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Revisionsberetning for 2020 vedrørende årsregnskabet 

1. Revision af årsregnskabet 

1.1 Årsregnskabet 
Vi har afsluttet revisionen af det af Økonomiudvalget aflagte årsregnskab for 2020 for Københavns 
Kommune. 
 
Det af os reviderede årsregnskab omfatter siderne 29 til 38 i ”Københavns Kommunes regnskab 
2020/årsrapport” samt siderne 1 til 9 og 218 til 259 i ”Københavns Kommunes regnskab 2020 bevil-
lingsregnskab og obligatoriske oversigter”, der omfatter udgiftsbaseret regnskab, balance, finansie-
ringsoversigt, noter, herunder anvendt regnskabspraksis, bevillingsregnskab og obligatoriske oversigter 
med følgende hovedtal: 
 
 2020 2019 
 mio.kr. mio.kr.  ___________ ___________ 

Udgiftsbaseret resultat 3.393 2.666 
Aktiver 60.143 56.103 
Egenkapital 9.481 7.781   
 
Regnskabet er af Borgerrepræsentationen den 22. april 2021 oversendt til revisionen. Som følge af større 
fejl (se også revisionsbemærkning 3) har det været nødvendigt at foretage rettelser i årsregnskabet ef-
terfølgende. Rettelserne er specificeret i kommunens notat af 17. maj 2021 (sagsnr. 2021-1486), og vi 
påtegner det korrigerede regnskab. 
 
2. Konklusion på den udførte revision  

Under forudsætning af at Borgerrepræsentationen godkender det korrigerede årsregnskab, vil vi som 
afslutning på revisionen forsyne kommunens regnskab med efterfølgende revisionspåtegning. Revisi-
onspåtegningen er uden forbehold. 
 
Revisionspåtegningen er forsynet med en fremhævelse af forhold vedrørende revisionen, der alene er 
medtaget af hensyn til regnskabslæsers forståelse af revisionspåtegningen og dermed ikke er en kritisk 
bemærkning. Fremhævelsen fastslår blot, at det godkendte budget for 2020, som er anført som sammen-
ligningstal, ikke er revideret. Denne fremhævelse er et krav i henhold til revisionsstandarderne og afgi-
ves for alle kommuner. 
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Revisionspåtegningen har følgende ordlyd: 
 
”Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune 

Revisionspåtegning på årsregnskabet  
Konklusion  
Vi har revideret årsregnskabet for Københavns Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2020, jf. siderne 29 til 38 i ”Københavns Kommunes regnskab 2020/årsrapport” samt siderne 1 til 9 og 
218 til 259 i ”Københavns Kommunes regnskab 2020 bevillingsregnskab og obligatoriske oversigter”, 
der omfatter udgiftsbaseret regnskab, balance, finansieringsoversigt, noter, herunder anvendt regnskabs-
praksis, bevillingsregnskab og obligatoriske oversigter med følgende hovedtal: 
 
• Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 5.989 mio.kr. i henhold til udgiftsbaseret regnskab 2020 
• Resultat af det skattefinansierede område på 2.922 mio.kr. i henhold til udgiftsbaseret regnskab 2020 
• Aktiver i alt på 60.143 mio.kr. 
• Egenkapital i alt på 9.481 mio.kr. 

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, 
revision mv. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i over-
ensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. 
 
Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ. Vo-
res ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors 
ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Københavns Kommune i overensstemmelse 
med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og 
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion. 
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Centrale forhold ved revisionen 
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved 
vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2020. Disse forhold blev behandlet som led i vores 
revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke no-
gen særskilt konklusion om disse forhold. 
 
Sociale udgifter 
Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale udgifter med statsrefusion 
det revisionsområde, der har den største betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige 
udgifter på dette område, der refunderes af staten. Københavns Kommune skal have tilrettelagt konkrete 
og sikre forretningsgange, således at der sker en korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til 
sociale ydelser, således at der udbetales de korrekte ydelser, der kan refunderes af staten. Reglerne på 
området er komplekse og kræver derfor, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forret-
ningsgange og sagsbehandling. 
 
