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1. Proces for behandling af revisionsberetning og revisi-
onsbetænkning  
 
Kommunens eksterne revisor fremsendte den 1. juni 2021 til Borgerrepræ-

sentationen følgende beretninger om revisionen af Københavns Kommu-

nes regnskab for 2020: 

 

• Revisionsberetning for 2020 vedrørende årsregnskabet 

• Revisionsberetning for 2020 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede 

udgifter, der er omfattet af statsrefusion 

• Revisionsberetning for 2020 vedrørende kommunens administration af 

byfornyelsesområdet  

 

Økonomiudvalget har til opgave at foranledige, at der sker en besvarelse af 

revisionsbemærkninger til årsregnskabet – både for så vidt angår bemærk-

ninger til forvaltningen under Økonomiudvalget og under de stående ud-

valg.  

 

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. september 2021 at over-

sende Økonomiudvalgets og de stående udvalgs besvarelser af de afgivne 

bemærkninger til Revisionsudvalget.  

 

Økonomiudvalget skal afgive en revisionsbetænkning med indstilling om 

regnskabet til Borgerrepræsentationen.  

 

Revisionsudvalget – nedsat i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4, – har til 

opgave at foretage det forberedende arbejde i forhold til Økonomiudval-

gets behandling af revisionsberetningerne.   

 

Revisionsberetningerne er behandlet efter retningslinjerne i Københavns 

Kommunes revisionsregulativ af 21. februar 2008 med senere ændringer. 

 

Revisionsudvalget afgiver et udkast til revisionsbetænkning over beretnin-

gen om revisionen af årsregnskabet henholdsvis delberetningerne til Øko-

nomiudvalget.  

 
Revisionsbetænkningen skal indeholde de bemærkninger, som behandlin-

gen af årsregnskabet, beretningen om revisionen af årsregnskabet hen-

holdsvis delberetningerne og Økonomiudvalgets og udvalgenes bemærk-

ninger måtte give anledning til.  
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I betænkningen fremdrages endvidere sådanne forhold, som efter Revisi-

onsudvalgets skøn kan være af betydning for Borgerrepræsentationen ved 

bedømmelsen af regnskabet og de dispositioner, der er omfattet af regn-

skabsaflæggelsen henholdsvis beretningerne.   

 

Revisionsudvalget har behandlet den eksterne revisors beretninger. Be-

handlingen har tillige omfattet de kommentarer, som Økonomiudvalget og 

de stående udvalg har knyttet til beretningerne.  

 

Borgerrepræsentationen træffer på et møde afgørelse med hensyn til de 

fremkomne bemærkninger. 

 

Årsregnskabet, revisionsbetænkningen og de afgørelser, som Borgerre-

præsentationen har truffet i forbindelse hermed, skal indsendes til Ankesty-

relsen inden en frist, der er fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet. 
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2. Revisionsudvalgets indstilling til betænkning over be-
retninger om revisionen af årsregnskabet   
 
Revisionsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget tillige med indstillingen til 

Borgerrepræsentationen om decision af årsregnskabet for 2020 afgiver 

nærværende betænkning, dateret den 29. september 2021 til Borgerrepræ-

sentationen med følgende indstilling:  

 

Borgerrepræsentationen tager revisionsbetænkningen over beretninger 

om revisionen af Københavns Kommunes regnskab 2020 til efterretning 

med de i indstillingen anførte kommentarer fra Økonomiforvaltningen, og 

godkender udvalgenes besluttede foranstaltninger som følge af revisionens 

bemærkninger, jf. revisionsbetænkningens bilag 1.  

 

 

 

Revisionsudvalget, den 29. september 2021 

 

 

Sofie Seidenfaden 

                   formand 

 

 

Jens Kjær Christensen 

 

Mette Annelie Rasmussen    Andreas Keil 

 

 

  

Jens-Kristian Lütken        Klaus Mygind                           Kim Hjerrild 
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3.  Revisionen af 2020-regnskabet mv. 
 
Følgende fremgår af § 26 i Revisionsregulativet for Københavns Kommune:  

 

”Revisionsbetænkningen skal indeholde de bemærkninger, som behand-
lingen af årsregnskabet, beretningen om revisionen af årsregnskabet hen-

holdsvis delberetningerne og Økonomiudvalgets og udvalgenes bemærk-

ninger måtte give anledning til”.  
 

