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Et ændret internt kontrollandskab
Top 5 tendenser inden for intern kontrol i 2021

År 2020 blev uden tvivl kendetegnet ved den 
globale coronapandemi, og året har lagt op til en 
“new normal” i mange år fremover, hvad angår 
måden at drive virksomhed på. 

Denne udvikling er forårsaget af nye risici og 
ændrede risici, som dem med ansvar for interne 
kontroller bør tænke ind i deres årsplan og 
styringsramme uden at overse de nøglerisici, der 
allerede er identificeret. Det er således vores 
vurdering, at fem risici vil stjæle billedet i 2021.

Men det første spørgsmål, en intern kontrolansvarlig 
bør stille sig selv, inden vedkommende forbereder 
sig på den interne kontrolrejse i 2021, er:

Kender jeg de risici, der er relevante for
intern kontrolansvarlige i dag og i den 
nærmeste fremtid?

Vi har derfor udpeget og samlet en række 
fokusområder ift. risici – eller kontrol tendenser –
som intern kontrolansvarlige bør overveje, når de 
skal udarbejde årsplan og styringsramme for interne 
kontroller og prioritere kontrolemner for 2021.
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Top 5 over intern kontrol trends i 2021 (1/2)

Nylige studier har vist, at organisationer med en klar 

kontrolambition og klart definerede værdier har 

større succes. De forstår at opbygge en tillid hos 

interessenter og samfundet og forstår at fremme en 

sund kontroladfærd blandt deres medarbejdere.

Intern kontrolansvarlige bør fortsætte med at fokusere 

på bløde kontroller for at sikre, at der er den rette 

kontrolkultur til at understøtte kontrolambitionen, 

adfærden og dens indvirkning på effektiviteten af de 

kontroller, der allerede er indført. Dette vil, sammen 

med veltilrettelagt og efterprøvede kontroller, også 

reducere risikoen for mistænkeliggørelse af 

medarbejdere. 

Risikolandskabet vil ændre sig, og især besvigelsesrisikoen vil 

ændre sig markant som følge af COVID-19-pandemien. 

Kontrolrammeværket eller styringsrammen og overvågning 
af potentielle faldgruber for besvigelser kan blive svækket 

grundet reduceringer i antallet af medarbejdere samt 

hjemmearbejde, hvilket vil efterlade huller i opdagelsen af 

svindel og skabe muligheder for ondsindede tredjeparter og 

medarbejdere. En højere besvigelsesrisiko menes også at blive 

konsekvensen af svag og reduceret overvågning og 

efterprøvning af kontroller; især vedrørende 

funktionsadskillelsen, tilsyn, indkøb og løn. 

Intern kontrolansvarlige kan få indsigt i virksomhedens 

besvigelsesrisiko ved at evaluere effekten af de seneste æn-

dringer i arbejdsmiljøet. De bør også identificere potentielle 

besvigelsesrisici ved gennemgang  af de daglige processer og 

vurdere, om de indførte kontroller rent faktisk forebygger og 

opdager svigagtig adfærd og fungerer effektivt. 

Udviklingen af nye teknologier gør, at cyberangreb og 

svindel bliver mere sofistikeret og sker oftere, samtidig 

med at teknologierne skaber nye muligheder. Derudover 

øger det store skifte til hjemmearbejde i stor stil hurtigt 

virksomheders sårbarhed over for cyberangreb, idet pc-

er, der bruges til hjemmearbejde, er tvunget til at dele 

husstandens wi-fi-netværk. Der er også større risiko for, 

at sikkerhedskontroller slækkes eller omgås, når 

medarbejderne ikke overvåges (f.eks. privilegerede 

rettigheder,) da man kunne komme til at overse dem for 

at spare tid.

Intern kontrolansvarlige bør være opmærksomme på 

enhver slækkelse eller tilpasning af kontroller, der 

kunne have øget risikoen for datalæk eller sikkerheds-

brud.  Der bør også være fokus på, om medarbejderne er 

blevet undervist i ”awareness” i lyset af de ændringer, 

der er sket i IT-infrastrukturen og arbejdsmiljøet. 

Kultur, adfærd og “bløde” kontroller Svindel og udnyttelse af ændret arbejdsmiljø
IT-sikkerhed og databeskyttelse i det bredere og 

virtuelle arbejdsmiljø
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Top 5 over intern kontrol trends i 2021 (2/2)

Udviklingen inden for dataanalyse og data management går ekstremt stærkt. De 

teknologiske fremskridt giver ledelsen mulighed for at øge effektiviteten af 

kontroller og træffe kloge beslutninger pba. dybere indblik i og forståelse for 

processer, risici og kontroller. Anvendelse af dataanalyse bliver afgørende (særligt 

”Process Mining”). Det er essentielt, at virksomheder identificerer de muligheder 

og risici, der er ved at integrere disse teknologiske fremskridt i deres daglige 

processer, kontroller og test af effektivitet samt transaktioner. Dette både ud fra 

nuværende tilgængelighed og mere avancerede teknikker. 

Intern kontrolansvarlige bør opfordre ledelsen til at etablere en værktøjskasse med 

dataanalytiske værktøjer og dashboard-rapportering, som implementeres og 

afstemmes med virksomhedens behov og modenhed. Derudover bør de tage det 

et skridt videre og anvende dataanalytiske værktøjer til at gøre det nuværende 

kontrolsystem mere agilt og relevant. Dernæst bør kontrolansvarlige bruge deres 

indsigt og viden og være med på modenhedsrejsen for at sikre udarbejdelse af 

systemgeneret rapportering og visualisering af afvigelser og yderligere 

automatisering af kontroller med det formål at overvåge nøglerisici og skabe øget 

gennemsigtighed.

Kunstig intelligens, algoritmer, machine learning og RPA er blandt de nye 

teknologier, der fortsat vil have en væsentlig indvirkning på den måde, der drives 

virksomhed på i fremtiden. Samtidig med at digitaliseringen vil fortsætte med at 

innovere kontroller, forretningsprocesser og -modeller, vil den i sidste ende bringe 

nye risici og udfordringer med sig i denne digitale tidsalder – et nyt 

kontrolparadigme, der skaber et nyt behov for interne kontroller. F.eks. vil der ved 

RPA’er opsat til udførelse af kontroller på tværs af systemer opstå helt specifikke 

RPA risici og tilsvarende behov for kontroller til check af regelsæt og 

programmering. Automatisering af kontroller vil stadig være i højsædet med fokus 

på, at virksomheder i størst muligt omfang udnytter eksisterende forebyggende 

kontroller og samtidig får størst udbytte af investeringer i nye ERP systemer.

Intern kontrolansvarlige bør drive processen med at integrere governance-

strukturen, risikostyring og de interne kontroller i alle faser af virksomhedens 

automatisering. Desuden kan de udarbejde agile rammer for automatisering, der 

benytter sig af de nye teknologier. Dette for at skabe en rapportering i realtid. 

Derudover kan de spille en afgørende rolle i udarbejdelsen af en strategi for digital 

transformation til udbredelse i hele eller dele af virksomheden.

Dataanalyse og data management Digitalisering og intelligent automatisering
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Få indsigt i Fremtidens Kontrolmiljø på kun 3 minutter klik her. 

https://www.youtube.com/watch?v=LP5FFVoYBn4

