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Dagsorden 

1. Investeringsrammer - anlægsnote regulerede institutioner – her-

under specifikation over nye og brugte aktiver samt aktiver under 

opførelse, jf. bilag 1 (ØAC) 

2. Udbetaling af engangsvederlag til forstandere på frie skoler 

(PwC) 

3. Revisionspåtegningen – udtalelse om juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision vs. andre rapporteringsforpligtelser (ØAC) 

4. Evaluering af paradigmer for standardoverskifter i revisionspro-

tokollen i henhold til SOR (Regulerede og frie), herunder rappor-

tering af manglende uafhængighed eller generelle overtrædelser af 

friskolelovgivningen (frie skoler) (ØAC) 

5. Evaluering af bestyrelsestjeklister for regulerede og frie sko-

ler(ØAC) 

6. Opdatering fra STIL, herunder vedrørende persondataloven 

(STIL) 

7. Eventuelt 

7.1 Status i forhold til indberetningsportalen (Beierholm)  

7.2 Ministeriets forventning til ændring af regnskab eller revisions-

mæssige krav for regnskabsåret 2018, og udmelding af evt. æn-

dringer (Deloitte og Beierholm)  

7.3 Evaluering af regnskabsparadigmer 2017 for de frie skoler (Bei-

erholm) 

7.4 Sociale klausuler, herunder handleplan og opgørelse af antal an-

satte på sociale klausuler (Beierholm) 

7.5 Revisors rolle i forhold til registrering af reelle ejere (BDO) 

7.6 Ministeriet hjemmel til at pålægge bestyrelsen at udskifte revisor 

(E&Y) 
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7.7 Orientering om regnskabsbekendtgørelse for folkehøjskoler 

(BDO) 

Udsendt materiale  

Note 14 vedrørende immaterielle og materielle anlægsaktiver fra para-

digme for årsrapporten for regulerede institutioner samt eksempler på, 

hvordan specifikationen af tilgange i løbet af året skal opgøres.  

 

Ad1) ØAC informerede om, at ØAC ønskede at få revisorernes evalue-

ring af, om der er behov for yderligere vejledning i forhold til udfyldelse 

af specifikationen i note 14 vedrørende immaterielle og materielle an-

lægsaktiver i paradigmet for årsrapporten for de regulerede institutioner. 

 

Det er ØAC's opfattelse, at køb af bygninger og igangværende anlægs-

projekter ikke i alle tilfælde er blevet opgjort korrekt. 

 

Der var enighed om, at der er behov for en mere generel vejledning i 

forhold til indrapportering af investeringsrammer samt for en mindre 

justering af vejledningen til udarbejdelse af årsrapport for regulerede 

institutioner. ØAC tilkendegav, at ØAC vil arbejde på at forbedre de 

nuværende vejledninger. 

 

Der blev spurgt ind til, om der i forhold til investeringsrammen for 2018 

havde været nogle begrænsninger i forhold til institutionernes investe-

ringsbudgetter. ØAC kunne til dette svare, at der ikke havde været fore-

taget begrænsninger for 2018 ud over dem, der blev gennemført i for-

bindelse med indmeldingen af investeringsbudgetter for 2018 i slutnin-

gen af 2017, hvor enkelte institutioner fik reduceret deres investerings-

ramme. På baggrund af de indmeldte investeringsbudgetter for 2019 ses 

der at være en stor overskridelse i forhold til den udmeldte investerings-

ramme. Generelt har ØAC erfaret, at der bliver indmeldt for høje inve-

steringsrammer i forhold til det faktiske forbrug. 

 

Derudover blev der spurgt ind til, hvorfor der skal være en opdeling af 

inventar og udstyr i årsrapporten. ØAC oplyste, at det skyldes, at der, 

blandt andet på grund af udstyrspuljer m.v. til bl.a. videnscentre, er poli-

tisk fokus på, hvor mange midler der anvendes på udstyr isoleret set.   