”I betænkningen fremdrages endvidere sådanne forhold, som efter Revisi-

onsudvalgets skøn kan være af betydning for Borgerrepræsentationen ved 

bedømmelsen af regnskabet og de dispositioner, der er omfattet af regn-

skabsaflæggelsen henholdsvis delberetningen”.  
  

3.1. Intern revisions opgavevaretagelse 

 

Revisionen af årsregnskabet varetages af Deloitte med bistand fra kommu-

nens interne revision. Den eksterne revisor, der har det fulde ansvar for revi-

sionens udførelse og rapportering, udfører review af Intern Revisions ar-

bejde og har vurderet Intern Revisions ressourcer, kompetence og uaf-

hængighed i forhold til udførelsen af revisionsopgaverne.  

 

Den eksterne revisor har vurderet, at kvaliteten af Intern Revisions arbejde er 

på et sådant niveau, at de fuldt ud kan basere deres overordnede konklusion 

på Intern Revisions delkonklusioner for de områder, som Intern Revision har 

revideret.  

 
For 2020 har Intern Revision udført revisionen af lønområdet, regnskabsfø-

ring og interne kontroller på væsentlige finansielle processer samt balancen 

i kommunens årsregnskab. Intern Revision har endvidere gennemført en 

række særlige undersøgelser af kommunens administration, økonomisty-

ring m.v.  

 

3.2. Afgivne revisionsbemærkninger i revisionsberetningerne 

 

Revisionsudvalget har noteret sig, at ekstern revisor for 2020 har afgivet i alt 

11 revisionsbemærkninger mod 15 i 2019. Siden beretningen for 2019 er 7 

bemærkninger og 6 delbemærkninger lukket. 

 



                                                                                  

7 
 

Intern Revision 

Der er afgivet 2 nye bemærkninger, som kan henføres til igangværende an-

lægsprojekter (bemærkning nr. 5) samt en vedrørende momsrefusionsord-

ningen (bemærkning nr. 6). 

 

Herudover er afgivet 1 ny delbemærkning, som kan henføres til administra-

tion af autorisationer i Kvantum (bemærkning 1.2). 

 

Nedenfor er en kort oplistning af indholdet af de afgivet revisionsbemærk-

ninger. For en fyldestgørende gennemgang af revisors observationer og re-

visionsbemærkninger henvises til Revisionsbetænkningens bilag 2, Revisi-

onsberetning for 2021 vedrørende årsregnskabet og bilag 3, Revisionsbe-

retningen for 2020 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, 

der er omfattet af statsrefusion.  

 

Udvalgenes besluttede foranstaltninger som følge af revisionsbemærknin-

gerne fremgår af revisionsbetænkningens bilag 1, Oversigt over udvalgenes 

besvarelse af bemærkninger til Revisionsberetningen for regnskab 2020.   
 

3.2.1 Revisionsbemærkninger vedrørende den løbende revision  

 

Revisionsbemærkning nr. 1 Regnskabsføring, forretningsgange og interne 

kontroller  

• Revisionens stikprøvevise gennemgang af bilag viser, at der er flere fejl og 

mangler i bilagshåndteringen i bogføringen, der kan henføres til: 

o Manglende regnskabsmæssig dokumentation 

o Konteringsfejl med momsmæssig betydning. 

• Den årlige analyse af autorisationer, foretaget i september 2020, inden for 

området SAP Basis har afdækket tildeling af kritiske roller og/eller tildeling 

af kritiske roller til mange brugere. Manglende overvågning af tildelingen 

og brugen af kritiske basisrettigheder udgør en risiko for uautoriseret ad-

gang til alt funktionalitet, manipulation af data, oprettelse af nye roller 

og/eller tildeling af kritiske roller til en selv eller andre brugere. 

 

Revisionsbemærkning nr. 2 Generelle it-kontroller  

• Der er konstateret væsentlige risici ved kommunens styring af brugerret-

tigheder og systemadgange i kritiske it-systemer.  

• AD’et i BUF IT (BIT) i BUF er baseret på UNI-Login oplysninger fra Styrel-

sen for It og Læring (STIL). Vi har konstateret, at der ikke er opsat tvunget 
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periodisk skift af password for brugerne, som tilgår BIT’s AD, som det 

fremgår af KK’s generelle krav til passwordpolitik.  
 

