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0. Ændringslog 

Dato Ændringsbeskrivelse 

01-09-22 1. version af vejledning 

 

1. Introduktion 

Følgende er en vejledning til den digitale kommunale revisionsmodel. Vejlednin-

gen indeholder en beskrivelse af, hvordan kommunen kan tilgå kontrolpunkterne, 

de indlæste revisionsresultater og revisionsplanen samt hvordan kommunen oplyser 

om opfølgende initiativer.  

 

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

NOTAT.

https://kommunalrevision.star.dk/
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Siden skal tilgås via Firefox eller Google Chrome. 
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2. Kontrolpunkter, revision og revisionsresultater 

2.1. Hvordan ser jeg de opstillede kontrolpunkter 

Som en del af den digitale kommunale revisionsmodel opstiller ressortministeri-

erne og kommunens revisor kontrolpunkter, som undersøges i forbindelse med re-

visionen.  

Ministerierne indlæser centralt fastsatte kontrolpunkter inden udgangen af året før 

revisionsåret. Det giver kommunen mulighed for at indarbejde kontrolpunkterne i 

årets ledelsestilsyn, hvis det ønskes. Ministerierne indlæser ca. 20 kontrolpunkter 

pr. år, der undersøges i to år og derefter falder bort. Der kan således være op til 40 

centralt fastsatte kontrolpunkter årligt. Revisor kan vurdere, om besvarelsen af et 

kontrolpunkt kan fravælges år to. 

Revisor indlæser sine kontrolpunkter efter aftale med kommunen.  

Kontrolpunkterne findes under "Detaljeret overblik". Visningen "Detaljeret over-

blik" kan kun tilgås af kommunen og kommunens revisor. Det forudsætter log ind, 

jf. vejledning om login. 

 

Figur 1: Detaljeret overblik 

 
 

I takt med at revisorerne indlæser deres revisionsresultater, vil revisionsresultaterne 

for de enkelte kontrolpunkter ligeledes fremgå af det detaljerede overblik. 

 

Det detaljerede overblik er opdelt i to: Centralt fastsatte kontrolpunkter og Kom-

munespecifikke kontrolpunkter. De centralt fastsatte kontrolpunkter vil være ens på 

tværs af alle kommuner. Det er ved hvert kontrolpunkt angivet hvorvidt manglende 

opfyldelse af kontrolpunktet har refusionsmæssig betydning.  
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Figur 2: Centralt fastsatte kontrolpunkter 

 
 

De kommunespecifikke kontrolpunkter, er opstillet af kommunens revisor, og vil 

være specifik for kommunen.  

 

Figur 3: Kommunespecifikke kontrolpunkter

 

2.2. Hvordan udlæses kontrolpunkterne? 

Kontrolpunkter kan eksporteres, hvis kommunen ønsker at se kontrolpunkterne i 

Excel. Dette gøres ved at trykke på knappen "Eksporter". 

Figur 4: Eksport af kontrolpunkter til Excel
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2.3. Hvor kan jeg finde kontobroen mellem de kommunale 

konti og finanslovens hovedkonti? 

I den digitale kommunale revisionsmodel angives kontrolpunkter og revisionsresul-

tater med afsæt i finanslovens hovedkonti. Det er muligt at finde en kontobro mel-

lem finanslovens hovedkonti og de kommunale konti via visningen "Detaljeret 

overblik". 

 

Kontobroen findes ved at eksportere kontrolpunkterne (se figur 4). I det eksporte-

rede excel-ark fremgår to faner: "Indberetning Step B" som indeholder kontrol-

punkter og revisionsresultater og "Kontobro" som indeholder kontobroen. 

 

Figur 5: Eksporterede kontrolpunkter og kontobro 

 
 

Vælges fanen kontobro mødes man af en oversigt over de kommunale konti og de 

tilhørende finanslovskonti der omfatter dem. Hovedreglen er, at det er kommunens 

udgiftskonti der vises i kontobroen. 

 

Figur 6: Kontobro mellem kommunale konti og finanslovens hovedkonti
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2.4. Hvor kan jeg se resultaterne af revisionen? 

Resultaterne af revisionen fremgår ligeledes under siden "Detaljeret overblik", 

sammen med oversigten over centralt fastsatte og kommunespecifikke kontrol-

punkter. Det er kun kommunen og revisor der kan se siden "Detaljeret overblik". I 

forbindelse med indlæsning af revisionsresultaterne, indlæser revisorerne følgende: 

 Hvorvidt et kontrolpunkt er fravalgt af revisor. Dette kan aflæses i feltet "Fra-

valg". Her ses også begrundelsen for fravalg. 

 Feltet "Svar" er revisors samlede vurdering af kommunens opfyldelse af kon-

trolpunktet. Hvis feltet er udfyldt som "Ja", opfylder kommunen kontrolpunktet, 

mens de ikke gør, hvis det er udfyldt med "Nej". 

 Feltet "størrelse" er antallet af stikprøver der er blevet foretaget til kontrolpunk-

tet, mens "Antal" er antal fejl opdaget i forbindelse med stikprøve gennemgan-

gen. "Metode" er den metode hvorved stikprøverne er udvalgt. 

 Feltet "systematisk fejl" angiver hvorvidt der er fundet en systematisk fejl i for-

bindelse med gennemgangen af kontrolpunktet. 

 "Anbefaling om handleplan" angiver om revisor har anbefalet kommunen en 

handle plan. "Evt. kommunal handleplan" angiver hvilken handleplaner kom-

munen har valg og "Forventes gennemført" fortæller hvornår handleplanen for-

ventes gennemført. "Evt. kommunal handleplan" indlæses af revisor, men ind-

læses på vegne af kommunen. Det er derfor vigtigt at kommunen er opmærk-

som på at informere deres revisor om, hvilke handleplaner kommunen har gen-

nemført eller sætter i værk. Der henvises til afsnittet om kommunale handlepla-

ner. 

