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Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om kommunal og 
regional revision 
 
Bekendtgørelse nr. 965 af 28. juni 2016 om kommunal og regional revi-
sion indeholder yderligere krav til revision af regioner, kommuner og 
kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse. Be-
kendtgørelsen gælder dog ikke for små kommunale fællesskaber. 
 
Bekendtgørelsen fastsætter de bestemmelser i forordning (EU) nr. 
537/2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af 
interesse for offentligheden (revisorforordningen), som også gælder ved 
revision af regioner og kommuner mv. med de modifikationer, der følger 
af bekendtgørelsens §§ 3-6. 
 
Efter den gældende bekendtgørelse finder revisorforordningens artikel 4, 
stk. 2, om begrænsning på revisors levering af ikke-revisionsydelser an-
vendelse på regioner og kommuner mv. For at tage hensyn til regioners 
og kommuners mv. særlige forhold, indeholder bekendtgørelsen i § 4, 
stk. 1, en modifikation til begrænsningen efter revisorforordningen, så 
det samlede honorar for ikke-revisionsydelser ikke begrænses til under 
1,5 mio. kr. pr. år, og for så vidt angår kommuner med over 150.000 
indbyggere og for regioner ikke til under 2,5 mio. kr. pr. år. 
 
De hidtidige erfaringer har vist, at modifikationer i forhold til levering af 
ikke-revisionsydelser til kommuner ikke tager tilstrækkelig højde for 
kommunernes særlige forhold, herunder kommunernes forskellige stør-
relse. 
 
Det foreslås derfor i bekendtgørelsens § 4, stk. 1, for så vidt angår lan-
dets største kommuner at hæve grænserne for størrelsen af honoraret for 
ikke-revisionsydelser, som revisor altid vil kunne levere til en kommune. 
 
Den ændrede bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2019. Det foreslås 
dog i ikrafttrædelsesbestemmelsens § 7, stk. 2, at revisorforordningens 
artikel 4, stk. 2, om begrænsning af revisors levering af ikke-
revisionsydelser skal regnes fra og med regnskabsår, der er begyndt den 
17. juni 2016 eller senere. Begrænsningen i revisors levering af ikke-
revisionsydelser for kommuner og regioner vil derved som hidtil første 
gang indtræde i forbindelse med revision af regnskabet for 2020. 
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Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 
Bekendtgørelsen vurderes ikke at medføre administrative og erhvervs-
økonomiske konsekvenser. 
 
Frist for bemærkninger 
Erhvervsstyrelsen skal anmode om bemærkninger senest den 19. marts 
2019, kl. 12. 
 
Bemærkningerne bedes sendt til Peter Krogslund Jensen, 
(petkro@erst.dk).  
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede eller chefkonsulent Li-
se Brandi-Hansen, Økonomi og Indenrigsministeriet, tlf. 72282520. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Peter Krogslund Jensen 
Chefkonsulent 

Tel. dir. 3529 1438 

 
 
 
 
 


