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Orientering om Deloitte beslutning om ophør med revi-
sion af kommuner i Danmark 

 

Resumé 

Københavns Kommunes lovpligtige eksterne revision Deloitte har med-

delt kommunen, at man ønsker at ophøre med at være kommunens re-

visor med regnskab 2022, da Deloitte har truffet beslutning om ikke 

længere at prioritere revision af de danske kommuner. Den gældende 

kontrakt løber til og med regnskab 2024. Intern Revision og Økonomi-

forvaltningen vil på baggrund af Deloittes henvendelse afsøge mulighe-

derne for at imødekomme ønsket. 

 

Sagsfremstilling 

Deloitte varetager Københavns Kommunes lovpligtige eksterne revi-

sion. Deloitte har den 29. august pr. brev meddelt kommunen, at man 

ønsker at ophøre med at være kommunens revisor med aflevering af re-

visionspåtegning og beretning for 2022-regnskabet, da Deloitte har 

truffet beslutning om ikke længere at prioritere revision af de danske 

kommuner. Baggrunden for Deloittes beslutning fremgår af bilag 1. 

 

Den gældende revisionskontrakt løber som udgangspunkt til og med 

regnskab 2024. Intern Revision og Økonomiforvaltningen har på bag-

grund af Deloittes henvendelse igangsat en markedsdialog for at afsøge 

mulighederne for at ophøre revisionssamarbejdet med regnskab 2022 

ud fra en vurdering af mulighederne for at indgå en ny revisionsaftale 

på tilfredsstillende økonomiske og kvalitetsmæssige vilkår. 

 

Videre proces  

Såfremt der gennemføres en udbudsproces i forlængelse af markeds-

dialogen, vil Økonomiudvalget få forelagt sag herom. 

 

Bilag 

 
- Bilag 1: Deloitte beslutning om ophør med revision af kommu-

ner i Danmark (brev) 
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Kære Jesper 

Deloitte beslutning om ophør med revision af kommuner i Danmark 

Deloitte er som firma grundlæggende bygget på et stærkt multidisciplinært partnerskab, hvor vi formår at favne en 

bred portefølje af ydelser og kompetencer til glæde og værdi for vores kunder, der er et spejl af det danske samfund. 

Og vi ønsker også fremover at forblive et stærkt og bredt partnerskab med både revision og rådgivning samlet under 

samme tag. 

 

På kommuneområdet har vi i mange år formået at indtage en stærk position – både på revision og især rådgivning – 

og vi har generelt skabt stor impact for de danske kommuner i dette samspil. 

 

De senere år har revisionsmarkedet for kommuner ændret sig betydeligt med følgende væsentlige elementer: 

• Skærpede krav til uafhængighed, levering af ydelser og indførelse af en CAP på ikke revisionsydelser har i 

betydeligt omfang besværliggjort vores model for værdiskabelse med både at levere revision og rådgivning 

til kommunerne. Kommunernes ændrede indkøbsmønster, hvor man i højere grad går sammen i fælles 

indkøbssamarbejder for et større antal kommuner udfordrer ligeledes vores model. En række af de 

væsentlige indkøb (it-investeringer, GDPR, DPO, cyber mv.) er ofte i konflikt med vores rolle som 

uafhængige revisorer. Vi forventer at denne udvikling vil fortsætte og intensiveres på kommuneområdet i 

de kommende år. Med Deloittes erfaring og aktiviteter i rådgivning af kommuneområdet er det ambitionen, 

at kommunerne kan indgå i et smidigt samarbejde med Deloitte som rådgiver - uden at skulle risikere 

interessekonflikter med Deloittes rolle som revisor for revision af kommunens årsregnskab.  

 

• Vores ambition om fortsat at levere markedets højeste revisionskvalitet er udfordret af en modsatgående 

udvikling i hovedparten af kommunerne, om at lade pris være det afgørende parameter for valg af 

revisionsfirma. Vi er med vores ønsker og krav til kvalitet og udvikling ikke i stand til at levere bare 

tilnærmelsesvis til samme prisniveau som særligt en af vores konkurrenter. Det betyder, at det er svært at 

bygge en tilstrækkelig ambitiøs og realistisk plan for at fastholde og styrke vores position på det kommunale 

revisionsmarked, og dermed også at fastholde kritisk masse blandt vores talenter på kommuneområdet på 

den mellemlange bane. Samtidig betyder det også, at økonomien i revision af kommuner kommer under 

pres. 

 

Som konsekvens heraf er der efter en grundig proces på tværs af Deloitte Danmark truffet en meget svær, men 

strategisk vigtig beslutning om, at vi fremover ikke længere vil/kan prioritere revision af de danske kommuner. 

 

I forhold til vores eksisterende kunder i kommuneområdet vil vi gøre alt for at opfylde de indgåede kontrakter. 

Samtidig er vi dog i dialog med vores kommune revisionskunder om et evt. ophør af revisionssamarbejdet før udløb 

af vores kontrakter. Det er således også tilfældet i forhold til Københavns Kommune, hvor vi drøfter muligheden for 

afslutningen af revisionssamarbejdet med aflevering af påtegning og beretning for 2022-regnskabet. Dette dels for at 
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sikre rene linjer på tværs af alle kommuner, men også fordi opretholdelse af et højt kvalitetsniveau af revisionen af 

kommunen vil blive mere udfordret i takt med tiden går, da vore  medarbejdere helt naturligt vil fokusere mod 

revision af kunder i andre brancher. 

 

Såfremt det ikke er muligt at ophøre med revisionen af årsregnskabet for 2022 vil vi naturligvis fortsætter vores 

revisionssamarbejde til kontraktudløb. Uanset om aftaleforholdet ophører med revisionen af 2022-regnskabet eller 

2023-regnskabet vil vi naturligvis sikre en glidende overgang til en ny revisor. 

 

Derudover ønsker vi også at styrke vores samarbejde med de danske kommuner på områder inden for rådgivning – 

herunder den revisionsnære rådgivning, hvor vores nuværende revisionsmedarbejdere har dybe kompetencer, bla 

på det sociale område. 

 

I forhold til vores partnere og talenter sikrer vi fuld tryghed og opbakning til en god og balanceret overgang til andre 

spændende kundesegmenter i Deloitte, drevet af den enkelte partners og medarbejders ønsker og tanker. Vi 

garanterer således fuld tryghed for alle medarbejdere omfattet af beslutningen, og ingen må føle sig udsat eller 

udfordret af den fælles strategiske firmabeslutning.  

 

Beslutningen uddyber jeg naturligvis gerne overfor dig, revisionsudvalget eller andre beslutningstagere hos 

Københavns Kommune.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jakob B. Ditlevsen 

Statsautoriseret Revisor  