Vores behandling i revisionen 
Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange på områder med statsrefusion på det sociale 
område samt gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt udbe-
taling af sociale ydelser med refusion. Vi har revideret i henhold til bekendtgørelse nr. 1591 af 15. 
december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder in-
den for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministe-
riets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder (revisi-
onsbekendtgørelsen). 
 
Resultatet af vores revision er afrapporteret til kommunen i revisionsberetning af 1. juni 2021 i tværmi-
nisterielle oversigter til følgende ministerier: Beskæftigelsesministeriet, Social- og Indenrigsministeriet 
samt Udlændige- og Integrationsministeriet. Vi har endvidere revideret statsrefusionsskemaet for 2020 
uden modifikationer af erklæringen. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Københavns Kommune har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- 
og regnskabsvæsen, revision mv. medtaget det af Borgerrepræsentationen godkendte resultatbudget for 
2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været under-
lagt revision. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, 
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, 
revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
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for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Københavns Kommunes evne 
til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at ud-
arbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten 
har til hensigt at likvidere Københavns Kommune, indstille driften eller ikke har andet realistisk alter-
nativ end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners 
budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutnin-
ger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse 
om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og oprethol-
der professionel skepsis under revisionen. Herudover:  
 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion om effektiviteten af Københavns Kommunes interne kontrol.   

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Københavns 
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Kommunes evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal 
vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er ba-
seret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Københavns Kommune ikke længere kan fortsætte 
driften. 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
 
Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende 
uafhængighed, og oplyser dem om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at 
påvirke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger. 
 
Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom 
Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter de øvrige oplysninger i års-
beretningen, som ikke er omfattet af vores revision og vores erklæring herom, jævnfør konklusionsaf-
snittet ovenfor.  
 
Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om disse. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den 
forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi 
på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysnin-
ger, skal vi rapportere om dette forhold.  
 
Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse. 
 
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 
 
Yderligere oplysninger krævet i henhold til "bekendtgørelse om kommunal og regional revision" 
Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til Borgerrepræsentationen. 
 
Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser, som omhandlet i 
bekendtgørelse om kommunal og regional revision. 
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Vi blev af Borgerrepræsentationen første gang valgt som revisor for Københavns Kommune i 2008 for 
regnskabsåret 2009. Vi har fungeret som sagkyndig revision i en samlet sammenhængende periode fra 
dette tidspunkt frem til og med regnskabsåret 2020. Vi blev senest antaget efter udbudsprocedure og 
med underskrevet aftale den 19. december 2017. 
 
Kritisk udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 
midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar 
for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, 
om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, 
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler 
og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom.  
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i forbindelse med den udførte juridisk-
kritiske revision og forvaltningsrevision.” 
 
2.1 Centrale forhold ved revisionen 
Som nævnt ovenfor, indeholder vores revisionspåtegning en særskilt omtale af centrale forhold ved re-
visionen, hvilket er de forhold, der, efter revisors faglige vurdering, har størst betydning for revisionen 
af årsregnskabet i indeværende periode.  
 
For Københavns Kommune er det vurderet, at sociale udgifter med statsrefusion er særligt risikofyldte, 
idet der er væsentlige udgifter på dette område, der refunderes af staten.  
 
Kommunen skal have tilrettelagt konkrete og sikre forretningsgange, således at der sker en korrekt sags-
behandling af borgerens rettigheder til sociale ydelser, og at der udbetales de korrekte ydelser, der kan 
refunderes af staten. Reglerne på området er komplekse og kræver derfor, at ledelsen i kommunen fast-
lægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling. 
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Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange på områder med statsrefusion på det sociale 
område samt gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt udbe-
taling af sociale ydelser med refusion. Vi har revideret i henhold til bekendtgørelse om statsrefusion og 
tilskud samt regnskabsaflæggelse.  
 
Vi henviser til særskilt beretning herom. 
 
