
Revisionsregulativ for Frederiksberg Kommune 

Den sagkyndige 

revision 

Kommunalbestyrelsen har i henhold til § 42 i lov om kommunernes styrelse som sag-

kyndig revision for kommunen valgt:  

Ernst & Young P/S 

Oswald Helmuths Vej 4 

2000 Frederiksberg 

I det følgende benævnt ”EY” 

I overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuernes budget- og regnskabs-

væsen, revision m.v. §5, stk. 3, fastsættes de nærmere regler om revisionen i føl-

gende revisionsregulativ for Frederiksberg Kommune. 

  

Revisionens 

virksomhed 

Revisionsopgaverne skal løses i overensstemmelse med de til enhver tid gældende 

love og forskrifter, god offentlig revisionsskik og retningslinjerne angivet i nærvæ-

rende Revisionsregulativ for Frederiksberg Kommune - herunder kommunens Prin-

cipper for økonomistyring. 

  

Finansiel revision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved revisionen efterprøver EY, om regnskabet er rigtigt udarbejdet i overensstem-

melse med god kommunal regnskabsskik, og om de dispositioner, der er omfattet af 

regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter, med-

delte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger samt med indgående af-

taler og sædvanlig praksis. 

Det påhviler EY regelmæssigt at foretage en kritisk gennemgang af kommunens 

regnskabsføring og de i forbindelse hermed etablerede forretningsgange og kontrol-

foranstaltninger med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende. Ved plan-

lægningen og udførelsen af revisionen inddrages forhold, som kan indebære risiko 

for besvigelser og fejl. 

Det påses, at de indtægter, der tilkommer kommunen, er rigtigt indgået, at ingen ud-

gifter er afholdt uden hjemmel, og at bogføringen i øvrigt er korrekt og nødvendigt 

dokumenteret ved regnskabsbilag. 

 

I forbindelse med at den nye persondatabeskyttelsesforordning trådte i kraft i maj 

2018, er der kommet øget fokus på beskyttelse af personoplysninger samt til revisi-

onen heraf. Frederiksberg Kommune har p.t 2 afdelinger, som er databehandlere – 

og har – så længe kommunen er databehandler, behov for, at revisionen udarbejder 

en erklæring, ISAE 3000 type II. Erklæringen skal undersøge om kommunen, under 

hensyn til deres konkrete behandling af personoplysninger i rollen som databehand-

ler, har de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstem-

melse med databeskyttelsesforordningen – og loven (GDPR). 

  

Forvaltnings- 

revision 

Ved forvaltningsrevision vurderer EY, om udførelsen af kommunalbestyrelsens be-

slutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en 

økonomisk hensigtsmæssig måde. Forvaltningsrevisionen dokumenteres ved afgi-

velse af revisionsberetninger 

  

Revisionens 

område 

Revisionen omfatter alle under kommunen hørende regnskabsområder, herunder 

også forsyningsvirksomhederne, som drives som selvstændige aktieselskaber i en 



forsyningskoncern under moderselskabet Frederiksberg Energi A/S, der er 100% ejet 

af Frederiksberg Kommune. Revisionsopgaven omfatter ikke revision af de private 

og selvejende institutioner, som Kommunen har driftsoverenskomst med og som selv 

udpeger deres revision. EY sikrer dog, at disse institutioners regnskaber indgår kor-

rekt i kommunens årsregnskab. 

  

Revisionens  

Undersøgelsesad-

gang og adgang til 

oplysninger 

Kommunalbestyrelsen skal give EY adgang til at foretage de undersøgelser m.v. , 

EY finder nødvendige, og skal sørge for, at EY i øvrigt får de oplysninger og den 

bistand, som EY anser for påkrævet for udførelsen af opgaven. 

EY er berettiget til at indhente sådanne oplysninger såvel hos kommunalbestyrelsen 

som hos udvalg, forvaltninger, institutioner og det ansatte personale. 

EY har således adgang til at få overført data til revisionsbrug fra kommunens IT-

systemer, herunder også kommunens registre i fælleskommunale IT-systemer. 

Medarbejdere i EY autoriseres til at have adgang til kommunens IT-systemer (ek-

sempelvis økonomisystemet, lønsystemet mv.) under revisionsbesøg. 

Autorisationerne, der ikke må omfatte indberetningsadgang, meddeles af en der er 

bemyndiget hertil, på grundlag af skriftlig anmodning fra revisor. 

EY sørger for, at autorisationerne alene anvendes i overensstemmelse med de regler 

og forskrifter, der gælder for kommunen, og at anvendelsen af data fra kommunens 

IT-systemer sker på vilkår og betingelser, som stilles af Datatilsynet. 

  

Revisionens grund-

lag ”Principper for 

økonomistyring” 

Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede regler for styring af kommunens 

økonomi i et regelsæt, benævnt ”Principper for økonomistyring”, hvori der tillige op-

tages forskrifter vedrørende forretningsgange inden for kasse- og regnskabsvæse-

net. 

  

Underretning af 

revisionen 

Regelsættet sendes til EY, som også skal underrettes om alle ændringer af reglsæt-

tet, før de sættes i kraft. 

