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0. Ændringslog 

Dato Ændringsbeskrivelse 

01-09-22 1. version af vejledning 

30-01-23 Opdatering af afsnit 4.1. Det er præciseret hvilke oplysninger for de 

kommunespecifikke kontrolpunkterne der offentliggøres. 

NOTAT.
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1. Introduktion 

Følgende er en vejledning omhandlende de offentlige visninger i den digitale kom-

munale revisionsmodel. Vejledningen indeholder beskrivelse af de forskellige vis-

ninger og hvad der ligger til grund for dem. De offentlige visninger kan tilgås af 

alle, og kræver ikke login. 

 

Den digitale revisionsmodel kan tilgås på siden https://kommunalrevision.star.dk/. 

Siden skal tilgås via enten Firefox eller Google Chrome. 

2. Visningssidernes opbygning 

De foreløbige og de endelige resultater kan tilgås igennem henholdsvis visningerne 

"Foreløbige resultater" og "Endelige resultater". Begge visninger har den samme 

grundlæggende struktur. På siden foreløbige visninger findes kun visninger aggre-

geret på landsplan, mens der på siden "Endelige resultater" også findes visninger 

opgjort for de enkelte kommuner. 

Det er muligt at vælge hvilket år man ønsker at se revisionsresultaterne fra. Dette 

gøres ved at vælge knappen i øverste højre hjørne der hedder "Revisionsår 20XX", 

og derefter vælge det revisionsår man er interesseret i. Dette kan gøres for både de 

foreløbige og de endelige visninger. 

Figur 1: Tilpasning af visninger 

 
 

Graferne i de offentlige visninger af revisionsresultaterne kan tilpasses på baggrund 

af tre parametre: 

 Kontotype 

 Ministerie 

 Tværgående tema 

 

"Kontotype" referer til hvorvidt graferne skal vises med udgangspunkt i finanslo-

vens hovedkonti eller de kommunale konti. Til hver finanslovskonto er der knyttet 

en eller flere kommunale konti. Det har været Rigsrevisionens ønske, at den kom-

munale revisors konklusioner kan anvendes direkte til en vurdering af, om stats-

regnskabet på en hovedkonto på finansloven er retvisende. 

Parameteren "Ministerie" tilpasser graferne, således der kun vises grafer på et be-

stemt ministeries ressortområde. Hvis man f.eks. kun ønsker at se resultaterne på 

Udenrigs- og Integrationsministeriets ressortområde, kan man her tilpasse graferne 

således der kun fremgår resultater for Udenrigs- og Integrationsministeriet finans-

lovskonti.  

"Tværgående tema" tilpasser visningerne efter et bestemt tema.  

https://kommunalrevision.star.dk/
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Figur 2: Tilpasning af visninger 

 
 

Standardindstillingen for graferne er, med udgangspunkt i finanslovens hovedkonti, 

og samtlige ministerier. 

Den offentlige præsentation af de kommunale revisionsresultater indeholder 5 indi-

katorer: 

 Konstaterede fejl (s. 4) 

 Revisionsbemærkninger (s. 7) 

 Kommunal opfølgning (s. 9) 

 Kontrolpunkter (s. 10) 

 Stikprøver (s. 11) 

De fem indikatorer er inddelt i to kategorier: 

 Indikatorer for kommunale resultater (s. 4) 

 Indikatorer for revisionstryk (s. 10) 

Der findes genveje til de enkelte indikatorer. Hvis man ønsker at blive ført til en 

specifik indikator, kan man trykke på indikatorens navn, hvorefter man føres til den 

ønskede indikator. Hvis man f.eks. ønsker at se indikatoren for kommunernes kon-

staterede fejl, trykkes der på "Konstaterede fejl", hvorefter man føres til graferne 

for konstaterede fejl. 

Figur 3: Genveje til indikatorer for den kommunale revision 

 
 

De fem indikatorer er fordelt over to grupperinger, som nævnt ovenfor. Man kan 

skifte mellem de to grupperinger ved at vælge enten "Kommunale resultater" og 

"Revisionstryk".  

Figur 4: Valg mellem revisionsresultater og revisionstryk
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3. Indikatorer for kommunale resultater 

Der er tre indikatorer for de kommunale revisionsresultater på kommunalrevi-

sion.star.dk.  

