.024 9.280 8.882 

Antal årselever 79,03 78,07 83,94 89,50 87,21 

Undervisningsudgift pr. elev 105 112 108 104 102 

 
Det kan konstateres, at udgiften pr. elev er faldet gennem de seneste tre år. 

Skolen har i 2005 afholdt t.kr. 3.165 i lærerlønninger. Vi har kontrolleret, at lønninger er afholdt i 
overensstemmelse med gældende overenskomster. Ved stikprøvevis gennemgang af bilag er vi end-
videre ikke stødt på forhold, som indikerer, at der ikke skulle være udvist sparsommelig adfærd. Vi 
kan derfor konkludere, at der ved afholdelse af lønningerne er foretaget økonomiske skyldige hen-
syn ved forbrug af offentlige midler. 

Produktivitet 

Ved produktivitet skal vurderes, hvorledes de anvendte ressourcer har bidraget til opnåelse af sko-
lens mål bl.a. bestående i anvendelse af skolens ressourcer. 

Skolens væsentligste ressourceforbrug omfatter løn til undervisning og udgifter til materialer. Ved-
rørende løn til undervisning foretages en planlægning af skoleåret, der omfatter værkstedslærernes 
arbejdstid. Der har i de seneste regnskabsår været uændret forhold mellem lærerårsværk og årsele-
ver, jf. også nøgletal herom på side 21 i årsrapporten. 

Ifølge oplysninger fra skolens ledelse har skolens kapacitetsrammer været fuldt udnyttet i 2005. 
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Effektivitet 

Ved effektivitet skal vurderes i hvilken grad de planlagte ressourcer er anvendt til opfyldelse af sko-

lens målsætning. Vi har fået oplyst, at skolens målsætning er at tage sig af unge, der ikke har fundet 

en plads i det traditionelle uddannelsessystem. Opfyldelse af denne målsætning kan blandt andet 

aflæses gennem statistikken for, hvad eleverne udsluses til efter endt uddannelse. 

 

Vi har modtaget kopi af skolens udslusningsstatistik for 2005, som vi har sammenlignet med tidli-

gere år. Vi har ligeledes sammenlignet med Undervisningsministeriets statistik for produktionssko-

leområdet for 2004, da den endnu ikke foreligger for 2005. 
 
 Medie- Medie- Medie- Hele 
 skolen skolen skolen landet 
 2003 2004 2005 2004 
Udslusningsstatistik i % i % i % i % 

SU-berettiget uddannelse  50  52  46  29 

Folkeskolen  3  5  4  3 

Anden ikke SU-berettiget uddannelse  9  8  7  6 

Lønnet arbejde  20  19  23  20 

Anden aktivering  0  0  0  3 

Ledighed  2  5  3  17 

Andet  16  11  17  22 

  100  100  100  100 

 

Som det fremgår udsluses kun 3 % af eleverne til ledighed eller anden aktivering, hvilket er væsent-

lig lavere end landsgennemsnittet. På baggrund af forannævnte statistik kan det konkluderes, at 

Medieskolen i lighed med tidligere år har en meget flot udslusningsstatistik i forhold til hele landet 

og at skolen lever op til målsætningen og dermed har handlet effektivt. 
 
Eksempel 6 

 
Efterskole 
 
Regnskabsanalyse 
 
I lighed med tidligere år kan vi efterfølgende supplere det aflagte årsregnskab med uddybende kom-
mentarer og specifikationer. 
 
Resultatopgørelse 
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En sammenligning af hovedposterne i resultatopgørelsen med budgettet og de 2 foregående regn-
skabsår udviser følgende i t.kr.: 
 

 
Regnskab 

2005  Budget 2005  
Regnskab 

2004  
Regnskab 

2003  
Indtægter         
Statstilskud 5.611  5.653  5.602  5.354  
Skolepenge m.m. 3.978  3.881  3.898  4.051  
Andre indtægter og tilskud 604  249  405  433  
          10.193  9.793  9.905  9.838  
         Omkostninger         
Undervisning -5.273  -5.027  -5.167  5.044  
Ejendomsdrift -2.026  -1.900  -1.822  -1.825  
Kostafdeling -1.355  -1.296  -1.221  -1.190  
Administration mv. -772  -746  -996  -916  
Finansielle poster -635  -805  -829  -859  
          -10.061  -9.774  -10.035  -9.834  
         Årets resultat 132  9  -130  4  
                  

