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Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 

2019 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune. 

  

Udlændinge- og Integrationsministeriet har modtaget beretningen fra jeres 

revisionsselskab om den gennemførte revision af regnskabet for 2019. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har, jf. nedenfor, foretaget en gennemgang 

af de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets 

område, og hvor der udbetales statsrefusion og tilskud efter ministeriets lovgivning.  

 

Resultat af gennemgangen på ministeriets område  

Udlændinge- og Integrationsministeriet noterer, at revisor ikke har forbehold eller 

revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område. 

 

Ministeriet bemærker, at revisionen ved gennemgangen af de seks udvalgte sager 

vedr. selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse har fundet to fejl, 

hvor der ikke er sket rettidig økonomisk opfølgning hver tredje måned i henhold til 

aktivlovens § 10. Revisor vurderer, at fejlene er enkeltstående og uden 

refusionsmæssig betydning. 

  

Ministeriet finder det ikke helt tilfredsstillende, at revisionen ved gennemgangen 

af de seks udvalgte sager vedr. resultattilskud for uddannelse har fundet én fejl, 

hvor der er anvendt en forkert sats ved hjemtagelsen af tilskuddet. Revisor oplyser 

dog, at forholdet er korrigeret i den endelige restafregning vedrørende integration. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har på den bagrund ikke yderligere 

bemærkninger. 

 

Opfølgning på tidligere beretninger  

Revisor har modtaget Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse 

af 18. december 2019 vedrørende revisionsberetningen 2018 for Københavns 

Kommune. Der har her ikke været forhold til opfølgning i 2019 vedrørende 2018 

eller tidligere år. 
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Generelle bemærkninger  

Udlændinge- og Integrationsministeriet går ud fra, at kommunen har rettet evt. 

fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig 

berigtigelse i de sager, hvor dette evt. har været påkrævet.  

 

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

at sagerne er behandlet korrekt. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at 

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

sagsbehandlingen.  

 

Lovgrundlag  

Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af 

revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som 

er omfattet af bekendtgørelse nr. 191 af 11. marts 2020 om ændring af 

bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision 

på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, 

Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og 

Undervisningsministeriets og Transport- og Boligministeriets ressortområder. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Larsen 

Kontorchef 
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