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Til samtlige kommuner att. Kommunalbestyrelsen 

Til KL 

Til kommunernes revisorer 

Meddelelse om ministeriets gennemgang af revisionsberetningerne for 

2018 

Social- og Indenrigsministeriet har afsluttet den årlige gennemgang af de kommunale 

revisionsberetninger for regnskabsåret 2018. Gennemgangen har vist en forringelse af 

resultatet sammenlignet med 2017, idet færre beretninger er vurderet som enten til-

fredsstillende eller ikke helt tilfredsstillende. Ministeriet henviser til vedlagte rapport 

om resultaterne af beretningerne for 2018. 

Ministeriet indskærper, at kommunerne fortsat skal have fokus på at nedbringe antal-

let af fejl, da der i 2018 ikke ses tendens til et egentligt fald i antallet af fejl. I 2018 

konstaterede revisorerne 413 fejl i de gennemgåede sager, i 2017 var der 422 fejl og i 

2016 var antallet af fejl 385.  

Af 99 revisionsberetninger, heraf 98 fra landets kommuner og en fra Christiansøs Ad-

ministration, er 69 beretninger vurderet i kategorien tilfredsstillende eller ikke helt til-

fredsstillende. I 2017 var 84 beretninger vurderet i samme kategorier, mens tallet i 

2016 var 72. 

Gennemgangen af beretningerne har samtidig vist, at antallet af kommuner, hvor 

kommunens revisor har fundet anledning til at afgive en eller flere revisionsbemærk-

ninger på ministeriets område er uændret siden 2017. For begge regnskabsår 2017 og 

2018 fandt revisorerne anledning til at afgive revisionsbemærkninger i ti beretninger. I 

2016 blev der afgivet revisionsbemærkninger i syv beretninger. 

Ministeriet er i den forbindelse særligt opmærksom på, at antallet af revisionsbemærk-

ninger siden 2016 er faldet, selvom fejlniveauet i kommunernes sager på ministeriets 

område fortsat er højt. I lighed med tidligere år, er det kommunernes administration 

af de enkelte personsagsområder efter servicelovens § 41 (merudgifter til børn), § 42 

(tabt arbejdsfortjeneste) og § 100 (merudgifter til voksne), der af de kommunale revi-

sorer vurderes at være de mest fejlbehæftede.  

Ministeriet bemærker i forlængelse heraf, at personsagsgennemgangen er et vigtigt 

redskab til at identificere – ikke alene om kommunen generelt administrerer sagerne 

korrekt – men også om der eventuelt er utilsigtede virkninger af lovgivningen.  

Rigsrevisionen gennemførte i foråret 2018 en undersøgelse af Beskæftigelsesministeri-

ets, det daværende Børne- og Socialministeriets og Udlændinge- og Integrationsmini-

steriets tilsyn med den statslige refusion til kommunerne. Rigsrevisionen vurderede, at 
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ministeriernes tilsyn med de områder, hvor kommunerne anmoder om refusion for 

deres udgifter, burde forbedres.  

Statsrevisorerne har på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse fundet det utilfreds-

stillende, at der er et højt fejlniveau i kommunernes behandling af sager, hvor der kan 

hjemtages statsrefusion. 

Ministeriet kan oplyse om, at der aktuelt arbejdes på en model for modernisering af 

den kommunale revisionsordning vedr. statsrefusion, som gradvist implementeres i 

udvalgte kommuner fra 2021. 

Ministeriet bemærker dog, at det ifølge regnskabsbekendtgørelse nr. 1591 af 

16/12/2019 § 3 stk. 1 og 2, er en grundlæggende betingelse for at kunne hjemtage 

statsrefusion, at ydelsen eller indsatsen er meddelt i overensstemmelse med lovgivnin-

gen, ligesom udgifterne skal være bogført i overensstemmelse med konteringsreglerne. 

I lyset af Rigsrevisionens beretning samt ministeriets egen gennemgang af beretnin-

gerne for 2018 bemærker ministeriet, at det er kommunalbestyrelsens ansvar, at alle 

betingelser for at hjemtage statsrefusion er opfyldt.  

Afslutningsvis skal ministeriet anmode om, at kommunalbestyrelsen sikrer, at alle re-

levante medarbejdere i kommunen gøres bekendt med indholdet i denne skrivelse.  

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 