 Konstaterede fejl (s. 4) 

 Revisionsbemærkninger (s. 7) 

 Kommunal opfølgning (s. 9) 

Graferne for de tre indikatorer vil blive gennemgået på de følgende sider. 

3.1. Konstaterede fejl 

Den første indikator for kommunernes resultater er kommunernes konstaterede fejl.  

Graferne for konstaterede fejl giver et overblik over antallet af kontrolpunkter som 

er gennemgået, og hvor mange kontrolpunkter der er fundet fejl på. Det er vigtigt at 

have for øje, at graferne forholder sig til kontrolpunkter og ikke stikprøver. Man 

kan dermed ikke af graferne se, hvor mange fejl revisor har fundet i sagsgennem-

gangen, men kun antallet af kontrolpunkter som kommunen efter revisors samlede 

vurdering ikke efterlever. Ønsker man at se antallet af fejl i stikprøverne kan man 

downloade revisors samlede indberetning af revisionsresultaterne (se s. 13) 

Der er to grafer for konstaterede fejl: "Fejl på tværs af konti" og "Fejl på tværs af 

kommuner" (Kun tilgængelig i de endelige visninger). 

Grafer "Fejl på tværs af konti" gruppere kontrolpunkterne efter finanslovens ho-

vedkonti (eller kommunale konti hvis man har valgt denne sortering).  

Figur 5: Fejl på tværs af konti 

 
 

Ud for hver af finanslovens hovedkonti, ses det gennemsnitlige antal opstillede 

kontrolpunkter for hver hovedkonti, på landsplan. Ønsker man mere detaljerede in-

formationer for hver finanslovskonto, kan man holde musen over søjlen for finans-

lovskontoen man ønsker yderligere detaljer for. Dette vil frembringe en tabel inde-

holdende:  

 Hovedkontonavn 

 Antal kontrolpunkter uden fejl, i gennemsnit på landsplan 

 Antal kontrolpunkter med fejl, i gennemsnit på landsplan 

En uddybning af beregningerne bag gennemsnit på landsplan findes i afsnittet "Be-

regning af tal i graferne" (side. 14)   
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Figur 6: Supplerende tabeller 

 
 

Klikker man på søljen får man en udvidet tabel med supplerende oplysninger. Her 

får man yderligere oplysninger vedr. fejl på en valgte konto. De supplerende oplys-

ninger omfatter: 

 Hovedkontonavn 

 Kommunal konti 

 Udgiftsniveau på finansloven (mio. kr.) 

 Antal kontrolpunkter med fejl med refusionsmæssig betydning 

 Antal kontrolpunkter med fejl uden refusionsmæssig betydning 

 Antal systematiske fejl med refusionsmæssig betydning 

 Antal systematiske fejl uden refusionsmæssig betydning 

En uddybning af beregningerne bag det gennemsnitlige antal kontrolpunkter med 

fejl i kommunen findes i afsnittet "Beregning af tal i graferne" (side. 14) 

Figur 7: Udvidet supplerende tabeller 

 
 

Grafen kan justeres således der kun vises kontrolpunkter med eller uden refusions-

mæssig betydning. Dette kan gøres ved at trykke på "Alle kontrolpunkter" som vist 

i figur 7 og derefter vælge en kategori. 
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Figur 8: Fejl med og uden refusionsmæssig betydning 

 
 

På siden "Endelige resultater" er det muligt at se enkelte kommuners resultater 

sammenholdt med landsgennemsnittet. Dette kan gøres ved at vælge "Alle kommu-

ner" og dernæst vælge den ønskede kommune. Den valgte kommunes resultater 

fremgår nu side om side med landsgennemsnittet.  

Figur 9: Sammenligning af kommune med landsgennemsnittet 

 
 

Såfremt det ønskes, kan grafen ændres til en tabel. Dette gøres ved at vælge "Vis 

som graf" og dernæst kan grafen ændres til en tabel via "vis som tabel". 

Figur 10: Visning af fejl på tværs af konti i tabel 

 
 

I udgangspunktet sorteres rækkefølgen af finanslovens hovedkonti efter hvor 

mange kontrolpunkter med fejl der i gennemsnit er fundet på de respektive konti. 

Hvis man ønsker at sortere efter antallet af kontrolpunkter uden fejl, kan man 

trykke på "Kontrolpunkter uden fejl". 