 
Regnskab 

2005  
Budget 
2005  

Regnskab 
2004  

Regnskab 
2003  

1)Analyse 
2004  

           
Årselevtal 68,8  71,4  72,4  76,1  64,0  
           
Nøgletal pr. årselev           
Statstilskud 81.554  79.174  77.375  70.350  71.769  
Skolepenge m.m. 57.826  54.356  53.840  53.231  58.825  
Andre indtægter og til-
skud 8.776  3.487  5.599  5.685  10.704  
           Indtægter i alt 148.156  137.017  136.814  129.266  141.298  
           Undervisning -76.639  -70.406  -71.362  -66.283  -73.502  
Ejendomsdrift -29.450  -26.611  -25.163  -23.982  -25.388  
Kostafdeling -19.695  -18.151  -16.870  -15.635  -18.964  
Administration mv. -11.228  -10.448  -13.751  -12.037  -11.379  
Finansielle poster -9.226  -11.275  -11.455  -11.282  -6.674  
           Omkostninger i alt -146.238  -136.891  -138.601  -129.219  -135.907  
Ekstraordinære poster 0  0  0  0  61  
           Resultat 1.918  126  -1.787  47  5.452  
            
1) Analysen for 2004 er gennemsnittet af 74 efterskoler med 80 - 105 årselever udarbejdet af Efter-
skoleforeningen. 
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Regnskab 

2005  
Budget  
2005  

Regnskab 
2004  

Regnskab 
2003  

Indeksnøgletal (2003 = 
100):         
Statstilskud 105  106  105  100  
Skolepenge m.m. 98  96  96  100  
Andre indtægter og tilskud 139  58  94  100  
         Indtægter i alt 104  99  101  100  
         Undervisning 105  100  102  100  
Ejendomsdrift 111  104  100  100  
Kostafdeling 114  109  103  100  
Administration 84  81  109  100  
         Omkostninger vedrøren-
de drift i alt 102  99  102  100  
         Årets resultat -  -  -  100  
 
Af denne oversigt fremgår det, at skolens indtægter i alt i perioden 2003 - 2005 er steget 4%, hvoraf 
stigningen i forhold til 2004 udgør ca. 3%. Stigningen vedrører andre indtægter og tilskud, der er 
steget ca. 45% i forhold til 2004, samt skolepenge m.m. der er steget med ca. 2% i forhold til 2004. 
 
Omkostninger vedrørende drift i alt er i perioden steget med 2%, hvilket er 2% mindre end stignin-
gen i indtægter. I forhold til 2004 er omkostninger i alt uændret, hvilket skyldes, at ejendomsdrift 
samt kostafdelingsomkostninger er steget mens administration mv. udgør et fald. 
 
Årets resultat har i 2005 udgjort et overskud på 132 t.kr., hvilket er 262 t.kr. bedre end i 2004 og 
123 t.kr. bedre end budgetteret for 2005. Det større resultat i 2005 i forhold til det budgetterede for 
2005 skyldes væsentligst fald i finansielle omkostninger som følge af låneomlægning. 
 
Omregnet pr. årselev har resultatet i 2005 udgjort et overskud på 1.918 kr. pr. årselev mod et under-
skud på 1.787 kr. i 2004. 
 
Forvaltningsrevision 
 
Revision af forvaltningen af skolens midler har vi opdelt i 4 områder: 
 

- Sparsommelighed. 
- Produktivitet. 
- Effektivitet. 
- Økonomistyring. 

 
Vi har udover den finansielle revision foretaget forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er ud-
ført integreret og sideløbende med den finansielle revision af årsregnskabet, og har omfattet en vur-
dering af økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vurderingerne er blandt 
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andet baseret på analyser af omkostnings- og indtægtsposter, beregning af nøgletal, undersøgelser af 
usædvanlige tendenser i udviklingen samt analyser af budgetafgivelser. 
 
Sparsommelighed 
 
Vi har i forbindelse med vor revision stikprøvevis vurderet, om skolens dispositioner er i overens-
stemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til skolens art og størrelse 
kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt 
goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, 
kvalitet og kvantitet. 
 
Vi har i 2005 specielt haft fokus på følgende områder: 
 

- Skolen indkøber sine omkostningsvarer og tjenesteydelser hos de stedlige virksomheder for 
at fastholde det gode klima, der er mellem skolen og dens nære omgivelser, hvilket man be-
tragter som et væsentligt aktiv for skolen. 

- Større indkøb foretages hos dagligvaregrossister eller andre storleverandører, men indkøb af 
madvarer foretages dog også hos lokale supermarkeder, der ofte er billigere. 

- Skolen har i regnskabsåret omlagt kreditforeningslån for at nedbringe rentesatserne og der-
med minimere renteomkostningerne. 

- Skolens likvide beholdninger har i 2005 været anbragt fordelagtigt i skolens pengeinstitut. 
 
På baggrund heraf er det vor opfattelse, at skolen fungerer sparsommeligt. 
 