 

Ad2) ØAC orienterede om, at nogle skoler og lederforeningen for de frie 

skoler har misforstået reglerne i forhold til udbetaling af engangsveder-

lag. Det skyldes, at der i en vejledning har været meldt ud, at udbetaling 

af engangsvederlag kan ske i rater. Dette har dog kun været tænkt som 

udbetalinger bagudrettet og ikke fremadrettede udbetalinger. 

 

De gældende regler i forhold til de tre typer af engangsvederlag (merar-

bejde, særlig indsats og resultatløn) er, at de ikke må være forudbetalt. 

Derudover må målene for merarbejde og særlig indsats ikke være aftalt 

på forhånd. 
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I forbindelse med OK18 forhandlinger kommer der en ny lederaftale på 

det frie område. Det er dog fortsat ukendt, hvad aftalen præcist indehol-

der. 

 

ØAC vil, når den nye aftale er kendt, udsende et hyrdebrev, der præcise-

rer gældende regler og eventuelle nye regler for engangsvederlag på det 

frie skoleområde. 

 

Ad3) ØAC oplyste, at ØAC ønskede revisornetværkets holdning til, 

hvornår revisor i forbindelse med konstaterede overtrædelser af lovgiv-

ning i sin revisionspåtegning skal anvende ”udtalelse om juridisk-kritisk 

revision og forvaltningsrevision”, og hvornår ”andre rapporteringsfor-

pligtelser” skal anvendes.   

 

ØAC oplyste, at det er ØAC's opfattelse, at revisor ved lovovertrædelser, 

hvor ledelsen kan ifalde ansvar, skal rapportere dette under ”andre rap-

porteringsforpligtelser”. 

 

Fra revisorside blev det fremført, at det fremgår klart af erklæringsbe-

kendtgørelsens § 7, i hvilke tilfælde overtrædelser af lovgivning skal anfø-

res under ”andre rapporteringsforpligtelser”. 

 

I forhold til revisors udtalelse om ”juridisk-kritisk revision og forvalt-

ningsrevision” er dette omtalt i SOR 5. Formuleringen i SOR 5 er dog 

ikke helt så klar som i erklæringsbekendtgørelsen, hvorfor der kan være 

tilfælde, hvor samme forhold både vil blive omtalt under ”udtalelse om 

juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision” og ”andre rapporterings-

forpligtelser”. 

 

Fra revisorside blev det oplyst, at der har været afholdt møde mellem 

FSR-danske revisorer og Rigsrevisionen i forhold til at udveksle erfarin-

ger i forhold til SOR.  FSR- danske revisorer vil fortage en undersøgelse 

af 30 regnskaber i forhold til at evaluere effekten på revisionspåtegnin-

gen samt revisionsprotokollatet foranlediget af SOR's ikrafttrædelse.  

 

Ad4) ØAC oplyste, at ØAC ønskede at få revisornetværkets evaluering 

af paradigmet for standardoverskifter i revisionsprotokollatet i forhold til 

de ændringer, der er blevet foretaget i relation til implementeringen af 

SOR. 

 

Det blev fra revisorside oplyst, at opbygningen i forhold til SOR bevir-

ker, at bemærkninger vedrørende ét revisionsområde kan udløse op til 

tre afkrydsninger i revisortjeklisten. 

 

I den forbindelse blev der spurgt ind til, om indkøb under ”juridisk-

kritisk revision og forvaltningsrevision” evt. kunne slås sammen til én 
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overskrift under ét af de to områder. Det blev anført, at det ville gøre 

revisionsprotokollatet lettere forståligt for læseren. Rigsrevisionen ville 

undersøge, om det eventuelt kan acceptereres i forhold til de standard-

overskrifter, som følger af SOR. 