For en nærmere beskrivelse af vores risikovurdering og revisionsstrategi henvises til nedenstående afsnit 
4 og 5. 
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3. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 

Som anført i vores beretninger for tidligere år, besluttede ØU, at kommunen skulle igangsætte et projekt 
med henblik på at ”skabe et betryggende kontrolmiljø i kommunen”. Et betryggende internt kontrolmiljø 
handler ikke om at indføre flere kontroller eller mere dokumentation. Det handler derimod om at sætte 
ind, hvor risikoen er størst, og designe og implementere kontroller under hensyntagen til risiko og væ-
sentlighed. I den proces skal kontroller i størst muligt omfang systemunderstøttes af automatiske kon-
troller, og der skal være fortsat ledelsesmæssig fokus på uddannelse af medarbejderne i at forstå og 
udføre kontroller på relevante områder.  
 
Generelt er det vores vurdering, at forretningsgange mv. i Københavns Kommune er designet og imple-
menteret i overensstemmelse med de gældende regler, og at efterlevelse heraf generelt understøtter kom-
munens regnskabsaflæggelse og økonomistyring på betryggende vis. 
 
Det er vores opfattelse, at der fortsat er forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen, der skal forbedres. 
Det skal derfor henstilles, at procedurerne forbedres, herunder særligt at ansvarsplacering og ledelses-
tilsyn vedrørende obligatoriske oversigter og balancens poster skærpes.  
 
Vores gennemgang af vores revisionsindsatsområder i 2020 har vist mangler i den interne kontrol mv., 
afstemninger, herunder af balancens poster, samt adgangsstyring på it vedrørende drift og vedligehol-
delse af Kvantum (der henvises særligt til revisionsbemærkningerne 1, 2 og 3). Dette kan medføre en 
forøget risiko for besvigelser. Kommunen har, efter det oplyste, igangsat en proces til løsning af foran-
stående. 
 
3.1 Revisionsbemærkninger for 2020 
Revisionen har givet anledning til i alt 11 revisionsbemærkninger. Af de afgivne revisionsbemærkninger 
kan:  
 
• 2 revisionsbemærkninger henføres til den løbende revision 
• 8 revisionsbemærkninger henføres til revisionen af årsregnskabet  
• 1 revisionsbemærkning henføres både til socialrevisionen og revisionen af årsregnskabet.  
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Siden 2019 har vi lukket 7 bemærkninger samt 6 delbemærkninger. Der henvises til oversigt under afsnit 
3.3. I nedenstående tabel er oplistet de igangværende revisionsbemærkninger for 2020: 
 

Revisionsbemærkninger rapporteret i løbet af året Afsnit 

Nr. 1 Regnskabsføring, forretningsgange og interne kontroller – Revisionsbemærkning nr. 1 3.1.1 

Nr. 2 Generelle it-kontroller – Revisionsbemærkning nr. 2 3.1.2 

 
 

Revisionsbemærkninger vedrørende årsregnskabet Afsnit 

Nr. 3 Revision af balancen – Revisionsbemærkning nr. 3 3.1.3 

Nr. 4 Debitorområdet – Revisionsbemærkning nr. 4  3.1.4 

Nr. 5 Igangværende anlægsprojekter – Revisionsbemærkning nr. 5 (NY) 3.1.5 

Nr. 6 Momsrefusionsordningen – Revisionsbemærkning nr. 6 (NY) 3.1.6 

Nr. 7 Kommunens regler for indkøb – Revisionsbemærkning nr. 7 3.1.7 

Nr. 7 Takster TMF – Revisionsbemærkning nr. 8 3.1.8 

Nr. 9 Tilskudsadministration – Revisionsbemærkning nr. 9 3.1.9 

Nr. 10 Indtægter – Revisionsbemærkning nr. 10 3.1.10 

Nr. 11  Revisionserklæringer – ISAE 3402 –Revisionsbemærkning nr. 11 3.1.11 
 

I ”Revisionsberetning for 2020 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af 
statsrefusion”, hvortil vi skal henvise, har vi givet revisionsbemærkninger inden for følgende områder: 
 

Revisionsbemærkninger Afsnit 

Fælles – bemærkninger vedr. Beskæftigelsesministeriet og Social- og 
Indenrigsministeriet 

 

Nr. 11 Revisionserklæringer – ISAE 3402  3.2.1 
 
På det sociale område er der 1 revisionsbemærkning i forhold til enkel bemærkning sidste år. Der bør 
være fortsat fokus på at fastholde det lave antal bemærkninger.  
 