Produktivitet 
 
Produktivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang. Vi har 
i forbindelse med vor revision foretaget sammenligninger med tidligere år samt med det foreliggen-
de budget og gennemsnitstal fra efterskoler udarbejdet af Efterskoleforeningen. 
 
Vi har foretaget en gennemgang af følgende områder: 
 

- Skolen udnytter faciliteterne optimalt, idet der undervises i 41 uger i finansåret. 
- Skolens årselevtal har i skoleåret 2004/05 udgjort 69,7, hvilket er et fald på 7,4 i forhold til 

2003/04. Skolens årselevtal udgør for regnskabsåret 68,8, men da der er plads til 84 elever, 
har der ikke været en fuld udnyttelse af skolen. 

- Skolens indtægter i alt pr. årselev i 2005 er ca. 4.032 kr. større end gennemsnittet af mindre 
efterskoler ifølge regnskabsanalysen for 2004 udarbejdet af Efterskoleforeningen, medens 
omkostninger i alt pr. årselev er ca. 7.613 kr. større. Ved sammenligning er tallene i analy-
sen tillagt 2%. Der er således tale om en nettomeromkostning på ca. 3.581 kr. pr. årselev i 
forhold til gennemsnittet, og fordeler sig på flere grupper i resultatopgørelsen. 

- I revisionsprotokollen for 2004 anbefalede vi skolens ledelse at fortsætte med tiltag til at re-
ducere nettomeromkostninger i forhold til gennemsnittet for efterskoler. Nettomeromkost-
ninger pr. årselev er da også i 2005 faldet med ca. 1.810 kr. til ca. 3.581 kr., men da skolens 
nettoomkostninger fortsat ligger højere end gennemsnittet for efterskoler, anbefaler vi sko-
lens ledelse om yderligere tiltag til omkostningsreduktioner for at forbedre driftsresultatet. 



21 

- Ifølge balanceanalysen har skolen en likviditetsgrad excl. feriepengeforpligtelser på 17,7, 
hvilket er udtryk for en mindre tilfredsstillende likviditetssituation. Skolens kapitalbered-
skab udgjorde 31. december 2005 ca. 847 t.kr. 

- Vi gør opmærksom på, at elevtallet ved udgangen af finansåret er 18 elever mindre end det 
maksimale, og det er vigtigt, at der foretages foranstaltninger for at øge elevtallet. 

Ved vurdering af nettomeromkostninger pr. årselev i forhold til gennemsnittet for efterskoler skal 
det tages med i betragtningen, at skolens faste omkostninger, herunder især ejendomsomkostninger 
og renteomkostninger, udgør et forholdsmæssigt stort beløb pr. årselev som følge af, at skolens år-
selevtal for regnskabsåret er lavere end skolens elevkapacitet. 
 
På baggrund heraf er det vor opfattelse, at skolen i 2005 stort set har fungeret produktivt. 
 
Effektivitet 
 
Vurderingen af effektiviteten omfatter en stillingtagen til, hvorvidt skolen når sine mål - herunder 
kvalitative - set i forhold til de anvendte ressourcer. 
 
Vi har foretaget en gennemgang af følgende områder: 
 

- Vi har undersøgt antallet af rejste elever. I skoleåret 2004/05 er rejst i alt 4 elever af i alt 74 
elever før skoleårets slutning svarende til en frafaldsprocent på 5, hvilket er et fald på 15 
procentpoint i forhold til skoleåret 2003/04. Denne frafaldsprocent ligger efter vor opfattelse 
på niveau med øvrige efterskoler. 

- Skolen har endvidere formået løbende igennem skoleåret delvis at erstatte rejste elever med 
nye elever. 

- Skolen har ikke elever på ventelister, og skolen forventer ikke, at den bliver fyldt helt op i 
det kommende skoleår. 

- Skolen har i finansåret haft en lille udskiftning af lærere og andet personale. 
 
På baggrund heraf, og på grundlag af vore besøg på skolen i forbindelse med revision i årets løb, er 
det dog vor opfattelse, at skolen har fungeret effektivt. 
 
Økonomistyring 
 
Vi har gennemgået skolens tilrettelagte økonomistyring, der skal tilgodese et overordnet ledelsesbe-
hov, herunder rapportering til bestyrelsen. 
 
Skolens bestyrelse godkender årligt skolens budget for det kommende år. Dette budget omfatter et 
resultatbudget samt et likviditetsbudget og deraf en vurdering af likviditeten. 
 
Skolens bestyrelse får til hvert bestyrelsesmøde tilsendt balance. 
 
På baggrund heraf er det vor opfattelse, at skolen har tilrettelagt en god økonomistyring. 
 

 