På siden "Endelige visninger" er det muligt at se en sammenligning af kommuner-

nes fejl på tværs af alle kommuner. Kommunerne sorteres efter hvor mange kon-

trolpunkter med fejl de har, per finanslovskonto. Det er muligt at sammenligne an-

tallet af fejl på tværs af kommuner med den hvide linje der illustrer det gennem-

snitlige antal kontrolpunkter med fejl på landsplan. 
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Figur 11: Fejl på tværs af kommuner 

 
 

Når man sammenligner kommunernes fejl på tværs, er det værd at have for øje, at 

grafen viser det gennemsnitlige antal kontrolpunkter per gennemgåede finanslovs-

konti og det gennemsnitlige antal kontrolpunkter med fejl per gennemgået finans-

lovskonto i en kommune. For en yderligere uddybning af beregningerne bag tallene 

i graferne henvises til afsnittet "Beregning af tal i graferne" (side. 14)  

3.2. Revisionsbemærkninger 

Den anden indikator er revisionsbemærkninger. Denne indikator findes kun på si-

den "endelige visninger". 

Grafen grupperer revisionsbemærkningerne på finanslovs hovedkonti (eller kom-

munale konti hvis man har valgt denne sortering). Søjlerne opsummerer antallet af 

kommuner der har modtaget en revisionsbemærkning på den enkelte finanslovs-

konto. Er der ingen revisionsbemærkninger på en specifik finanslovskonto, fremgår 

der en "tommelfinger op". 

Figur 12: revisionsbemærkninger på tværs af konti 

 
 

Man kan ligeledes ændre grafen således at man ser revisionsbemærkning for den 

enkelte kommune, eller som tabel frem for graf. Dette gøres på samme måde som 

beskrevet for "Konstaterede fejl" (se s. 4). 

Det er muligt at få yderligere oplysninger om afgivelsen af revisionsbemærkninger 

på de forskellige finanslovskonto, ved at klikke på den relevante finanslovskonto. 

Der kommer nu en tabel frem, som indeholder: 

 Finanslovshovedkonto 

 Kommunale konti 

 Udgiftsniveau på finansloven (mio. kr.) 

 Kommuner med revisionsbemærkninger 
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Er der ikke nogen kommuner som har fået revisionsbemærkninger vedr. den valgte 

finanslovskonto, er dette markeret med "-" i tabellen. 

Figur 13: Supplerende tabel vedr. revisionsbemærkninger 

 
 

Grafen "Revisionsbemærkninger på tværs af kommuner" sammenligner antallet af 

revisionsbemærkninger kommunerne har modtaget. For hver kommune opgøres 

antallet af finanslovskonti hvor kommuneren har fået en revisionsbemærkning. 

Kommunerne sorteres efter antallet af finanslovskonti med revisionsbemærkninger.  

Figur 14: Revisionsbemærkninger på tværs af kommuner 

 
 

Ønsker man at sammenligne kommunerne på tværs af en enkelt af finanslovens ho-

vedkonti, kan man sortere på baggrund af de enkelte finanslovskonti. Dette gøres 

ved at vælge knappen "Alle hovedkonti" og vælge den ønskede hovedkonto. 

Figur 15: Revisionsbemærkninger for specifik finanslovskonti 

 
 

Er der en revisionsbemærkning for den valgte konto i en kommune, fremgår der en 

advarselstrekant ud for kommunen.  
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3.3. Kommunal opfølgning 

Den tredje indikator er den kommunale opfølgning.  

Grafen gruppere den kommunale opfølgning på finanslovs hovedkonti (eller kom-

munale konti hvis man har valgt denne sortering). Søjlerne opsummere antallet af 

kommuner, hvor revisor har anbefalet en opfølgning. Er der ingen revisionsbe-

mærkninger eller grund til opfølgning på en specifik finanslovskonto, fremgår der 

en "tommelfinger op", mens antallet af finanslovskonti med anbefalet opfølgning 

og oplyst opfølgning vil fremgå som grøn og antallet af finanslovskonti med anbe-

falet opfølgning uden opfølgning vil fremgå med orange. 

Figur 16: Kommunalopfølgning på tværs af konti 

 
 

Man kan ligeledes ændre grafen således man ser den kommunale opfølgning for 

den enkelte kommune, eller som tabel frem for graf. Dette gøres på samme måde 

som beskrevet for "Konstaterede fejl" (se s. 4). 

