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Webinar om 
intern finansiel kontrol i praksis
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Praktiske retningslinjer under webinaret

Stil spørgsmål 

i chatten, så forsøger vi 

at komme omkring dem 

undervejs eller til slut.

Webinaret optages og 

gøres tilgængeligt i 

Campus efterfølgende. 

Vi sender link til 

optagelsen og  

præsentationen ud 

efterfølgende. 

Sluk for jeres kamera 

og mikrofon, så vi er sikre 

på, at alle kan høre 

talerne. 
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Formål med webinaret

Formålet er at give et indblik i, hvordan I kan komme i gang 

med at implementere intern finansiel kontrol i praksis i jeres 

institution.

I dag ser vi specifikt på, hvordan Statens Administration har 

hjulpet Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i gang med 

implementering af vejledning om intern finansiel kontrol.
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Vejledning om intern finansiel kontrol

Vejledningen beskriver, hvordan ministerier og institutioner 

kan tilrettelægge arbejdet med intern finansiel kontrol inden 

for det gældende regelsæt.

Vejledningen indeholder tre dele:

Gældende regelsæt for intern finansiel kontrol inkl. 

ansvar for efterlevelsen heraf

Fremgangsmåde for tilrettelæggelse af intern finansiel 

kontrol, herunder etablering og vedligehold af kontrolsystemet

Implementering – forslag til konkrete redskaber 

til opbygning og vedligeholdelse af kontrolsystemet
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Ydelsen for risikostyring og intern finansiel 
kontrol
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Finansielle risici

Finansielle risici er forhold. som 

truer Institutionens finansielle 

processer og systemer. såsom 

Interne og eksterne 

kontrolsystemer, 

budgetoverholdelse. likviditet 

mv. De vil ofte være afhængige 

af interne processer og 

systemunderstøttelse.

Eksempel: Risiko for 

mangelfuld intern finansiel 

kontrol eller risiko for 

manglende overholdelse af 

budgetter.

Strategiske risici

Strategiske risici er 

usikkerheder, som truer 

realisering af strategi og 

strategiske målsætninger. De 

vil ofte opstå som følge af 

eksterne forhold, såsom 

ændringer I behov hos borgere 

og brugere. men kan også 

skyldes ændringer i interne 

forhold.

Eksempel: Risiko for  ikke at 

indfri mål i institutionens mål-

og resultatplan eller risiko for, 

at initiativer i en given reform 

ikke kan implementeres inden 

for de fastsatte rammer.

Uddybning af de fire generiske risikotyper

Operationelle risici

Operationelle risici er forhold. 

Som truer administrative 

processer i institutionen. De vil 

ofte opstå som følge af interne 

procedurer, menneskelige eller 

it-systemmæssige fejl, eksterne 

begivenheder mv.

Eksempel: Risiko for. At 

sagsbehandlingstid ikke kan 

overholdes, risiko for 

cyberangreb og 

systemnedbrud eller risiko for 

at (nøgle)medarbejdere siger 

op.

Juridiske risici

Juridiske risici er forhold, som 

truer overholdelse af love og 

regler I Institutionen. De vil ofte 

opstå som følge af regelbrud, 

forvaltningsretlige brud eller 

udfordringer med øvrig juridisk 

compliance i institutionen.

Eksempel: Risiko for ulovlige 

afgørelser. risiko for 

manglende lovhjemmel eller 

risiko for brud på GDPR-

reglerne.
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Besvigelsestrekanten

2% af os er 
disponeret for at 
begå besvigelser

Fokus på de 
steder hvor 
muligheden 

opstårIncitament/pres

Mulighed

Retfærdiggørelse
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Vejledning om intern finansiel kontrol

Statens Administration tilbyder

• Introduktion til vejledning

• Udgangspunkt i styrelsens egne forretningsgange

• Kompetenceudvikling af medarbejdere

• Hjælp til implementering via skabeloner

• Rapporteringsskabelon til anvendelse

for internt finansielt kontrolmiljø

2. 
Risikovurdering

3. Identificér 
kontroller

4. Information & 
Kommunikation

5. Vurdering og 
test af 

effektiviteten

6. 
Medarbejdere, 
forankring og 

kultur

7. Identificér og 
evaluér ændringer

8. Monitorering

1. 