 Det sidste felt "Opfølgning på evt. fejl" fortæller hvornår revisor påtænker at 

følge op på kontrolpunktet. 

 

Revisionsresultaterne kan eksporteres, hvis kommunen ønsker at se revisionsresul-

taterne i Excel. Dette gøres ved at trykke på knappen "Eksporter". 
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Figur 7: Eksport af revisionsresultater til Excel 

 
 

Såfremt revisor måtte afgive en revisionsbemærkning vil det ligeledes fremgå af 

denne visning. Her vil revisionsbemærkningen blive indlæst i PDF-format, så de 

nemt kan udlæses og gennemgås af kommunen. Når revisionsresultaterne er ende-

ligt godkendte vil revisionsbemærkninger blive offentligt tilgængelig. 

 

Figur 8: Revisionsbemærkninger
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2.5. Hvordan ser jeg revisors revisionsplan 

Revisor vil også indlæse en revisionsplan, som viser revisors plan for revisionen i 

kommunen i det pågældende revisionsår. Revisionsplanen vil ligeledes blive ind-

læst i PDF-format. Når revisionsresultaterne er endeligt godkendt, vil ministerierne 

have mulighed for at se revisionsplanerne. 

Figur 9: Revisionsplan

 

2.6. Hvordan oplyser jeg om handlerplaner? 

Når revisor har anbefalet, at kommunen følger op på en problemstilling, kan kom-

munen oplyse, hvilke aktiviteter der er gennemført eller planlagt. Ved offentliggø-

relse af revisionsresultaterne bliver det vist, at kommunen har fulgt op, og med 

hvilke initiativer. 

Kommunen skal oplyse revisor om aktiviteterne, hvorefter revisor indlæser disse. 

Det skal ske før kommunen godkender revisionsresultaterne endeligt. 

Kommunen kan angive flere forskellige gennemførte eller planlagte aktiviteter ved 

hver anbefaling. Kommunen skal også oplyse, hvornår aktiviteten forventes at være 

gennemført. Hvis der er angivet flere aktiviteter, skal kommunen angive sluttids-

punktet for den aktivitet, der slutter sidst. Kommunen kan vælge mellem følgende 

aktiviteter: 

 Gennemgået tilsvarende sager ved systematisk fejl 

 Berigtiget refusion 

 Tilrettet forretningsgangsbeskrivelse 

 Tilrettet it-system 

 Forbedret ledelsestilsyn 

 Tilført ressourcer 

 Kompetenceudvikling 

 Retstilstand skal afklares 

 Igangværende analyse 

 Rettet efter egen kontrol 

 Rettet efter revisors kontrol 

 Andet 

Hvis kommunen har brug for flere valgmuligheder, oplyses dette til kommunalrevi-

sion@star.dk. 

file:///C:/Users/b024743/AppData/Roaming/Microsoft/Word/kommunalrevision@star.dk
file:///C:/Users/b024743/AppData/Roaming/Microsoft/Word/kommunalrevision@star.dk
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3. Hvordan godkender jeg revisionsresultaterne 

Når revisor har indlæst revisionsresultaterne, er det kommunen der skal godkende 

resultaterne før den endelige offentliggørelse af resultaterne. 

Revisionsresultaterne godkendes under siden "Detaljeret overblik".  

For foreløbigt at godkende revisionsresultaterne vælges knappen "Godkend offent-

liggørelse af foreløbige resultater" som vist i figur 10.  

Figur 10: Foreløbig godkendelse af revisionsresultater 

 
 

Når der trykkes godkend offentliggøres de foreløbige revisionsresultater. De fore-

løbige resultater offentliggøres kun på aggregeret niveau på landsplan. Den enkelte 

kommunes resultater kan ikke ses af offentligheden før de endelige revisionsresul-

tater er godkendt. Revisor skal have uploadet sin erklæring og indrapporteret kom-

munens gennemførte og planlagte opfølgning før kommunen godkender endeligt. 

De endelige revisionsresultater kan først godkendes når alle kommunens revisions-

resultater er indlæst. De endelige resultater godkendes ved at trykke på "Godkend 

endeligt" som vist i figur 11. 

Figur 11: Endelig godkendelse af revisionsresultater 

 
 

Når revisionsresultaterne er endeligt godkendt, vil de blive offentliggjort på kom-

muneniveau og årets revisionsresultat låses. 

 

Hvis kommunen ved en fejl har endeligt godkendt resultaterne, skal kommunen 

kontakte kommunalrevision@star.dk. 

file:///C:/Users/b024743/AppData/Roaming/Microsoft/Word/kommunalrevision@star.dk
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4. Hvad skal jeg gøre ved revisorskifte? 

På kommunalrevision.star.dk er det kun kommunens revisor i et givent revisionsår, 

der kan tilgå de indberettede revisionsresultater for det pågældende revisionsår. I 

forbindelse med revisorskift, kan kommunens nye revisor derfor kun se de af kom-

munens revisionsresultater fra tidligere år, som er offentligt tilgængelige. Måtte re-

visor have behov for oplysninger om tidligere års indberettede revisionsresultater, 

som ikke er offentligt tilgængelige, er det kommunen der har ansvaret for at udle-

vere de relevante oplysninger. 

I forbindelse med revisionsskift, bedes kommunerne oplyse Styrelsen for Arbejds-

marked og Rekruttering om skiftet ved at skrive til kommunalrevision@star.dk. 

file:///C:/Users/b024743/AppData/Roaming/Microsoft/Word/kommunalrevision@star.dk
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