Grafen "Opfølgning oplyst på tværs af kommuner" sammenligner antallet af fi-

nanslovskonti hvor revisor har anbefalet en opfølgning fordelt på kommuner. For 

hver kommune opgøres antallet af finanslovskonti hvor revisor har anbefalet en op-

følgning. Kommunerne sorteres efter antallet af finanslovskonti uden kommunal 

opfølgning. Grafen fremgår kun på siden "Endelig visning".  

Figur 17: Opfølgning på tværs af kommuner 

 
 

Ønsker man at sammenligne kommunerne på tværs af en enkelt af finanslovens ho-

vedkonti, kan man sortere på baggrund af de enkelte finanslovskonti. Dette gøres 

ved at vælge knappen "Alle hovedkonti" og vælge den ønskede hovedkonto. 
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Figur 18: Kommunal opfølgning på specifik finanslovskonto 

 
 

Hvis revisor har anbefalet en opfølgning i kommunen, og kommunen har oplyst 

opfølgning, vil der for den valgte konto i en kommune, fremgå et tandhjul ud for 

kommunen. Har revisor har anbefalet en opfølgning i kommunen, og kommunen 

ikke har oplyst opfølgning, vil der for den valgte konto fremgår en advarselstrekant 

ud for kommunen. 

4. Indikatorer for revisionstryk 

Der er to indikatorer for revisionstrykket på kommunalrevision.star.dk.  

 Kontrolpunkter (s. 10) 

 Stikprøver (s. 11) 

Graferne for de to indikatorer vil blive gennemgået på de følgende sider. 

4.1. Kontrolpunkter 

Den første indikatorer for revisionstrykket er konstaterede kontrolpunkter. 

Der bliver opstillet to typer af kontrolpunkter: 

 Kommunespecifikke kontrolpunkter 

 Centralt fastsatte kontrolpunkter 

De kommunespecifikke kontrolpunkter opstilles af kommunes revisor. De kommu-

nespecifikke kontrolpunkter opstilles af revisor på baggrund af revisors vurdering 

af behovet i kommunen. De kommunespecifikke kontrolpunkter kan derfor være 

unikke for de enkelte kommuner. De præcise kontrolpunktsspørgsmål for de kom-

munespecifikke kontrolpunkter udstilles ikke på kommunalrevision.star.dk, med-

mindre der er fejl på kontrolpunktet, og kontrolpunktet har refusionsmæssig betyd-

ning. Revisionsresultater, som f.eks. resultaterne af stikprøverne til kontrolpunktet 

offentliggøres altid, også hvis kontrolpunktspørgsmålet ikke offentliggøres. 

De centralt fastsatte kontrolpunkter er opstillet af ressortministerierne. De central-

fastsatte kontrolpunkter vil gå igen på tværs af alle 98 kommuner. Det er aftalt med 

KL, at ministerierne kan opstille ca. 20 kontrolpunkter årligt, der undersøges i to år 

og derefter falder bort. Der kan således være op til 40 centralt fastsatte kontrol-

punkter årligt. En revisor kan fravælge et centralt fastsat kontrolpunkt, hvis det har 

været gennemgået inden for de seneste to år, eller hvis der ikke har været væsent-

lige udgifter til kontrolpunktet. 



11 

 

Grafen "Kontrolpunkter på tværs af konti" viser det gennemsnitlige antal opstillede 

på landsplan, grupperet på finanslovens hovedkonti (eller kommunale konti hvis 

man har valgt denne sortering). I grafen ses antallet af henholdsvis kommunespeci-

fikke og centralt fastsatte kontrolpunkter. 

Figur 19: Kontrolpunkter på tværs af konti 

 
 

Man kan ligeledes ændre grafen således man ser antallet af kontrolpunkter for den 

enkelte kommune, eller som tabel frem for graf. Dette gøres på samme måde som 

beskrevet for "Konstaterede fejl" (se s. 4). 

Grafen "Kontrolpunkter på tværs af kommuner" viser det gennemsnitlige antal 

kontrolpunkter per finanslovskonto i de enkelte kommuner, og fordelingen mellem 

centralt fastsatte kontrolpunkter og kommunespecifikke kontrolpunkter. Grafen in-

deholder også et landsgennemsnit, som kan hjælpe med at sammenligne antallet af 

kontrolpunkter på tværs af kommuner. 