Målsætning
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Vejledning om intern finansiel kontrol
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Skabeloner
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VÆSENTLIGE OG 

RISIKOFYLDTE 

OMRÅDER

 Scope på 

hovedkontoniveau

 Scope på 

Regnskabspost-

niveau

 Prioritering af områder

Standard forløb for ydelsen

GENNEMFØRELSE 

AF 1. WORKSHOP

 På baggrund af 

prioriterede områder

 Deltagelse af 

nøglemedarbejdere

 Præsentation af 

vejledningens 

metode

 Identificering samt 

scoring af ibeonde 

risici

GENNEMFØRELSE 

AF 2. WORKSHOP

 Forsat identificering 

samt scoring af 

iboende risici 

 Kobling til 

mitigerende 

kontroller

Gennemgang af 

metode for design af 

kontroller

Gennemgang model 

for rapportering

OPSTARTSMØDE

 Præsentation af 

ydelsen

Mål for modenheds-

niveau

 Forventnings-

afstemning

VIDERE SPARRING

 Løbende sparing og 

vejledning efter 

kundernes behov

 Understøttelse af det 

videre forløb hos 

kunden
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Modenhedsniveau

Overvåget

Optimeret

Standardiseret

Ad hoc

Uformel
• Der er intet overblik over væsentlige iboende risici og kontroller

• Væsentlige iboende risici afdækkes i øjeblikket ikke med kontroller

• Kontroller udføres men ikke altid med fast frekvens

• Dokumentation af kontroller kan variere i kvalitet og nogle gange være 
ikke eksisterende eller utilstrækkelige

• De væsentlige iboende risici afdækkes ved kontroller og kontrollerne er 
formaliseret

• Behørig dokumentation af kontroller er til stede, hvilket gør det muligt at 
efterprøve og revidere dem

• Der følges op på kontrollers effektivitet, det vil sige, om de er udført til tiden , af de rigtige 
personer, i den rette kvalitet osv. (f.eks. ved hjælp af et værktøj

• Smarte løsninger til kontroller tænkes ind i designet for at styrke risikoafdækningens 
effektivitet

• Der udføres uafhængige test af kontroller (f.eks. Kvalitetskontrol, tilsyn der efterprøver 
kontroller eller selvevalueringer), i forhold til hvor godt de iboende risici er afdækket

• Hvis kontrollerne er manuelle, vurderes det, om de kan automatiseres ved brug af 
eksempelvis RPA, AI, process mining, analytiske aktiviteter eller ERP-automatisering

• Der lægges vægt på forebyggende kontroller versus opdagende kontroller og 
automatiske kontroller versus manuelle kontroller for på mest optimeret vis at 
afdække de væsentligste iboende risici

Målsætning?
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Væsentlige hovedkonti
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1

2

Væsentlige områder

Kvantitativ væsentlighed

Kvalitativ væsentlighed

Pengebårne processer

Risikofyldte hovedposter samt 
underliggende regnskabsposter?

3
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Risiko vurdering samt prioritering af processer

1. Tilskudsforvaltning

2. Anlæg

3. Køb af varer og tjenesteydelser

4. Løn og personaleomkostninger

5. Indtægter

6 mia. kr.

670 mio. kr.

513 mio. kr.

491 mio. kr.

-188 mio. kr.

Der vurderes at være et 
mellem risikoniveau, som bør 

nedbringes til lavt niveau.

Det ønskede risikoniveau er 
opnået.

Der vurderes at være et 
lavt/mellem risikoniveau, som 
bør nedbringes til lavt niveau.

Det ønskede risikoniveau er 
opnået.

Det ønskede risikoniveau er 
opnået.

Lav Mellem Høj
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Skabeloner til kortlægning af nøgleprocesser
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Risikoscoringsmodel og risiko- og kontrolmatrice

Over 100 
foruddefinerede 

iboende risici fordelt på 
processer
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Servicebeskrivelse

Konceptet er 
gennemgået af 
Statsregnskab



Dagsorden

1.Kort om Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

2.Forløb med SAM-rejseholdet (Igangværende proces)

3.Takeaways

Side 24



1. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Kontor for økonomistyring

Side 25

Marc Sebastian Jensen

Områdeleder Tilskudsregnskab

Kontor for Økonomistyring



1. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Organisation

Side 26

• Afdelinger i København, Odense, 

Svendborg

• Ca. 500 medarbejdere i 21 kontorer

• UFS blev dannet 1. oktober 2020



Side 27

1. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Finanslov §19



1. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Styrelsen i tal

Side 28

o 88 Hovedkonti

o 10 Driftsbevillinger inkl. DEP

o 1 Statsvirksomhed UFS IT

o 15 Lovbunden bevilling (Stipendier, SU, int. Medlemsskaber)

o 36 Reservationsbevillinger

o 20 Statsfinansieret selvejende institutioner (Universiteter, uddannelser mm.)

o 6 Anden bevilling (tillæg, forrentning, lån mm.)

o Tilskud for EU-kommissionen



2. Forløb med SAM-rejseholdet
Touchpoints

Side 29

Opstartsm

øde

Præsentations

møde

Planlægnings 

møde

Planlægnings 

møde

Oplæg &      

1. workshop

2. workshop 

& Oplæg

Planlægnings 

møde

Hvilket 

koncept køber 

vi?

Hvem er UFS?

Hvad skal 

prioriteres 

indenfor 

ydelsen?

Hvordan skal 

workshops forløbe?

