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Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber 

for 2013 på områder med statsrefusion for Gribskov Kommune 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen 

og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion 

og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder. For god ordens skyld be-

mærkes, at denne decisionsskrivelse således ikke afskærer Beskæftigelsesministe-

riet fra på et senere tidspunkt at undersøge yderligere forhold vedrørende regn-

skabsåret 2013, herunder kræve berigtigelse af eventuel uberettiget modtaget refu-

sion vedrørende 2013.  

 

Resultat af gennemgangen på ministeriets område 

 

Revisor har ikke forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.  

 

Ministeriet vurderer det dog som særdeles kritisabelt, at der for femte gang er revi-

sionsbemærkning på aktiveringsområdet.  

 

Der er desuden gentagne revisionsbemærkninger på områderne forsikrede ledige 

og fleksjob, herunder fleksløntilskud og endelig er der revisionsbemærkninger på 

kontanthjælpsområdet og om uddannelsesordning. Det fremgår af byrådets redegø-

relse, at man bl.a. vil øge fokus på områderne gennem et intensivt ledelsestilsyn for 

at rette op på forholdene.  

 

Da det er femte gang, der er revisionsbemærkninger på aktiveringsområdet, er det 

ministeriets vurdering, at initiativerne ikke er tilstrækkelige og beder derfor om en 

supplerende redegørelse fra kommunen for, hvad man vil gøre for at rette op på 

sagsbehandlingen inden for området.  Det er ministeriets klare forventning, at 

kommunen nu tilvejebringer den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen, og i høj 

grad prioriterer at få rettet op på sagsbehandlingen på området. Redegørelsen bedes 

fremsendt ministeriet inden for en måned. Ministeriet skal i den forbindelse gøre 

opmærksom på, at ministeriet ligeledes sidste år anmodede om at modtage en 

skriftlig redegørelse.   

  

Da det er anden gang, der er revisionsbemærkninger på områderne forsikrede ledi-

ge og fleksjob, skal ministeriet i lighed med ovenfor bede kommunen om en rede-

gørelse for hvilke tiltag, som kommunen har iværksat og hvilke nye tiltag som 

kommune har iværksat som følge af de konstaterede fejl. Redegørelsen bedes frem-

sendt ministeriet inden for en måned. 
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Henset at det er første gang der er revisionsbemærkninger på kontanthjælpsområdet 

og området vedrørende uddannelsesordning forventer ministeriet, at de initiativer, 

som revisor har anbefalet og som kommunen har iværksat, vil forbedre sagsbe-

handlingen på området/områderne, og at resultatet vil fremgå af næste års beret-

ning. 

 

Der er fundet systematiske fejl med refusionsmæssig betydning vedrørende refusi-

on/ resultattilskud og vedrørende særlig uddannelsesydelse i forbindelse med ud-

dannelse og forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber. Det er derfor Be-

skæftigelsesministeriets opfattelse, at det er sandsynligt, at der er udbetalt et væ-

sentligt forkert beløb i statsrefusion på området.  

 

På den baggrund beder ministeriet kommunen om at gennemgå alle sager for 2013 

på ovennævnte områder for at foretage fornøden refusionsmæssig berigtigelse og 

rette eventuelle øvrige fejl. Ministeriet forventer, at resultatet heraf vil fremgå af 

næste års beretning. 

 

Alternativt, hvis kommunen har mere end 15 sager på området og der er tale om et 

større antal ensartede sager, kan berigtigelsen ske ved, at kommunen skønsmæssigt 

beregner, hvor meget statens refusion bliver ændret, hvis reglerne var blevet fulgt. 

Berigtigelsen er omfattet af revisors kontrol, og ministeriet forventer, at resultatet 

af og grundlaget for beregningen fremgår af næste års beretning. 

 

Ministeriet forventer, at der fortsat er ledelsesmæssig fokus på områderne tilbud til 

udlændinge, kontante ydelser, revalidering og arbejdsmarkedsforanstaltninger og 

på at få sikret og tilrettelagte interne kontroller, der sikrer kvaliteten i sagsbehand-

lingen udarbejdes og følges. Det er ministeriet opfattelse, at der er behov for sær-

ligt fokus på dette, da revisor i lighed med tidligere år fortsat er af den opfattelse at 

sagsområderne på flere væsentlige punkter ikke administreres i overensstemmelse 

med gældende lovgivning. 

 

Opfølgning på tidligere beretninger  

 

Der er ikke uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2012. Ministeriet har no-

teret sig, at revisor har forholdt sig til samtlige ministeriets bemærkninger. 

 

*** 

Beskæftigelsesministeriet går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl, 

og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i 

de sager, hvor dette har været påkrævet. 

 

Ministeriet understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at 

sagerne er behandlet korrekt. Det er kommunalbestyrelsen/byrådets ansvar, at 

kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbe-

handlingen. 

 

Lovgrundlag 
 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på Beskæftigelsesministeriets 

vegne gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud 

på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 195 af 27. februar 

2013 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- 
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og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig 

og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder. 

 

Klagevejledning 

 

Hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har truffet afgørelse om, at der 

skal ske refusionsmæssig berigtigelse, kan kommunalbestyrelsen/byrådet klage til 

Beskæftigelsesministeriet.  

 

Klagen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72 

A, 2300 København S. 

 

Styrelsen sender klagen til Beskæftigelsesministeriet sammen med sagen og even-

tuelle bemærkninger. 

 

*** 

Dette brev er sendt elektronisk til kommunen, kommunens revisionsfirma og Stats-

forvaltningen. 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Rasmus Alting 

Tilsyn og Kontrol  

tlf.: 72 14 24 50 

 

 

 

 

 

 

 