3.2.2 Revisionsbemærkninger vedrørende årsregnskabet 

 
Revisionsbemærkning nr. 3 Balancens poster 

• Der er stadig forhold vedrørende kvaliteten i de foretagne afstemninger 

og dermed kommunens evne til at aflægge et retvisende regnskab, der 

skal forbedres. Der er således stadig klassifikationsfejl og mangler, som 

skal berigtiges og iagttages fremover, inden regnskabet aflægges.  

• Der er konstateret væsentlige fejl på grund af manglende kvalitetssikring 

af afstemningerne vedrørende kommunens tilbagekøbsrettigheder, som 

har givet anledning til korrektioner i regnskabet samt rettelser i den obli-

gatoriske oversigt vedr. eventualrettigheder efter BR’s godkendelse i april 
2021.  

 

Revisionsbemærkning nr. 4 Debitorområdet 

• Det igangsatte ”Projekt afstemning og driftsstabilisering af debitorområ-
det” forløber planmæssigt. Hovedvægten i genopretningen af debitorom-

rådet i 2021 ligger på at få bragt de processer i orden, hvor der er risiko for 

økonomisk tab, og etablere klare aftaler om snitflader, roller og ansvar 

mellem KS og forvaltningerne. Der er således stadig risiko for tab/afskriv-

ninger, som vil påvirke forvaltningernes/kommunens økonomi. 

 

Revisionsbemærkning nr. 5 Igangværende anlægsprojekter (NY) 

• Vedrørende igangværende anlægsprojekter er det ikke muligt at trække 

en fuldstændig regnskabsrapport med oplysninger om bevillinger (bud-

getter) og akkumulerede regnskabstal i kommunens økonomisystem. Det 

er således vanskeligt for ledelsen løbende at overvåge, hvorvidt der afhol-

des udgifter til anlægsprojekter, uden at der foreligger en bevilling. 

 

Revisionsbemærkning nr. 6 Momsrefusionsordningen (NY) 

• I regnskabsåret har kommunen hjemtaget yderligere 12,8 mio. kr. i moms-

refusion vedrørende berigtigelse af positivlistemoms for år 2015. KS har 

ikke i fornødent omfang kunne dokumentere processen omkring undersø-

gelsen og herunder den nødvendige kvalitetssikring. Vores stikprøvevise 

gennemgang af KS’s opgørelse viser forskellige fejltyper og -kilder, og der 

er derfor en risiko for fejl i den foretagne momsberigtigelse vedrørende 

tidligere år i både positiv og negativ retning.  
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Revisionsbemærkning nr. 7 Kommunens regler for indkøb 

• Brugen af indkøbsordrer i Kvantum er steget gennem 2020, og compli-

ance målt i procent på antal fakturaer med indkøbsordrenummer er i 

marts 2021 målt til 49,6%, hvilket er det højeste nogensinde. Det er dog en 

væsentlig udfordring, at målsætningen anvender begrebet ”system-com-

pliance”, som kun måler proceseffektivitet. Der måles således ikke på, om 

kommunen køber den rigtige vare/tjenesteydelse hos den rigtige leveran-

dør til den rigtige pris. Endelig har vi konstateret en uhensigtsmæssig ad-

færd/kreative løsninger i forvaltningerne for at nå system-compliance, 

uden at der reelt er tale om en effektiv indkøbsproces.   

 

Revisionsbemærkning nr. 8 Takster TMF  

• Det henstilles, at det sikres, at forvaltningens eksterne og interne takster er 

lovlige, transparente, korrekt beregnede og på det rigtige grundlag.  

 

Revisionsbemærkning nr. 9 Tilskudsadministration KFF 

• Krav og bestemmelser i forhold til udbetaling af tilskud efterleves i flere 

tilfælde ikke. Forvaltningen har ikke kunnet gennemføre og afslutte arbej-

det med genopretningsplanen i 2020 som planlagt, derfor afsluttes pro-

jektet først i 2021. 

 

Revisionsbemærkning nr. 10 Indtægter KFF 

• Forvaltningen har ikke implementeret reglerne i Forretningscirkulæret for 

indtægter, derfor kan det ikke dokumenteres, at man på alle områder ef-

terlever reglerne. Forvaltningen har ikke kunnet gennemføre og afslutte 

arbejdet med implementeringen i 2020 som planlagt. Derfor afsluttes 

projektet først i 2021. 

