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Orientering om Københavns Kommunes svar til Delo-
itte, som følge af Deloittes beslutning om ophør med 
revision af kommuner i Danmark  

 
 

Resumé 

Økonomiforvaltningen og Intern Revision har, som følge af Deloittes be-

slutning om ophør med revision af kommuner i Danmark, påbegyndt en 

proces med henblik på at afsøge markedet for interesserede tilbudsgi-

vere til varetagelsen af den lovpligtige revision af Københavns Kommu-

nes regnskaber, samt øvrige ydelser herunder påtegning af tilskuds-

regnskaber, lovpligtig revision for Metroselskabet I/S samt Udviklings-

selskabet By og Havn I/S.  

 

Sagsfremstilling 

Københavns Kommune modtog den 29. august 2022 pr. brev en med-

delelse fra Deloitte, der varetager kommunens lovpligtige eksterne revi-

sion, om, at Deloitte ønsker at ophøre med at være kommunens revisor 

med aflevering af revisionspåtegning og beretning for 2022-regnska-

bet. Det skyldes, at Deloitte har truffet beslutning om ikke længere at 

prioritere revision af danske kommuner. Københavns Kommunes revisi-

onskontrakt med Deloitte løber, som udgangspunkt, til og med 2024. 

Økonomiudvalget blev orienteret herom på økonomiudvalgsmødet den 

30. august 2022.  

 

 

Intern Revision har den 14. september 2022 pr. brev besvaret Deloittes 

henvendelse fra den 29. august 2022, hvori det meddeles, at Køben-

havns Kommune har påbegyndt en proces med at afsøge markedet for 

interesserede tilbudsgivere til varetagelsen af den lovpligtige revision af 

Københavns Kommunes regnskaber fra og med regnskabsåret 2023, jf. 

bilag 1.  

 

Idet den gældende revisionskontrakt med Deloitte løber frem til afslut-

ningen af kommunens regnskab for 2024, har Intern Revision desuden 

meddelt Deloitte, at Københavns Kommune har en forventning om, at 

Deloitte holder Københavns Kommune økonomisk skadesløs, såfremt 

en ny revisionsaftale i sin prissætning vil påføre kommunen øgede 
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omkostninger frem til afslutningen af kommunens regnskab for 2024, 

svarende til den oprindelige kontraktperiode for Deloitte.  

 

Videre proces  

Såfremt der gennemføres en udbudsproces i forlængelse af markeds-

dialogen, vil Økonomiudvalget få forelagt en sag herom. 

 

Bilag 

- Bilag 1: Svarbrev til Deloitte – Henv. Vedr. ophør af revision af 

kommuner 