Vi kan oplyse, at vores revisionsbemærkninger og observationer er gennemgået med kommunens di-
rektion, og det er deres opfattelse, at den økonomiske effekt af revisionsbemærkningerne og observati-
onerne sammenlagt er uvæsentlige for årsregnskabet som helhed.  
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Revisionsbemærkninger rapporteret i løbet af året 
 
3.1.1 Regnskabsføring, forretningsgange og interne kontroller - Revisionsbemærkning nr. 1 
3.1.1.1 Stikprøvekontrol og bilagsgennemgang - revisionsbemærkning nr. 1.1 
 

 
 
  

Organisationsområde Forvaltningerne  Revisionsområde / emne Bilags- 
kontrol 

Reference Observationer og risici Revisionsbemærkning Omtalt år 
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Det betragtes som god governance, at ledel-
sen løbende overvåger, at der er et effektivt 
internt kontrolmiljø, som sikrer overholdelse 
af gældende regler og forskrifter og adresse-
rer væsentlige risici. 

En nøglekontrol i den henseende er den stik-
prøvevise bilagskontrollen, som udføres af 
KS.   

Revisionens genudførelse af kontrollen og 
supplerende stikprøvevise gennemgang af 
bilag viser, i lighed med den af KS udførte 
kontrol, at der er flere fejl og mangler i bi-
lagshåndteringen i bogføringen, som kan 
henføres til 
• Manglende regnskabsmæssig dokumen-

tation 
• Konteringsfejl med momsmæssig be-

tydning. 
En forudsætning for at 2.-godkendelsen fun-
gerer effektivt, er at 2.-godkender har ad-
gang til et fyldestgørende regnskabsmateri-
ale. 
Vi har vurderet den regnskabsmæssige do-
kumentation i en stikprøve på 105 bilag. 
Den regnskabsmæssige dokumentation var 
utilstrækkelig i 4% af kreditorfakturaerne, 
35% af finansbilagene og ca. 40% af udlægs-
bilagene. 
Manglende dokumentation øger risikoen for, 
at besvigelser kan holdes skjult, såfremt det 
ikke er muligt at påse, hvilke ydelser mv. 
fakturaen reelt dækker. 
 
Herudover har vores gennemgang vist kon-
teringsfejl i forhold til de af Økonomi- og In-
denrigsministeriet udmeldte autoriserede 
konteringsregler, og vi har i forbindelse med 
vores gennemgang konstateret og forhindret 
økonomiske tab på grund af forkert moms-
behandling.  

I lighed med tidligere år skal henstilles, at for-
valtningerne skærper tilsynet med, at: 
 
• der i forbindelse med registreringen i øko-

nomisystemet vedlægges tilstrækkelig 
dokumentation, der sikrer, at det i forbin-
delse med 2.-godkendelsen kan påses, at 
betalingen/omposteringen er foretaget på 
et validt grundlag. 

 
• Økonomi- og indenrigsministeriets autori-

serede konteringsregler efterleves. 

2017 

2018 

2019 

2020 
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3.1.1.2 Administration af autorisationer - revisionsbemærkning nr. 1.2 
 

 
  

