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Redegørelse vedr. decisionsskrivelse for regnskab 2014
Dragør Kommune har den 21. december modtaget decisionsskrivelse fra
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om revision på beskæftigelsesområdet for regnskab 2014.

29. januar 2016

Der er efterfølgende taget kontakt til STAR om muligheden for at rykke
fristen for aflevering af Dragør Kommunes redegørelse. Der er aftalt ny
frist 26. februar 2016, således at Dragør Kommune kan få godkendelse
af redegørelsen på decisionsskrivelse af Kommunalbestyrelsen inden
svaret sendes til STAR.
Dragør Kommune har endvidere haft kontakt med STAR den 8. januar
på baggrund af mailkorrespondance fra kommunens egen revisor fra
BDO, som stiller sig uforstående overfor de mange sagsområder, hvori
STAR ønsker genbehandling af sager.
Efter drøftelse med STAR, skal Dragør Kommune specificere hvilke
handlinger revisionsnotat 2014 har medført, hvilket uddybes i nedenstående:
Ministeriet har nedenstående bemærkninger:
Der er fundet systematiske fejl med refusionsmæssig betydning på områderne





kontant- og uddannelseshjælp,
tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor, befordringsgodtgørelse
m.v. samt tilskud til jobrotation og voksenlærlinge, løntilskud m.v.,
fleksjob (i lighed med sidste år) og
ledighedsydelse og særlig ydelse (i lighed med sidste år)

Åbningstid
Mandag-tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

10.00-14.00
Lukket
10.00-18.00
10.00-13.00

Telefontid
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

10.00-14.00
10.00-18.00
10.00-13.00

Endvidere oplyser STAR, at der generelt er fokus på kommuner, som
indgår i et forpligtende samarbejde med delaftaler for derved at sikre, at
kvalitet og samarbejde højnes. Der ønskes derfor en beskrivelse af samarbejdet mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Dette vil blive
beskrevet nederst i brevet.
Nedenfor besvares de enkelte punker:
Kontant- og uddannelseshjælp:
Dragør Kommune har på baggrund af decisionsskrivelsen kontaktet BDO
med henblik på udvalg af 15 sager, hvori der skulle foretages revision
vedr. kontering samt refusion. Tilbagemeldingen fra BDO er, at Dragør
Kommune ikke skal foretage sig yderlige. Der er ikke tale om en fejl
med refusionsmæssig betydning.
I BDO’s besvarelse til Ministeriet om afsluttende beretning for 2015, vil
det fremgå af besvarelsen vedr. decisionsskrivelsen for 2014, at punktet
anses for værende afsluttet.
Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor, befordringsgodtgørelse m.v. samt tilskud til jobrotation og voksenlærlinge, løntilskud m.v.:
Dragør Kommune kan oplyse at alle sager er gennemgået og omkonteret. Derudover kan det oplyses, at der er indgået aftale med Tårnby om
at det skal fremgå tydeligt i sagen, hvorvidt borgeren er over/under 30,
år. Citat fra BDO’s årsberetning side 487 i feltet konklusion på 1.3.4
Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor, befordringsgodtgørelse m.v.
”På baggrund af den udførte revision og til trods for at der er fundet
generel fejl, er det vores opfattelse, at områderne administreres i overensstemmelse med gældende regler. Der er påset at samtlige sager er
blevet om konteret i 2014”
Fleksjob (i lighed med sidste år):
Dragør Kommune har gennemgået alle sager vedr. fleksjob i 2013 og
2014 og berigtiget dem. Der har efterfølgende været en dialog med
Tårnby Kommune om disse fejlkonteringer, og det er konstateret, at der
behov for synlig dokumentation i sagen. Citat fra BDO’s årsberetning
side 489 i feltet konklusion på 1.3.6 fleksjob/flekslønstilskud
”På baggrund af den udførte revision og til trods for, at der er fundet
generel fejl, er det vores opfattelse, at områderne administreres i overensstemmelse med gældende regler. Der er påset at der er foretaget en
gennemgang af området for både 2013 og 2014 og evt. manglende udbetalinger til borgerne er foretaget i 2015, samt at for meget hjemtaget
refusion er berigtiget i den endelige restafregning for 2014”
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Ledighedsydelse og særlig ydelse (i lighed med sidste år):
Dragør Kommune har gennemgået alle sager om ledighedsydelse og
berigtiget dem. Der har efterfølgende været en dialog med Tårnby
Kommune om disse fejlkonteringer, og det er konstateret, at der er behov for synlig dokumentation. Citat fra BDO’s årsberetning 489 i feltet
konklusion på 1.3.7 Ledighedsydelse.
”På baggrund af den udførte revision og til trods for at der er fundet fejl
af både general og enkeltstående karakter, er det vores opfattelse, at
områderne administreres i overensstemmelse med gældende regler.”
Der er påset, at der er foretaget rettelser af ovenstående fejl. Jobcenter
Tårnby har oplyst, at de fremadrettet vil have skærpet opmærksomhed
på opfølgning af CV”
Samarbejdet mellem Dragør og Tårnby Kommuner
Decisionsskrivelsen har fokus på samarbejdet mellem kommunerne.
Der foregår et tæt samarbejde på chefniveau.
Dragør Kommune deltager således ved afdelingsmøderne en gang månedligt samt ved større ledermøder i jobcenteret en gang i kvartalet.
Der er endvidere udpeget fast kontaktperson i begge kommuner, der
skal sikre, at oplysninger, der går på tværs af kommunerne, behandles.
Det samme er ligeledes gældende ved ledelsestilsyn, hvor de sager,
hvor Tårnby handler på vegne af Dragør, fremsendes der med cpr nr. til
orientering til Dragør, hvorefter Dragør udfører ledelsestilsyn på udbetalingsdelen.
Dragør Kommune har derudover ønsket at opkvalificere kontanthjælpsområdet, således at der oprettes et team bestående af medarbejdere
med samme arbejdsopgaver, som fagligt understøttes af en nyoprettet
koordinatorstilling. Dragør Kommune har forventning om, at det nye
team er på plads medio 2016.

Venlig hilsen
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