 

Rigsrevisionen har efterfølgende meddelt ØAC, at Rigsrevisionen finder, 

at det er i orden at slå overskrifter i protokollatet sammen. Rigsrevisio-

nen finder, at det er vigtigt, at det klart fremgår, om revisor har revideret 

fx begge indkøbsemnerne, altså både SOR 6 og SOR 7 samtidigt eller 

alene det ene emne, så det kan vurderes, hvad revisors konklusion dæk-

ker over. Dette kunne fx gøres ved fortsat at have to afkrydsningsfelter i 

revisortjeklisten. 

 

ØAC vil på baggrund af Rigsrevisionens tilbagemelding overveje en til-

pasning af standardoverskrifterne i revisionsprotokollatet.    

 

Derudover blev det anført, at det er svært for revisor altid at få informa-

tion fra skolerne vedrørende igangværende tilsynssager. Det blev derfor 

foreslået, at ØAC ser på, hvordan det tydeligere præciseres, hvilke type 

sager, som skal omtales under standardoverskriften ”Tilsynssager hos 

styrelsen m.v.” 

  

Ad5) ØAC oplyste, at de ønskede revisornetværkets evaluering af de 

indførte bestyrelsestjeklister. 

 

Fra revisorside blev det nævnt, at det burde være et krav, at gennemgan-

gen af bestyrelsestjeklisten skal gennemgås på et bestyrelsesmøde, og at 

dette skal fremgå af bestyrelsesmødereferaterne. Desuden burde ØAC 

kræve, at bestyrelsestjeklisten skal underskrives af bestyrelsesformanden 

for at sikre, at det er bestyrelserne, som udfylder tjeklisterne. 

 

ØAC udtrykte sig positivt om anbefalingerne og tilkendegav, at ØAC vil 

overveje at indføre de foreslående krav med virkning for regnskabsåret 

2018.  

Ad6) STIL gav en kort status for markedsgørelsen af de studieadmini-

strative systemer på ungdomsuddannelsesområdet og på voksen- og ef-

teruddannelsesområdet, herunder kommende udstedelse af en ny sy-

stemrevisionsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 

2018 og udvides til også at omfatte AMU-området med en række nye 

integrationer mellem de markedsleverede studieadministrative systemer 

og STIL's systemer, bl.a. EfterUddannelse.dk, Datavarehuset og tilskuds-

systemet CØSA. Fra januar 2019 forventes også den nye Forberedende 

Grunduddannelse (FGU) at blive omfattet af bekendtgørelsen, i god tid 

før uddannelsens implementering i august 2019. Endelig forventes en 

række ændringer på VEU-området i forlængelse af Trepart III-aftalen 

indgået i oktober 2017 at blive understøttet af bekendtgørelsen fra juli 
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2019. STIL er i løbende dialog med de fire kendte nuværende og kom-

mende leverandører af studieadministrative systemer til ungdomsuddan-

nelsesområdet (MaCom, DXC, IST UDDATA og KMD) om deres klar-

gøring til test og systemrevision hen over sommeren og i efteråret med 

fokus på systemunderstøttelse af EUD-området og AMU-området. Des-

uden er STIL i dialog med et antal øvrige leverandører, som blandt andet 

har leveret løsninger til elevadministration på produktionsskolerne, og 

som har vist interesse i forhold til FGU-området. 

 

Der blev fra revisorside spurgt ind til, om der vil blive udarbejdet fælles 

persondataerklæringer. STIL var ikke orienteret om, at der vil blive udar-

bejdet en sådan erklæring, men ville tage forslaget med videre.   

 

Ad7.1) ØAC orienterede om, at STIL har haft store udfordringer med 

deres it-leverandør, og at der i den forbindelse er blevet sendt to mails til 

skolerne om årsagen til forsinkelsen i forhold til indberetning af instituti-

onernes regnskabsdata for regnskabsåret 2017.  

 

ØAC kan på nuværende tidspunkt ikke sige præcist, hvornår indberet-

ningsportalen åbner for indberetning men forventer, at det sker medio 

juni 2018. 

 

Ad7.2) ØAC orienterede om, at ØAC ikke regner med væsentlige æn-

dringer til hverken revisionsbekendtgørelser eller regnskabsparadigme 

for regnskabsåret 2018. Derudover var det et ønske fra revisorerne side 

af, at der ikke kommer større ændringer til regnskabsparadigmerne for 

2018. 

