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Statsrevisoratet har i brev af 25. november 2010 anmodet om en redegørelse for de 
foranstaltninger og overvejelser beretningen har givet anledning til. Redegørelsen 
vil forholde sig til beretningens indhold og konklusioner som til statsrevisorernes 
bemærkninger i forhold til behandlingen af de kommunale revisionsberetninger. 
 
Statsrevisorerne bemærker, at regnskaberne for statens overførsler til kommuner og 
regioner i 2009 samlet set er rigtige, og der generelt er en betryggende regnskabsaf-
læggelse. 
 
Statsrevisorerne gør særskilt opmærksom på følgende forhold: 
 

• Mange kommuner overholder ikke de fastsatte frister for indsendelse af 
revisionsberetningerne for de kommunale regnskaber. 

 
• Beskæftigelsesministeriet overholder ikke de fastsatte frister for behand-

ling af revisionsberetningerne for de kommunale regnskaber. 
 
Generelle bemærkninger 
Kommunerne skal hvert år senest ved udgangen af september sende en revisions- 
beretning om refusionsområdet for det forudgående regnskabsår til Beskæftigel-
sesministeriet. Kommunerne skal endvidere indsende en redegørelse om opfølg-
ning på eventuelle revisionsbemærkninger. 
 
Beskæftigelsesministeriet gennemgår årligt de kommunale revisionsberetninger 
som en væsentlig del af tilsynet med kommunerne. Hver kommune modtager en 
svarskrivelse fra ministeriet om resultaterne af gennemgangen.  
 
Rigsrevisionen har undersøgt ministeriets administration og regnskabsaflæggelse 
vedrørende refusion til kommunerne. I den forbindelse har Rigsrevisionen under-
søgt ministeriets behandling af kommunernes revisionsberetninger for regnskabs-
året 2008. 
 
Rigsrevisionen har vurderet, at Beskæftigelsesministeriet generelt har en tilfreds-
stillende sagsbehandling af de kommunale revisionsberetninger. 
 
Med henblik på at vurdere ministeriets sagsbehandlingstid har Rigsrevisionen un-
dersøgt om kommunerne har overholdt tidsfristen for indsendelse af revisionsbe-
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retninger til ministeriet og om ministeriet har overholdt egne frister for afgivelse af 
svar til kommunerne. 
 
Rigsrevisionen finder, at kommunerne i højere grad bør overholde tidsfristen for 
indsendelse af revisionsberetninger til ministeriet. Under halvdelen af revisionsbe-
retningerne for regnskabsåret 2008 blev indsendt rettidigt.  
 
Rigsrevisionen finder endvidere, at ministeriets sagsbehandlingstid ikke er tilfreds-
stillende og gør opmærksom på vigtigheden af, at svarskrivelserne udsendes i god 
tid, så kommunernes revisorer har tid til opfølgning i det efterfølgende års beret-
ning. 
 
Ministeriets opfølgning 
Jeg noterer mig med tilfredshed, at Rigsrevisionen har vurderet, at Beskæftigel-
sesministeriet generelt har en tilfredsstillende sagsbehandling af de kommunale re-
visionsberetninger. 
 
Pensionsstyrelsen (tidligere Arbejdsdirektoratet), som behandler revisionsberetnin-
ger på Beskæftigelsesministeriets område, har oplyst, at hovedparten af revisions-
beretningerne for regnskabsåret 2009 er indsendt rettidigt. Dette er en forbedring i 
forhold til regnskabsåret 2008, hvor under halvdelen af revisionsberetningerne blev 
indsendt rettidigt. Pensionsstyrelsen vil fremover stramme op på sin rykkerproce-
dure i forhold til kommuner, der ikke overholder fristen.  
 
Pensionsstyrelsen er meget opmærksom på vigtigheden af en hurtig tilbagemelding 
til kommunerne og de kommunale revisorer, og at tilbagemeldingen så vidt mulig 
sker inden næste års regnskabsgennemgang. Pensionsstyrelsen har således, på bag-
grund af Rigsrevisionens tidligere anbefaling, fastsat tidsfristen for svarskrivelser-
ne til den 1. april i det efterfølgende år. Det er Pensionsstyrelsens målsætning, at 
denne tidsfrist for behandling af revisionsberetningerne og afgivelse af svarskrivel-
ser fremover bliver overholdt. 
 
Rigsrevisionen har i sin beretning pkt. 45 nævnt en verserende sag om beskæftigel-
sesindsatsen i Københavns Kommune. I den anledning har Pensionsstyrelsen op-
lyst, at  man i forbindelse med gennemgangen af kommunens revisionsberetning 
har knyttet en række bemærkninger til denne sag, senest i brev af 21. oktober 2010 
til Københavns Kommune og til kommunens revisor. Jeg kan endvidere oplyse, at 
jeg har modtaget kopi af en afgørelse, som Arbejdsmarkedsstyrelsen den 6. decem-
ber 2010 har sendt til Københavns Kommune. Det fremgår af Arbejdsmarkedssty-
relsens afgørelse, at Københavns Kommune skal betale uberettiget hævet refusion 
tilbage for op til 390 mio. kr. 
 
Rigsrevisionens beretning har ikke givet anledning til yderligere foranstaltninger 
og overvejelser i Beskæftigelsesministeriet. 
 
Et eksemplar af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen, Landgreven 4, Post-
boks 9009, 1022 København K. 
 
Venlig hilsen 
 
Inger Støjberg 