 

Revisionsbemærkning nr. 11 Revisorerklæringer   

• Jævnfør erklæring for  fra KMD’s revisor er der i lighed med , 

2018 og 2019 konstateret en række væsentlige kontrolsvagheder relateret 

til adgangsstyring i økonomisystemet Kvantum. 

• Erklæring for KMD Opus Debitor og KMD Opus Løn pr. 30. juni 2020 (type 

1-erklæring), og den gælder derfor ikke for hele 2020.   

• Vi har modtaget erklæring vedrørende Kommunernes Sygedagpengesy-

stem (KSD) rettet mod alle kommuner, der anvender KSD. Erklæringen in-

deholder følgende forbehold: 
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o ”Grundlag for konklusion med forbehold”                                  

Som anført under kontrolmål  ”Der er etableret kontroller, som med-
virker til, at der som led i sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig bereg-

ning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrolaktivi-
teterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 

fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden. Kontrolmålet er der-

med ikke fuldt opnået”. 
 

3.3. Revisors konklusion på den udførte revision    

Under forudsætning af at Borgerrepræsentationen godkender det korrige-

rede årsregnskab, vil vi som afslutning på revisionen forsyne kommunens 

regnskab med efterfølgende revisionspåtegning ”Revisionspåtegningen er 

uden forbehold”. 

 

Revisionspåtegningen er forsynet med en fremhævelse af forhold vedrø-

rende revisionen, der alene er medtaget af hensyn til regnskabslæsers for-

ståelse af revisionspåtegningen og er dermed ikke en kritisk bemærkning. 

Fremhævelsen fastslår blot, at det godkendte budget for 2020, som er an-

ført som sammenligningstal, ikke er revideret. Denne fremhævelse er et krav 

i henhold til revisionsstandarderne og afgives for alle kommuner. 

 

3.4. Kommentarer til årsregnskabet i øvrigt  

Deloitte har i beretningen anført kommentarer om følgende emner, der kan 

henføres til den udførte revision: 

• Revision af årsregnskabet, som omhandler: 

o Grundlag for revisionen, revisionsstrategi, ansvarsfordeling i forhold 

til Intern Revision, drøftelser med ledelsen om risikoen for besvigel-

ser samt ledelsestilsyn.  

 

Revisionen har givet anledning til følgende: 

 
Styrket ledelsestilsyn (alle forvaltninger) 

Intern Revision har i 2020 foretaget en vurdering, af kommunens samlede 

kontrolmiljø på det finansielle område. Vurderingen er, at kommunen helt 

overordnet har et godt kontrolmiljø. For yderligere at styrke rammerne om-

kring de nuværende ledelseskontroller anbefales, at der etableres en fastere 

struktur for ledelsestilsyn. Dette kan eventuelt ske ved etablering af en mere 

formel compliancefunktion i forvaltningerne.  
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I forlængelse heraf har Økonomidirektørkredsen besluttet at igangsætte en 

proces, hvor kredsen drøfter, hvordan der kan etableres en fastere struktur 

for ledelsestilsyn i de enkelte forvaltninger under hensyntagen til, at opga-

ven med ledelsestilsyn varierer på tværs af forvaltningerne. Medio 2021 fo-

relægges Økonomiudvalget en afrapportering fra Økonomidirektørkredsen 

om mulige forslag til etablering af fastere struktur om ledelsestilsyn. 

 
Forventninger og styringsinformation på finansområdet (Økonomifor-

valtningen) 

Økonomiforvaltningen (ØKF) har udarbejdet et bilag til forretningscirku-

lære om Ledelsestilsyn (Bilag 1 – Forventninger og styringsinformation på 

de tværgående administrative områder). Bilaget tager afsæt i de fælles ad-

ministrative forretningsgange og oplister de risici, som det påhviler forvalt-

ningerne at vurdere og håndtere. Der udestår dog fortsat en beskrivelse af 

væsentlige områder, som kan henføres til debitorprocessen samt dele af fi-

nansprocessen. Primo 2021 udestår fortsat beskrivelsen af flere hovedpro-

cesser på finansområdet i Bilag 1. 

 

Forvaltningernes implementering af ledelsestilsyn 

Det er vurderingen, at forvaltningerne generelt har en positiv tilgang til ar-

bejdet med implementering af et risikobaseret ledelsestilsyn.  

