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Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber
for 2015 på områder med statsrefusion for Dragør 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.
Det skal bemærkes, at denne decisionsskrivelse ikke afskærer Beskæftigelsesministeriet fra på et senere tidspunkt at undersøge yderligere forhold vedrørende regnskabsåret 2015, herunder eventuelt kræve berigtigelse af uberettiget modtaget refusion vedrørende 2015.
Resultat af gennemgangen på ministeriets område
Revisor har ikke forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.
Ministeriet vurderer det dog særdeles kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger på områderne:
-

Kontanthjælp, Uddannelseshjælp,
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og
Forsikrede ledige.

Der er desuden revisionsbemærkninger på områderne:
- Aktivering,
- Sygedagpenge,
- Ressourceforløb
- Jobafklaring og
- Ledighedsydelse
Ministeriet har noteret sig, at revisor oplyser, at det er deres vurdering, at administrationen på områderne fortsat er fejlbehæftet og anbefaler, at der iværksættes
tiltag, som sikrer, at områderne administreres korrekt fremadrettet.
Det fremgår af beretningen for regnskabsåret 2015 og kommunalbestyrelsens behandling af regnskabet den 25. august 2016, at Jobcenter Tårnby generelt har oplyst for alle områder, at der på baggrund af resultaterne af ledelsestilsynet på de

enkelte områder er iværksat en række initiativer med henblik på at rette op på de
konstaterede forhold.
STAR modtog den 8. marts 2016 Dragør Kommunes redegørelse af 29. januar
2016 vedrørende ministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2014. Redegørelsen indeholdt status for opfølgning på de konstaterede fejl og ydelsesområder
samt status på samarbejdet mellem Dragør og Tårnby Kommune på områderne.
Det er dog ministeriets opfattelse, at da det fremgår af beretningen for 2015, at der
er flere ydelsesområder, hvor der er gentagne revisionsbemærkninger og dertil
bemærkninger på flere yderligere ydelsesområder, har de iværksatte initiativer ikke
været tilstrækkeligt effektfulde.
Ministeriet forventer derfor inden én måned, at modtage en udvidet redegørelse fra
kommunen om, hvilke initiativer der er, eller yderligere vil blive iværksat for at
rette op på sagsbehandlingen inden for de fejlbehæftede områder.
Det fremgår tillige af det tværeministerielle skema, at der er fundet systematiske
fejl med refusionsmæssig betydning på området for ledighedsydelse. Det er derfor
Beskæftigelsesministeriets opfattelse, at det er sandsynligt, at der er udbetalt et
væsentligt forkert beløb i statsrefusion på området.
På den baggrund beder ministeriet kommunen om at gennemgå alle sager for 2015
på området for ledighedsydelse 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.
Opfølgning på tidligere beretninger
Der er ikke uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2014.
Temarevision 2015 – Revision af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse
med løntilskud
Beskæftigelsesministeriet har ingen bemærkninger til revisors gennemgang.
Revisionserklæringer vedrørende de sociale it-systemer
Det fremgår af beretningen, at kommunen har modtaget it-erklæringer vedrørende
de sociale it-systemer. Revisor oplyser i beretningen, at der ikke i de udarbejdede
erklæringer vedrørende de sociale it-systemer har været forhold, der har givet anledning til yderligere revision.
***
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.
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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 sagsbehandlingen.
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. 552 af 28. april 2015
om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder
inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder (aktuelt gældende bekendtgørelse).
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 eventuelle bemærkninger.
***
Dette brev er sendt elektronisk til kommunen, kommunens revisionsfirma og Statsforvaltningen.
Venlig hilsen

Rasmus Alting
Tilsyn og Kontrol
tlf.: 72 21 77 21
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