Figur 20: Kontrolpunkter på tværs af kommuner 

 
 

Ønsker man at sammenligne kommunerne på tværs af en enkelt af finanslovens ho-

vedkonto, kan sortere på baggrund af de enkelte finanslovskonti. Dette gøres ved at 

vælge knappen "Alle hovedkonti" og vælge den ønskede hovedkonto. 

4.2. Stikprøver 

Den anden indikatorer for revisionstrykket er "Stikprøver".  

Grafen "Stikprøver på tværs af kommuner" viser det gennemsnitlige antal stikprø-

ver der er foretaget grupperet på finanslovskonti på landsplan (eller kommunale 

konti hvis man har valgt denne sortering). En sag udtaget til stikprøve, kan godt 

indgå i vurderingen af flere kontrolpunkter, og det samlede antal stikprøver kan 

derfor ikke tolkes som det samlede antal unikke gennemgåede sager i revisionen. 
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Figur 21: Stikprøver på tværs af konti 

  
 

Man kan ligeledes ændre grafen, således at man ser antallet af stikprøver for den 

enkelte kommune eller som tabel frem for graf. Dette gøres på samme måde som 

beskrevet for "Konstaterede fejl" (Se s. 4). 

Grafen "Stikprøver på tværs af kommuner" viser det samlede antal stikprøver for 

de enkelte kommuner. Grafen indeholder også et landsgennemsnit, som kan hjælpe 

med at sammenligne antallet af stikprøver på tværs af kommuner.  

Figur 22: Stikprøver på tværs af kommuner 

 
 

Ønsker man at sammenligne kommunerne på tværs af en enkelt af finanslovens ho-

vedkonti, kan man sortere på de enkelte finanslovskonti. Dette gøres ved at vælge 

knappen "Alle hovedkonti" og vælge den ønskede hovedkonto. 
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5. Download af samlede revisionsresultater 

Det er muligt at downloade det datamateriale, som ligger til grund for alle de grafi-

ske visninger på kommunalrevision.star.dk. 

Dette kan gøres gennem siden "Endelige resultater". I det øverste højre hjørne af 

siden, vælger man knappen "Download data". 

Figur 23: Download af de samlede revisionsresultater 

 
 

Efter man klikker "Download data" påbegyndes downloadet af et excel-ark med 

samtlige offentliggjorte revisionsresultater. Af det downloadede excel-ark vil man 

kunne se: 

 Spørgsmålene for de centralt fastsatte kontrolpunkter 

 Spørgsmålene for kommunespecifikke kontrolpunkter med fejl af refusions-

mæssig betydning 

 Kontrolpunktsvar for de enkelte kontrolpunkter i hver kommune 

 Stikprøve størrelse til hvert kontrolpunkt i hver kommune 

 Antal stikprøve fejl til hvert kontrolpunkt i hver kommune 

 Stikprøve metoden bag hvert kontrolpunkt 

 Hvorvidt der var systematiske fejl for kontrolpunktet 

 Hvorvidt der er afgivet revisionsbemærkning på baggrund af kontrolpunktet 

 Hvorvidt revisor har anbefalet kommunal opfølgning på baggrund af kontrol-

punktet 

 Kommunen opfølgning på kontrolpunktet 
 

Figur 24: Udlæste revisionsresultater
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6. Beregning af tal i grafer 

I dette afsnit beskrives hvordan gennemsnittene i de offentlige visninger er bereg-

net. 

6.1. Beregning af fejl på tværs af konti 

Af søjlerne i grafen "Fejl på tværs af konti" fremgår for hver finanslovkonto det 

gennemsnitlige antal kontrolpunkter uden fejl og det gennemsnitlige antal kontrol-

punkter med fejl. 

Det gennemsnitlige antal kontrolpunkter uden fejl er beregnet som summen af alle 

kontrolpunkter uden fejl på den respektive finanslovskonto, divideret med antallet 

af kommuner hvor der er opstillet kontrolpunkter på den respektive finanslovs-

konto. 

𝐺𝑒𝑛. 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑗𝑙 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑗𝑙 𝑝å 𝐹𝐿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑝𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑝å 𝐹𝐿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜
 

Eksempel: På finanslovskontoen for kontant- og uddannelseshjælp opstilles der 

kontrolpunkter i samtlige 98 kommuner på landsplan og samlet set 882 kontrol-

punkter på landsplan vedr. kontant- og uddannelseshjælp. Gennemsnittet vil da 

være 9 kontrolpunkter. 