 

Opfølgningen på områder, der har været fokus på i forvaltningernes hand-

leplaner for 2020, har vist, at forvaltningerne i al væsentlighed har gennem-

ført de planlagte aktiviteter. For Teknik- og Miljøforvaltningen er det bemær-

ket, at flere væsentlige risikoområder er udskudt fra tidligere års handlepla-

ner til 2021-handleplanen. Det bemærkes, at der kan være en risiko for, at de 

områder, som forvaltningerne jf. handleplanen endnu ikke har gennemført, 

ikke administreres hensigtsmæssigt og betryggende. 

 

• Redegørelse for den finansielle revision, som omhandler: 

o En overordnet og kortfattet beskrivelse af revisionen af de enkelte  

o områder herunder det fastlagte væsentlighedsniveau 

 

• Redegørelse for den juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, som 

omhandler følgende konkrete undersøgelser: 

o 7.3.1 Vurdering af det samlede kontrolmiljø 

o 7.3.2 Bygningsvedligehold i KEID - ØKF 

o 7.3.3 Administration af aflønningsmodellen - TMF 
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o 7.3.4 Undersøgelse af den økonomiske styring af private leverandører 

på dagbehandlingsområdet - SOF 

 
Undersøgelserne er foretaget af Intern Revision og har givet anledning til føl-

gende: 

 

Vedrørende vurderingen af det samlede kontrolmiljø henvises til afsnittet 

ovenfor om Styrket kontrolmiljø.  

 

Undersøgelsen i KEID viste at KEID helt overordnet har sikret, at der er udar-

bejdet hensigtsmæssige forretningsgange for indkøb af bygningsvedligehold. 

Der er dog konstateret enkelte områder, hvor der mangler beskrevne forret-

ningsgange, ligesom revisionen har vist, at de allerede beskrevne forretnings-

gangene ikke efterleves fuldt ud, og i flere tilfælde kan de udførte kontroller 

ikke dokumenteres.  

 

Undersøgelsen i TMF viste, at ledelsestilsynet vedrørende aflønningsmodel-

len har været mangelfuldt. Ledelsen har ikke i tilstrækkelig grad sikret, at det 

overordnede kontrolmiljø og de organisatoriske rammer understøtter et vel-

fungerende ledelses- og kontrolsystem i forhold til den økonomiske risiko, der 

er forbundet med modellen. Manglende styring og overvågning har efter vo-

res vurdering medført, at modellen i perioden 2017 – 2020 har akkumuleret 

et væsentligt underskud, som der ledelsesmæssigt ikke er reageret tilfredsstil-

lende på, ligesom kommunens regler og retningslinjer i flere tilfælde ikke er 

efterlevet.  

 

Undersøgelsen i SOF viste, at det økonomiske tilsyn, som udføres vedrørende 

tilbud omfattet af §§ 103 og 104 i Serviceloven, ikke er gennemført hensigts-

mæssigt og betryggende i forhold til at sikre, at midlerne i disse tilbud alene 

anvendes til det primære formål. Det er endvidere vores vurdering, at SOF’s 
økonomiske styring vedrørende kommunens 4 private dagbehandlingstilbud, 

hvor der er indgået en undervisningsoverenskomst med Københavns Kom-

mune i henhold til Folkeskolelovens § 20, stk. 5 og § 52 i Serviceloven, ikke er 

hensigtsmæssig og betryggende i økonomisk henseende.  
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4. Revisionsudvalgets bemærkninger og anbefalinger  
 
Det er Revisionsudvalgets samlede vurdering, at Økonomiudvalgets og de stå-

ende udvalgs besvarelser og besluttede handleplaner, såfremt disse gennem-

føres, vil kunne imødegå de fejl og mangler, der har givet anledning til revisi-

onsbemærkningerne.  

 

Revisionsudvalget har følgende bemærkninger og anbefalinger som følge af 

de anførte væsentlige forhold i revisionsberetningerne om regnskabet for 

2020, samt Intern Revisions rapportering mv., som efter udvalgets opfattelse 

kan være af betydning for Borgerrepræsentationen ved bedømmelsen af revi-

sionsberetningerne. 

