


Revisors kontrol af at lovkrav overholdes



Lovkrav

Udfordringen:

• Nogle lovkrav er ufravigelige og skal overholdes.

• Nogle lovkrav kan gradbøjes og skal i al væsentlighed overholdes.



Tilskud og elevtal



Tilskud og elevtal

Revisor kontrollerer, at skolens oplysninger til brug for 
tilskudsberegning og -udbetaling er korrekte, herunder at skolens 
registrering af antallet af årselever er rigtig.

Revisionsbekendtgørelsen bilag 1 pkt. 2.2.1



Tilskud og elevtal

Revisor påser, at elevbetalingen opfylder reglerne i lov om 
folkehøjskoler med tilhørende bekendtgørelser og den fastsatte 
mindstebetaling på Finansloven.

Revisionsbekendtgørelsen bilag 1 pkt. 6

Mindste elevbetaling 

for lange kostelever 

er 980 kr. pr. uge i 

2019.



Tilskud og elevtal

Dilemma: 

En elev har aftalt med forstanderen, at han kun skal betale 490 kr. pr. 
uge på det lange forårskursus.

Er det ok?



Tilskud og elevtal

Eleverne skal - for at kunne medregnes i årselevtallet - være 17½ år 
ved kursets begyndelse.

Lovens § 11 stk. 1



Tilskud og elevtal

Dilemma: 

En elev der først bliver 17½ år to uger inde i det lange kursus har 
tilmeldt sig. Der er en ledig plads på kurset, og da man ringer til ham 
for at sige, at han ikke er gammel nok, bliver han virkelig ked af det.

Må I lade ham gå på kurset, hvis han ikke tæller med i det 
tilskudsberettigede årselevtal?



Tilskud og elevtal

Kurset skal gennemføres med et flertal af danske statsborgere eller 
elever, der kan sidestilles hermed, jf. stk. 2. Flertallet skal opnås blandt 
de elever, der gennemfører hele kurset. Desuden skal der i hver enkelt 
kursusuge være et flertal af danske statsborgere eller elever, der kan 
sidestilles hermed, jf. stk. 2.

Tilskudsbekendtgørelsen § 14 stk. 1



Tilskud og elevtal

Dilemma: 

På det lange efterårskursus er der 17 danske elever og 16 
udenlandske elever. En mandag morgen er en af de danske elever ikke 
mødt op. 

Hvordan vil I forholde jer til det?  



Regnskab



Regnskab

Revisor efterprøver, om årsregnskabet er rigtigt - dvs. om 
årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de regler, der er 
fastsat for skolens regnskabsaflæggelse, og ikke indeholder væsentlige 
fejl og mangler.

• Revisionsbekendtgørelsen § 3 stk.  3 nr. 1



Regnskab

Revisionens omfang afhænger af skolens administrative struktur og 
forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af 
betydning for regnskabsaflæggelsen.

• Revisionsbekendtgørelsen § 4 stk. 2



Regnskab

Udfordringer:

• Aktivering eller udgiftsførsel.

• Nedskrivning af tilgodehavender.

• Feriepengeforpligtelse.

• Renteswap.

• Omkostninger ved låneoptagelse/omlægning.



Regnskab

Dilemma: 

Skolen har brugt 200 t.kr. på at lave et undervisningslokale om til et 
fællesområde, hvor eleverne kan hygge sig. Lokalet er fuldt istandsat, 
nymalet og der er købt møbler og fjernsyn m.v. 

Hvor meget vil I aktivere - og hvor meget vil I udgiftsføre i 
regnskabsåret?



Øvrige lovregler for højskoler

- Fast ejendom
- Løn- og ansættelsesforhold



Øvrige lovregler – fast ejendom

Revisor påser, at:

1. skolen ikke har erhvervet bygninger med henblik på udlejning.

2. skolens egne bygninger, der midlertidigt ikke benyttes, kun udlejes i 
en afgrænset periode eller til udløbet af en på købstidspunktet 
gældende lejekontrakt.

• Revisionsbekendtgørelsen bilag 1 pkt. 5

OBS: Kulturministeriet mener, at permanent 

overskydende bygningskapacitet skal 

afhændes.



Øvrige lovregler – løn og ansættelsesvilkår

Revisor kontrollerer, at skolens dispositioner på løn- og 
ansættelsesområdet sker i overensstemmelse med de love, 
overenskomster, aftaler m.m., der gælder for skolens personale, jf. 
statsligt fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og 
ansættelsesvilkår.

• Revisionsbekendtgørelsen bilag 1 pkt. 3.1



Øvrige lovregler – løn og ansættelsesvilkår

…revisor påser, at:

1. der foreligger ansættelsesbreve i overensstemmelse med 
gældende regler og aftaler.

2. der på personalesagerne er den fornødne dokumentation.

3. resultatlønskontrakter og engangsvederlag for merarbejdere og 
særlig indsats for øverste leder og for øvrige ledere følger de 
gældende regler, herunder bemyndigelser.

• Revisionsbekendtgørelsen bilag 1 pkt. 3.2



Øvrige lovregler – løn og ansættelsesvilkår

Dilemma: 

Skolens bestyrelsesformand sender en mail om, at forstanderen skal 
have en lønforhøjelse på 5.000 kr. pr. måned. 

Hvordan vil I forholde jer til det?



Forvaltning af skolens midler



Forvaltning af skolens midler

Skyldige økonomiske hensyn:

• Produktivitet

• Effektivitet

• Sparsommelighed



Forvaltning af skolens midler

Forvaltningsrevisionen indgår som en integreret del af revisionen. Ved 
forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige 
økonomiske hensyn ved skolens forvaltning.

• Revisionsbekendtgørelsen § 3 stk. 4

Skyldige økonomiske hensyn:

• Produktiv

• Effektiv

• Sparsommelig



Forvaltning af skolens midler

Dilemma: 

Skolen har et sponsorat/en reklame til den lokale superligaklub på 
50.000 kr. årligt. 

Er det god forvaltning af skolens midler?



Forvaltning af skolens midler

• God økonomisk styring

• Budget for det kommende år

• Løbende budgetopfølgninger

• Tilbud ved større anskaffelser



Projektregnskaber



Projektregnskaber

Udfordringer:

• Særlige krav og retningslinjer for bevilling

• Dokumentation for krav i bevilling

• Dokumentation for timeforbrug egne ansatte

• Krav til egenfinansiering

• Tidsfrister



Anden lovgivning



Anden lovgivning

• Kildeskatteloven og momsloven

• Persondataloven

• Bogføringsloven

OBS: Revisor skal i revisionspåtegningen til 

årsregnskabet oplyse, hvis der er sket 

overtrædelser af anden lovgivning



Anden lovgivning

Dilemma: 

Skolen har sidste år haft fradrag for 9% af momsen på fællesudgifter. 
Det er 1. september og momsen for 1. halvår skal angives. 
Momsprocenten for indeværende år kan ikke gøres endeligt op endnu. 

Hvordan vil I forholde jer til det ved indberetningen?
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