𝐺𝑒𝑛. 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑗𝑙 =
882

98
= 9 

Det gennemsnitlige antal kontrolpunkter med fejl er beregnet som summen af alle 

kontrolpunkter med fejl på den respektive finanslovskonto, divideret med antallet 

af kommuner hvor der er opstillet kontrolpunkter på den respektive finanslovs-

konto. 

𝐺𝑒𝑛. 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑓𝑒𝑗𝑙 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑓𝑒𝑗𝑙 𝑝å 𝐹𝐿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑝𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑝å 𝐹𝐿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜
 

 

Eksempel: På finanslovskontoen for jobrotation opstilles der kontrolpunkter i 63 

kommuner på landsplan og der findes fejl i 87 kontrolpunkter vedr. jobrotation på 

landsplan. Det gennemsnitlige antal kontrolpunkter med fejl vil da være 1,4, da 

gennemsnittet angives med en decimal.  

𝐺𝑒𝑛. 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑓𝑒𝑗𝑙 =
87

63
≈ 1,4 

6.2. Beregning af fejl på tværs af kommuner 

Af søjlerne i grafen "Fejl på tværs af kommuner" fremgår det gennemsnitlige antal 

kontrolpunkter med og uden fejl per finanslovskonto. 

Det gennemsnitlige antal af kontrolpunkter uden fejl er beregnet som det samlede 

antal kontrolpunkter uden fejl, divideret med antallet af finanslovskonti hvor der er 

opstillet kontrolpunkter. 

𝐺𝑒𝑛. 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑗𝑙 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑗𝑙 𝑝å 𝐹𝐿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐹𝐿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑣𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑟  𝑜𝑝𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟
 



15 

 

Eksempel: En kommune har fået opstillet 125 kontrolpunkter fordelt på 35 finans-

lovskonti. 105 kontrolpunkter er uden fejl. Det gennemsnitlige antal kontrolpunkter 

uden fejl vil da være 3.  

𝐺𝑒𝑛. 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑗𝑙 =
105

35
= 3 

Antallet af kontrolpunkter med fejl er beregnet som det samlede antal kontrolpunk-

ter med fejl, divideret med antallet af finanslovskonti hvor der er er opstillet kon-

trolpunkter 

𝐺𝑒𝑛. 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑓𝑒𝑗𝑙 =
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑓𝑒𝑗𝑙 𝑝å 𝐹𝐿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐹𝐿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑣𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑟  𝑜𝑝𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟
 

 

Eksempel: En kommune har fået opstillet 125 kontrolpunkter fordelt på 35 finans-

lovskonti. 20 kontrolpunkter er med fejl. Det gennemsnitlige antal kontrolpunkter 

med fejl vil da være 0,6, da gennemsnittet angives med en decimal. 

𝐺𝑒𝑛. 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑓𝑒𝑗𝑙 =
20

35
≈ 0,6 

6.3. Beregning af kontrolpunkter på tværs af konti 

Af søjlerne i grafen "kontrolpunkter på tværs af konti" fremgår det gennemsnitlige 

antal kontrolpunkter for en given finanslovskonto. Kontrolpunkterne er inddelt i 

kommunespecifikke kontrolpunkter og centralt fastsatte kontrolpunkter.  

Antallet af kommunespecifikke kontrolpunkter er beregnet som det samlede antal 

kommunespecifikke kontrolpunkter vedr. finanslovkontoen divideret med antallet 

af kommuner hvor revisor har opstillet kommunespecifikke kontrolpunkter vedr. 

kontoen. 

𝐺𝑒𝑛. 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟

=
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑑𝑟. 𝐹𝐿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑑𝑟. 𝐹𝐿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜 
 

Eksempel: På finanslovskontoen for jobrotation opstiller revisorerne kommunespe-

cifikke kontrolpunkter i 63 kommuner. Samlet opstilles der 468 kommunespecifikke 

kontrolpunkter på landsplan på finanslovskontoen for jobrotation. Det gennemsnit-

lige antal kommunespecifikke kontrolpunkter vil da være 7,4, da gennemsnittet an-

gives med en decimal.  