  

Underretning om 

etablerede kasser 

Forvaltningen orienterer EY om samtlige etablerede kontant kasser.   

  

Indberetninger Ved revisionen af opgørelser og indberetninger, som kommunen skal afgive til staten 

eller andre offentlige myndigheder, skal EY ud over nærværende regulativs bestem-

melser tillige iagttage de særlige bestemmelser, der måtte være foreskrevet herfor. 

  

Revisionens 

tilrettelæggelse 

Revisor skal hvert år udarbejde en revisionsplan, som skal være i overensstemmelse 

med kommunens tidsplan for udarbejdelse af årsregnskabet. Revisionsplanen skal 

forelægges på et møde mellem kommunens økonomichef og revisor, inden revisio-

nen påbegyndes. 

  

Supplerende 

revision 

Supplerende revision, ekstraopgaver og rådgivning, ud over hvad der er omfattet af 

den ordinære revision, og som vil udløse særskilt honorar, må kun igangsættes efter 

forudgående aftale med en hertil af kommunen bemyndiget. 

  

Revision af Ved den afsluttende revision af årsregnskabet skal det blandt andet påses, at 



årsregnskabet  årsregnskabet er rigtigt opstillet på grundlag af bogføringen 

 der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og drif-

ten af de virksomheder, der er omfattet at regnskabet. 

 årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomi-

ske forvaltning 

 årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og for-

skrifter samt kommunalbestyrelsens beslutninger 

 tilsynsmyndighedens godkendelse foreligger til de økonomiske dispositioner, 

hvor dette er fornødent 

 kommunalbestyrelsens afgørelse af revisionens bemærkninger til tidligere 

årsregnskaber foreligger, og at afgørelsen ikke giver anledning til yderligere 

bemærkninger 

 de i kommunens status opførte aktiver og passiver er undergivet fornøden 

kontrol. 

 de eventualrettigheder og forpligtelser, der er revisionen bekendt, er rigtigt 

registreret 

 

  

Påtegning af 

årsregnskabet 

Når revisionen er afsluttet, skal EY forsyne årsregnskabet med påtegning om, at 

regnskabet er revideret, og at revisionen er udført i overensstemmelse med god of-

fentlig revisionsskik og bestemmelserne i dette regulativ. 

Såfremt årsregnskabet ikke kan forsynes med en blank revisionspåtegning, skal re-

visionen uddybe årsagen til forbeholdet i beretningen. 

  

Revisions- 

beretninger 

EY rapporterer til Kommunalbestyrelsen gennem revisionsberetninger. Der afgives 

hvert år en beretning om revisionen af årsregnskabet. Derudover afgiver EY delbe-

retninger i årets løb, når det er foreskrevet, eller revisionen finder det hensigtsmæs-

sigt. Formålet med revisionens beretninger er, at orientere dels politikerne og dels 

kommunens administrative ledelse om den udførte revision og de overordnede kon-

klusioner heraf. 

Rapporteringen skal tilstræbe at være objektiv og konstruktiv. Resultater og konklu-

sioner skal være begrundede og kunne dokumenteres. 

Rapporteringen skal være suppleret med revisionens forslag til implementering af 

revisionens anbefalinger. 

  

Bemærkningspligt EY skal gøre bemærkning, hvis EY mener, at 

 regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens 

beslutninger 

 der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser 

 lovligheden af en post eller disposition må anses for tvivlsom 

 der ved gennemgangen af de etablerede forretningsgange konstateres væ-

sentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan 

fremsætte forslag til udbedring af de konstaterede mangler 

 de foreskrevne forretningsgange ikke er fulgt 

  



Besøgsrapporter Rapportering ved revision af delområder, herunder uanmeldte kasseeftersyn sker i 

form af besøgsrapporter. Revisionen afgiver efter hvert besøg en besøgsrapport, 

som indeholder en kort beskrivelse af revisionsbesøgets formål, omfang og resulta-

ter. Besøgsrapporterne opdeles på de enkelte forvaltningsområder og bliver frem-

sendt til kommunaldirektøren, den relevante fagdirektør samt økonomichefen. 

Besøgsrapporterne skal besvares inden en måned fra modtagelsen og forelægges 

ikke for Kommunalbestyrelsen. 

Forhold beskrevet i besøgsrapporterne, af væsentlig eller principiel betydning, opta-

ges efterfølgende i revisionsberetningen til Kommunalbestyrelsen. 

  

Revisionens tavs-

hedspligt 

EY må ikke afgive oplysninger til uvedkommende om forhold, som de i hvervets med-

før bliver bekendt med. 

  

Vedligeholdelse  

af regulativet 

EY er forpligtet til at henlede Kommunalbestyrelsens opmærksomhed på forhold, der 

tilsiger en ændring af bestemmelserne i dette regulativ og eventuelt fremsætte forslag 

til ændringer. 

  

Øvrige vilkår for 

samarbejdet 

Kontrakten er indgået fra og med revisionen af årsregnskabet for 2010 og udløber 

ved afslutningen af revisionen af årsregnskabet for 2018. 

  

 