 

 

Der vil dog komme mindre ændringer i forhold til de frie grundskoler i 

forhold til ændrede regler om donationer. Derudover vil der formentlig 

komme mindre justeringer til regnskabsparadigmer og standardprotokol-

later.  

 

Ad7.3) Det blev fra revisorside anført, at specifikationsniveauet i regn-

skabsparadigmet for de frie skoler er for omfattende og ikke giver mere 

ensartede regnskaber. Det blev desuden påpeget, at man for private 

gymnasier skal angive rektorløn anderledes end ved andre frie skolefor-

mer.  

 

ØAC har efterfølgende undersøgt årsagen til, at rektorløn angives ander-

ledes end ved de øvrige frie skoler. I forbindelse med høringen af de nye 

paradigmer ønskede foreningen for private gymnasier og studenterkur-

ser, at rektorlønnen skulle angives under ledelse og administration, da de 

så ville kunne sammenligne sig med almene gymnasier. ØAC vil overveje 

om denne forskel skal opretholdes i 2018. 
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Derudover blev der stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor man i regnskabet 

for frie grundskoler skal opgive bestyrelsernes adresser. ØAC vil under-

søge baggrunden for dette og evaluere, om der eventuelt skal foretages 

ændringer i regnskabsparadigmet i forhold til dette. 

 

Ad7.4) Det blev fremført fra revisorside, at det er svært at opgøre antal 

personer på sociale klausuler, da nogle personer på f.eks. fleksjobordning 

kun har en beskæftigelsesgrad på 40 %, og personer i virksomhedsprak-

tik ikke er omfattet af de samlede antal ansatte, da de ikke er ansat på 

skolen. 

 

ØAC tilkendegav, at ØAC vil undersøge problemstillingen nærmere og 

vurdere, om der er behov for en præciserende udmelding til institutio-

nerne herom. 

 

Ad7.5) ØAC orienterede om, at det på baggrund af erhvervsstyrelsens 

udmelding, er institutionernes bestyrelser, som skal registreres som reelle 

ejere. For revisors rapportering for 2017 er det ØAC’s holdning, at det 

på grund af den sene udmelding fra Erhvervsstyrelsen herom er tilstræk-

keligt med omtale i revisionsprotokollatet, hvis registreringen ikke er 

sket. Såfremt registeringen ikke sker i 2018 bør revisor efter ØAC’s op-

fattelse oplyse om den manglende registrering i revisionspåtegningen. 

 

Ad7.6) ØAC orienterede om, at der i forbindelse med, at styrelsen på-

lægger en institutions bestyrelse at antage en anden revisor, jf. lovgivnin-

gen, altid vil være en forudgående partshøring af sagens parter, inden 

styrelsen træffer afgørelse i sagen. 

 

Ad7.7) ØAC orienterede om, at der har været afholdt møde med Kul-

turministeriet, og at Kulturministeriet oplyste, at der vil blive sendt nye 

regnskabs- og revisionsbekendtgørelser for folkehøjskoler i høring inden 

sommerferien. Bekendtgørelserne vil træde i kraft pr. 1. januar 2019 og 

vil ligne de bekendtgørelser, som er gældende for Undervisningsministe-

riets skoler. Derudover vil Kulturministeriet også udarbejde et paradigme 

til årsrapporten, som vil ligne paradigmet for efterskoler. 

 

Spørgsmål der ikke var en del af dagsordenen 

Der blev fra revisorside spurgt ind til revisors rolle i forhold til de nye 

værnsregler for VUC’erne. ØAC orienterede om, at det er ØAC's for-

ventning, at revisor påser, at reglerne overholdes som led i sin juridisk-

kritiske revision. Revisors vurdering af om reglerne overholdes beror 

efter ØAC's opfattelse på revisors professionelle dømmekraft.  

 

 

 

 