𝐺𝑒𝑛. 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 =
468

63
≈ 7,4 

Antallet af centralt fastsatte kontrolpunkter er beregnet som det samlede antal cen-

tralt fastsatte kontrolpunkter vedr. finanslovkontoen divideret med antallet af kom-

muner hvor revisor har opstillet centralt fastsatte kontrolpunkter vedr. kontoen. 

𝐺𝑒𝑛. 𝑐𝑒𝑛. 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 =
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛. 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑑𝑟. 𝐹𝐿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑐𝑒𝑛. 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑑𝑟. 𝐹𝐿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜 
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Eksempel: På finanslovskontoen for Skånejob er der opstillet et centralt fastsat 

kontrolpunkt. Det centralt fastsatte kontrolpunkt vil være opstillet for alle 98 kom-

muner. Det gennemsnitlige antal centralt fastsatte kontrolpunkter vil da være 1  

𝐺𝑒𝑛. 𝑐𝑒𝑛. 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 =
98

98 
= 1 

6.4. Beregning af kontrolpunkter på tværs af kommuner 

Af søjlerne i grafen "Kontrolpunkter på tværs af kommuner" fremgår det gennem-

snitlige antal kontrolpunkter i kommunen per finanslovskonto opdelt på kommune-

specifikke kontrolpunkter og centralt fastsatte kontrolpunkter. 

Det gennemsnitlige antal kommunespecifikke kontrolpunkter er beregnet som det 

samlede antal kommunespecifikke kontrolpunkter i en kommuner divideret med 

det samlede antal finanslovskonti med kontrolpunkter i kommunen. 

𝐺𝑒𝑛. 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 =
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝐹𝐿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑖 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛 
 

Eksempel: I en kommune opstiller revisor 105 kommunespecifikke kontrolpunkter. 

Samlet er der i kommunen opstillet kontrolpunkter for 40 finanslovskonti. Det gen-

nemsnitlige antal kommunespecifikke kontrolpunkter i kommunen vil da være 2,6, 

da gennemsnittet angives med en decimal. 

𝐺𝑒𝑛. 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 =
105

40 
≈ 2,6 

Det gennemsnitlige antal centralt fastsatte kontrolpunkter er beregnet som det sam-

lede antal centralt fastsatte kontrolpunkter i kommunen divideret med det samlede 

antal finanslovskonti med kontrolpunkter i kommunen. 

𝐺𝑒𝑛. 𝑐𝑒𝑛. 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 =
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛. 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝐹𝐿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑖 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛 
 

 

Eksempel: Der er opstillet 20 centralt fastsatte kontrolpunkter. Samlet er der i 

kommunen opstillet kontrolpunkter for 40 finanslovskonti. Det gennemsnitlige an-

tal kommunespecifikke kontrolpunkter i kommunen vil da være 0,5. 

 𝐺𝑒𝑛. 𝑐𝑒𝑛. 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 =
20

40 
= 6 

6.5. Beregning af stikprøver på tværs af konti 

Af søjlerne i grafen "Stikprøver på tværs af konti" hvis det gennemsnitlige antal 

stikprøver per finanslovskonti. 

Det gennemsnitlige antal stikprøver er beregnet som det samlede antal stikprøver 

vedr. en finanslovskonto divideret med antallet af kommuner med kontrolpunkter 

vedr. den respektive finanslovskonto. 

𝐺𝑒𝑛. 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑖𝑘𝑝𝑟ø𝑣𝑒𝑟 =
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑖𝑘𝑝𝑟ø𝑣𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑑𝑟. 𝐹𝐿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑑𝑟. 𝐹𝐿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜  
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Eksempel: På finanslovskontoen for jobrotation opstiller revisorerne kommunespe-

cifikke kontrolpunkter i 63 kommuner. Samlet er der gennemgået 378 stikprøver på 

landsplan vedr. kontrolpunkterne omhandlende finanslovskontoen for jobrotation. 

Det gennemsnitlige antal gennemgåede stikprøver vil da være 6.  

𝐺𝑒𝑛. 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑖𝑘𝑝𝑟ø𝑣𝑒𝑟 =
378

63  
= 6 

6.6. Beregning af stikprøver på tværs af kommuner 

Af søjlerne i grafen "Stikprøver på tværs af kommuner" vises det samlede antal 

stikprøver i kommunerne. Grafen er således en opsummering af det samlede antal 

stikprøver gennemgået i kommunen. 
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