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Redegørelse vedr. decisionsskrivelse for regnskab 2015
Dragør Kommune har den 20. december modtaget decisionsskrivelse fra
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om revision på beskæftigelsesområdet for regnskab 2015.

27. januar 2017

Der er efterfølgende taget kontakt til STAR om muligheden for at rykke
fristen for aflevering af Dragør Kommunes redegørelse. Der er aftalt ny
frist 1. februar 2017.
Ministeriet har nedenstående bemærkninger:
Der er fundet systematiske fejl med refusionsmæssig betydning på områderne:




Kontant- og uddannelseshjælp,
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og
Forsikrede ledige

Der er desuden revisionsbemærkninger på områderne:






Aktivering
Sygedagpenge
Ressourceforløb
Jobafklaring og
Ledighedsydelse

Gennemgang af sager på området for ledighedsydelse
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.

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

Ministeriets bemærkninger besvares i nedenstående:
Systematiske fejl med refusionsmæssig betydning
På baggrund af Tårnby og Dragør Kommunes forpligtigende samarbejde
varetages dele af sagsbehandlingsprocessen i Tårnby Kommunes jobcenter.
Tårnby har på baggrund af revisionen for både Tårnby og Dragør igennem 2016 skærpet sit fokus på ledelsestilsyn. Det betyder, at sagsbehandlere, der har fået udtrukket sager i tilsynet, efterfølgende har fået
gennemgået sagen af fagspecialist eller koordinator. Hvis tilsynet viser
en generel tendens til fejl, er forholdet blevet gennemgået på gruppemøde.
På baggrund af revisionsbemærkningerne til 2015 har der i 2016 været
fokus på følgende indenfor alle områder inklusiv kontanthjælp, arbejdsmarkedsydelse og forsikrede ledige:
Rettidighed i samtaler
Der har i sidste halvdel af 2016 været fokus på, at alle samtaler skal
afholdes rettidigt for alle områder. Der er i den forbindelse ansat en
medarbejder, som ugentligt trækker lister over kommende og aflyste
samtaler til teamlederne, således at der ledelsesmæssigt bliver fulgt op
på indkaldelserne.
Min plan
Den 31. marts 2016 har alle medarbejdere været på kursus i registrering og oprettelse af Min Plan. Kurset blev afholdt af KMD.
Det skærpede fokus på ledelsestilsyn er en direkte konsekvens af forrige
årsberetning. Fejlprocenten i fjerde kvartals ledelsestilsyn for 2016 er et
bevis for, at indsatsen har virket, og der fortsat skal være samme fokus
på ledelsestilsyn. Dette vil fremgå af årsberetning for 2017.
Revisionsbemærkninger uden refusionsmæssig betydning
Der er den 18. januar afholdt møde med Dragør Kommunes revisionsfirma, BDO, hvor revisionsmæssig praksis blev drøftet. Ved dette møde
blev Dragør Kommunes årsberetning gennemgået sammenholdt med
Tårnby Kommunes årsberetning. Det kan konstateres, at der er en betydelig forskel mellem kommunernes revisionsselskabers revisionsmæssige praksis.
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Dragør Kommunes etablering af et voksenteam med ledelses vil have
fokus på de påpegede områder. Endvidere har Dragør Kommune har
tilkøbt BDO’s ledelsestilsynsværktøj, som er under implementering.
Gennemgang af sager på området for ledighedsydelse
BDO har foretaget gennemgang af alle sager for 2015 på området for
ledighedsydelse. Der var i alt 34 sager, hvor 3 af sagerne er gennemgået ved revision i 2015.
3 ud af 31 sager har forkert kontering med refusionsmæssig betydning,
og det vurderes, at der skal ske refusionsmæssig berigtigelse af refusionen med -6.745 kr. for 2015.
Dragør Kommune har gennemløbet BDO’s opgørelse og er enig i vurderingen. Berigtigelse vil ske ved restafregning i statsrefusionsskemaet.
Samarbejdet mellem Dragør og Tårnby Kommune
Der er afholdt samarbejdsmøde mellem Tårnby og Dragør kommune den
15. december. Mødets dagsorden var en general drøftelse af delaftalerne samt en forventningsafstemning kommunernes revisioner imellem,
hvorfor Deloitte og BDO ligeledes deltog ved mødet.
Tårnbys jobcenterchef og chef for voksenydelser i Dragør Kommune
afholder løbende møder med hinanden. Ved disse møder er der en gensidig orientering og forventningsafstemning. Der er endvidere udpeget
en fast kontaktperson i begge kommuner, der skal sikre, at oplysninger,
der går på tværs af kommunerne, behandles.
Det samme er ligeledes gældende ved ledelsestilsyn i sager, hvor Tårnby handler på vegne af Dragør, fremsendes til Dragør, hvorefter Dragør
udfører ledelsestilsyn på udbetalingsdelen. Derved foretages der ledelsestilsyn på hele sagen.
Dragør Kommune har derudover ønsket at opkvalificere voksenydelsesområdet ved at etablere et voksenteam, som hører under lederen for
børne- og voksenområdet. Det forventes hermed, at der sker en opkvalificering på voksenydelsesområdet samt et skærpet fokus på helhedssynet for den enkelte borger.

Venlig hilsen
Sara Birch Claces
Borger- og Socialchef
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