Tilpasning af 

dagsorden for       

2. workshop

Øvelser med 

risikoidentifikation & -

vurdering

Øvelser 

(fortsat) & 

oplæg om 2. 

forsvarslinje

Oplæg om intern 

finansiel kontrol

September November



2. Forløb med SAM-rejseholdet
Deltagere

Side 30

o Oplæg & 1. workshop:

- Oplæg om intern finansiel kontrol (2 t): Alle medarbejdere i kontoret

- Workshop (4,5 t): Regnskabsteams

o 2. workshop & Oplæg:

- Workshop fortsat (4,5 t): Regnskabsteams

- Oplæg om (sam)arbejdet med 2. forsvarslinje (1,5t): Regnskabsteams



2. Forløb med SAM-rejseholdet
Fortsat arbejde med 2. forsvarslinje

- Kontrolmiljøansvarlig ansat pr. 1. december

- Fortsat arbejde med risiko- og kontrolmatrix

- Implementering af SAM-rejseholdets koncept for 

ledelsesrapportering

SAM-rejseholdet onboarder kontrolmiljøansvarlig i konceptets 

skabeloner

Side 31



3. Takeaways
Hvad tager vi med fra forløbet?

Side 32

- Styrket fokus på Intern finansiel kontrol i hele 

kontor for Økonomistyring

- Opbygning af kompetencer indenfor 

risikoidentifikation og –vurdering, både teori og 

praksis.

- Skabeloner til brug for 1. og 2. forsvarslinje

- Sparring om intern finansiel kontrolmiljø
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Spørgsmål?
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Praktisk  

• Pris 25.000 kr. ekskl. moms

• 2 hold i 2023

- start d. 28. februar i København 

- start d. 30. august i København 

(tilmelding er åben)

• 2024 afvikles to hold i København (ikke åben)

Indhold 

• 8,5 kursusdage i løbet af 4-5 måneder

• ½ dags kick-off og 4 faglige moduler á 2 dage med 

ca. en måneds mellemrum  

• Internat med overnatning på modul 2

• Blandende læringsformer, værktøjer og teori

• Undervisere fra PwC og eksterne oplægsholdere

Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring – aktuelle kurser 

Grunduddannelse i økonomistyring

 Mindre erfarne økonomimedarbejdere statslige 

og statslig selvejende institutioner

 Behov for grundlæggende kompetencer

 Intro til nyeste viden og værktøjer til økonomistyring

 Netværk med kolleger i hele staten 

 Praksisnær og anvendelsesorienteret 

Tilmelding

• Via Campus – åben for tilmelding til hold i 2023   

• Læs mere om grunduddannelse i økonomistyring

Figur: Grunduddannelse i økonomistyring – opbygning og indhold

https://campus-fm.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0084/app/me/learningeventdetail/cours000000000081940?returnurl=common%2Fsearchresults%2Fgrunduddannelse%2FALL
https://oes.dk/styring-og-ledelse/kurser/grunduddannelse-i-oekonomistyring/
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Praktisk 

• 13.500 kr. ekskl. moms

• Aktuelle kurser i risikostyring: 

 6.-7. + 27. februar 2023

 28.-29. august + 18. september 2023

• Aktuelle kurser i intern finansiel kontrol:

 1.-2. + 20. marts 2023

 4.-5. + 21. september 2023

Indhold 

• 3 kursusdage (2 + 1 inkl. internat)

• Blandende læringsformer, værktøjer og teori

• Erfarne undervisere 

• Intro til nyeste viden og værktøjer 

• Praksisnær og anvendelsesorienteret

Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring – aktuelle kurser  

Specialiserede kurser 

 Mere erfarne medarbejdere i statslige og statslig 

selvejende institutioner

Risikostyring – hvad lærer du om på kurset?

• Teori, definitioner og tilgange til risikostyring 

• Identificering af risikotyper og metoder til vurdering, prioritering og 

håndtering af risici i praksis 

• Praktisk anvendelse af risikostyring på forskellige typer af aktiviteter

• Konkrete handlemuligheder til håndtering af risici

• Værktøjer til logning og opfølgning på risici

Tilmelding

• Via Campus – åben for tilmelding 

Intern finansiel kontrol – hvad lærer du om på kurset?

• Statens vejledning i intern finansiel kontrol, de tre forsvarslinjer, 

funktionsadskillelse og understøttelsen i de fællesstatslige it-systemer

• Tilrettelægge, designe og vedligeholde interne kontrolsystemer og –

processer ift. forretningen og implementering af intern kontrol 

• Udføre intern finansiel kontrol, rapportere og føre tilsyn med kontrolsystemer 

• Udarbejde og implementere regnskabsinstrukser, vejledninger mv.

• Værktøjer til logning af finansielle risici og kontroller

https://campus-fm.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0084/app/shared;spf-url=common%2Fcategorydetail%2Fcateg000000000008820%2Fxxemptyxx%2Fxxemptyxx%2FALL
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Tak for i dag!

Spørgsmål, ris og ros kan rettes til internkontrol@oes.dk