 

Videreførte revisionsbemærkninger 

Revisionsudvalget noterer sig, antallet af revisionsbemærkninger samlet set er 

faldende, men også at der er enkelte bemærkninger, der har været videreført i 

flere år.  

o Indkøb – siden 2014 

o Balancens poster – siden 2015 

o Bilagskontrol – siden 2017 

o Tilskudsadministration (KFF) – siden 2017  

 

Revisionsudvalget er af den opfattelse, at revisionsbemærkninger som hoved-

regel bør lukkes i det efterfølgende regnskabsår. Der henstilles derfor til, at fag-

udvalgene indskærper, at direktionen i de enkelte forvaltninger sikrer, at de for-

hold, der er anført i bemærkningerne, der har været videreført i flere år, hånd-

teres snarest muligt således, at de risici, der er forbundet hermed, minimeres. 

 

Debitorområdet 

Revisionsudvalget finder det helt overordnet utilfredsstillende, at der er usik-

kerhed omkring kommunens tilgodehavender og dermed en risiko for, at kom-

munens indtægter ikke er korrekt indregnet i regnskabet, samt at der er tab/af-

skrivninger, som endnu ikke er identificeret i regnskabet.  

 

Revisionsudvalget noterer med tilfredshed, at afstemningsproblematikken nu 

er løst, og at arbejdet med driftsstabilisering af debitorområdet forløber plan-

mæssigt.  
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Intern Revision 

Revisionsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget indskærper, at direktionen i 

ØKF sikrer en systematisk, effektiv og forebyggende indsats overfor borgere 

og andre samarbejdspartnere, der ikke betaler for de ydelser, som kommunen 

leverer. ØKF bør derfor sikre, at forvaltningerne orienteres løbende om skyld-

nere og vejledes i, hvordan de i videst muligt omfang sikrer, at borgere og an-

dre samarbejdspartnere ikke oparbejder en gæld til kommunen.   

 

Indkøb 

Revisionsudvalget bemærker, at revisor i lighed med tidligere år anfører, at 

kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser ikke foretages således, at gæl-

dende regler for konkurrenceudsættelse og de politisk fastsatte krav til de kom-

munale indkøb overholdes. Endvidere påpeges det, at kommunen ikke får rea-

liseret de økonomiske gevinster gennem konkurrenceudsættelse.  

 

Revisionsudvalget noterer sig, at brugen af indkøbsordrer i Kvantum er steget 

gennem 2020, og at compliance målt i procent på antal fakturaer med ind-

købsordrenummer i marts 2021 er målt til 49,6%, hvilket er det højeste nogen-

sinde. Det er dog værd at bemærke, at målingen foretages på antallet af faktu-

raer og ikke på omfanget i kroner.  

 

Revisionsudvalget noterer med tilfredshed, at et nyt målbillede Aftale-compli-

ance, implementeres i oktober 2021. Herefter vil det være synligt, hvor stor en 

del af den skønnede baseline på ca. 5,2 mia.kr., der målt i kroner, viser kommu-

nens evne til at købe konkurrenceudsatte varer/tjenesteydelser hos den rigtige 

leverandør, som lever op til de politisk fastsatte krav. 

 

Revisionsudvalget henstiller, at Økonomiudvalget indskærper, at direktionen i 

ØKF sikrer, at det bliver lettere for indkøberne at ”købe rigtigt ind”. Henstillin-

gen skal ses i lyset af, at der forventes realiseret effektiviseringer på ca. 57 

mio.kr. i 2022 på indkøbsområdet, og at de politisk fastsatte krav til de kommu-

nale indkøb skal overholdes.   

 

 

5. Opfølgning af revisionsbetænkninger for tidligere år 
 
Revisionsudvalget har i revisionsbetænkninger for tidligere år fremsat en 

række bemærkninger og anbefalinger på grundlag af de fremdragne væ-

sentlige forhold i revisionsberetningerne mv.   
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Intern Revision 

Alle bemærkninger, kommentarer og anbefalinger vedrørende tidligere år 

er enten afsluttet i revisionsberetningerne for 2020 eller er videreført i revi-

sionsbemærkninger for 2020. Opfølgningen på fremdriften af de videre-

førte bemærkninger mv. vil således indgå i kommunens tiltag vedrørende 

disse forhold. Dette vil desuden naturligt indgå i den revisionsmæssige op-

følgning i forbindelse med revisionen af 2021-regnskabet og vil således 

blive omtalt i revisionsberetningerne for 2021.  


