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Vi sætter kravene til interne kontroller i jeres 
kontekst – en operationel kontekst

Det offentlige står foran en massiv opgave med 
at implementere et internt kontrolsystem, der 
overholder gældende regler og lever op til god 
praksis. Økonomistyrelsens vejledning om Intern 
Finansiel Kontrol er et rigtig godt sted at starte. 
Men der findes også et hav af andre anbefalinger, 
vejledninger, terminologier og teorier såsom COSO, 
GRC, ISO, COBIT, ERM m.v. 

Det kan hurtigt blive højtflyvende; en implementering 
skal være pragmatisk og tilpasses den konkrete 
organisation, modenhed og ambition - ”One size does 
not fit all!

Er du også i tvivl om, hvor du skal starte og gribe 
implementeringen an i netop din organisation? 

Derfor har Deloitte - i bogstavelig forstand - lavet en 
konkret og operationel drejebog, som kan anvendes 
til at definere intern kontrol rejsen for den konkrete 
organisation. Hver gang der drejes på hjulet stilles 
spørgsmål til den konkrete organisation. Outputtet er 
en konkret og målrettet dialog, der formaliseres i en 
klart defineret intern kontrol rejse for ledelsen. Med 
jeres konkrete aktiviteter. En handlingsplan der er 
implementérbar og konkret kan eksekveres på. 
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Praktisk drejebog

Ved klik på hver fase i drejebogen vil 
lovkrav og best practice vises, hvorefter 
en række spørgsmål vil fremgå. De guider 
jer i hvilke aktiviteter, der er nødvendige 
og relevante i hver fase af kontrolrejsen 
for netop jeres organisation. 

Vi gennemgår drejebogen sammen og 
konkretiserer jeres intern kontrol rejse, 
inklusiv hvilke metoder og værktøjer, 
der vil være mest anvendelige hos jer. 
Efterfølgende formaliseres og eftersendes 
jeres konkrete og skræddersyede plan for 
jeres kontrolrejse, inkl. ”spiderweb” med 
jeres overordnede modenhedsvurdering. 

Og så er I klar til at gå i gang!

Ingen højtflyvende koncepter

Planen indeholder jeres konkrete og målrettede aktiviteter, inklusiv anbefalinger omkring bl.a. 
ansvarsfordeling, mobilisering af ressourcer, målstyring og rapportering på status. Der vil blive 
taget højde for jeres nuværende initiativer og projekter, fx organisationsændringer, fleksibel og 
digital arbejdsstyrke, implementering eller opgradering af økonomisystemet. Og ikke mindst 
laves link til jeres økonomistyring og regnskabsinstruks.
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Ambition og mål
Jeres aspiration for det fremtidige kontrolmiljø. 
Definition af jeres risikoappetit. Definition af 
årshjul.

Årshjul for kontroller
“Eksempler på værktøj, skabeloner og metoder”

Modenhedsskala

Risikoanalyse
Jeres metode for kortlægning af risici. Køreplan 
og skabeloner for jeres risikokortlægning og 
udvælgelse af jeres væsentligste processer

ProceshusRisikovurdering

Kontroller
Jeres plan for kortlægning af eksisterende 
kontroller. Identificering af nye kontroller og 
plan for jeres implementering.

Kontrolmatrix

Information og kommunikation
Jeres overblik over politikker og retningslinjer for 
intern kontrol og dokumentation af kontroller. 
Overblik over jeres  kommunikationskanaler ift 
intern kontrol.

God dokumentation – steps

Ændringsstyring
Jeres proces for håndtering af ændringer og 
vedligeholdelse af kontrolmiljøet.

Skabelon for evaluering af ændringer

Overvågning og rapportering
Jeres metode og værktøj til overvågning 
af kontroller. Skabelon for jeres 
ledelsesrapportering om jeres kontrollers 
tilstand og fremdrift.

Eksempel på workflow system

Test af kontroller & tilsyn
Jeres planer og skabeloner for test af og tilsyn 
med kontroller tilpasset graden af jeres ønskede 
sikkerhed.

Proces 
mining til test

Medarbejder og kultur
Jeres governance struktur (forsvarslinjer) for 
kontrolarbejdet. Overblik over jeres konkrete 
kontrolkultur initiativer.

Kontrolkultur 
analyse
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Jeres sparingspartner på rejsen mod et 
forbedret kontrolmiljø

Deloitte er sparringspartner i jeres eksekvering og hjælper med spørgsmål og fremdrift, 
hvis I eventuelt går i stå med eksekveringen eller blot savner sparring. 

Jeres udbytte er til at føle på:

 • Compliance: tydelig evidens for ledelsens overholdelse af regnskabsregler og krav samt 
ledelsens ansvar for kontroller. 

 • Rapportering: stærke kontroller der giver betryggende sikkerhed for regnskabets rigtighed, som 
udnytter de teknologiske løsninger og kompetencer, der allerede findes i organisationen.

 • Økonomistyring/drift: effektiv forvaltning af ressourcer i forhold til organisationens væsentligste 
risici. Fokuseret kontrolindsats.

 
På tværs af alle tre områder skabes et fundament for en kontrolkultur der er i balance, hvad angår 
teknologi, processer og mennesker.

Modenhedsvurdering og supplerende håndbog
Jeres konkrete og skræddersyede plan for jeres kontrolrejse, dannet på baggrund af drejebogen, 
indeholder et ”spiderweb” med jeres overordnede modenhedsvurdering. I får således indblik I jeres 
nuværende tilstand  af kontrolmiljøet samt en konkret plan for og anbefalinger til, hvordan I kan nå 
den ønskede tilstand.

Gør i anvendelse af jeres individuelle plan for intern kontrolrejsen udleveres en konkret 
håndbog, der dækker hver fase i kontrolrejsen. Håndbogen er et operationelt supplement til 
Økonomistyrelsens vejledning om intern finansiel kontrol og har flere henvisninger hertil. Den 
sikrer, at I kommer hele vejen rundt og giver inspiration og indsigt i ”best practice” for det daglige 
arbejde med kontroller – udover bestemmelserne i Regnskabsbekendtgørelsen. 

Plan for jeres kontrolrejse Modenhedsvurdering Håndbog
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