Organisationsområde Økonomiforvaltningen Revisionsområde / emne Kvantum 

Reference Observationer og risici Revisionsbemærkning Omtalt år 

A
dm

in
is

tra
tio

n 
af

 a
ut

or
is

at
io

ne
r  

Den tilbagevendende analyse af autorisatio-
ner, foretaget i september 2020, inden for 
området SAP Basis har afdækket tildeling af 
kritiske roller og/eller tildeling af kritiske 
roller til mange brugere. 
Gennemgangen har givet anledning til føl-
gende udvalgte observationer for minimum 
nedenstående rettigheder. 
Rettighederne bør kun tildeles midlertidigt 
og være monitoreret i hele den tildelte 
periode: 
• DEBUG WITH REPLACE 
• MAINTAIN ALL TABLES 
• MAINTAIN USER 
• MAINTAIN USER (BAPI) 
• MAINTAIN ROLE og ASSIGN ROLE i 
kombination. 
Manglende overvågning af tildelingen og 
brugen af kritiske basisrettigheder udgør en 
risiko for uautoriseret adgang til alle funkti-
onaliteter, manipulation af data, oprettelse af 
nye roller og/eller tildeling af kritiske roller 
til en selv eller andre brugere. 

Det henstilles, at der tilrettelægges en effektiv 
proces for overvågning og kontrol af kritiske 
rettigheder. Kritiske rettigheder bør kun tilde-
les midlertidigt, og der bør udarbejdes en for-
retningsgang for området. 
Desuden anbefales, at der fortsat er fokus på 
anvendelsen af autorisationer og tildeling af 
kritiske roller under hensyntagen til arbejdsre-
laterede behov samt en fortsat opmærksomhed 
på, at fordelingen på driftsområderne mellem 
KMD og SKC bibeholdes. 

2020 
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3.1.2 Generelle it-kontroller - Revisionsbemærkning nr. 2 
 
3.1.2.1 Styring af brugerrettigheder og systemadgange - revisionsbemærkning nr. 2.1 
 

Organisationsområde Økonomiforvaltningen Revisionsområde / emne 

Generelle 
it-kontroller 
og udvalgte 
områder til 
forvalt-
ningsrevi-
sion 

Reference Observationer og risici Revisionsbemærkning Omtalt år 
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Periodisk revurdering (KMD Opus Debitor, 
KMD Aktiv og Kvantum)  

Periodisk revurdering -KMD Opus Debitor, KMD 
Aktiv  

Vi har fået oplyst, at der ikke er foretaget en peri-
odisk gennemgang af brugere og tildelte rettighe-
der i KMD Opus Debitor og KMD Aktiv, ligesom 
der ikke foretages en vurdering af funktionsadskil-
lelsen i systemerne.  

Vi er dog bekendte med, at der i forhold til KMD 
Opus Debitor er igangsat et projekt med henblik 
på at vurdere de etablerede roller, herunder roller 
der kolliderer i kombination.  

Periodisk revurdering - Kvantum  

Vi har konstateret, at der er udarbejdet og formid-
let en forretningsgang samt vejledning vedrørende 
ledelsestilsyn af brugere og tildelte rettigheder i 
Kvantum til de respektive forvaltninger. Forret-
ningsgangen foreskriver, at den enkelte forvalt-
ning har ansvaret for gennemførelsen af ledelses-
tilsynet for egne brugere.  

Vi har i forbindelse med vores gennemgang kon-
stateret, at ledelsestilsyn er gennemført for bru-
gere i SAP Kompetencecenteret.  

Vi har fået oplyst, at der ikke er etableret en cen-
tral funktion, som følger op på, om ledelsestilsyn 
er gennemført for samtlige forvaltninger.  

Fratrædelser (KMD Opus Debitor, KMD Aktiv, 
Kvantum)  

Vi har i forbindelse med vores stikprøvegennem-
gang af fratrådte brugere konstateret, at en række 
fratrådte brugere fortsat er aktive i KMD Opus 
Debitor, KMD Aktiv og Kvantum.  

Opfølgning 2020  

Periodisk revurdering -KMD Opus Debitor, KMD 
Aktiv, KMD Opus Løn  

Vi har fået oplyst, at der fortsat ikke er foretaget 
en periodisk revurdering af tildelte rettigheder for 
brugere oprettet i KMD Aktiv, ligesom der ikke er 
foretaget en vurdering af funktionsadskillelsen i 
systemet.  

For så vidt angår KMD Opus Debitor har vi fået 
oplyst, at autorisationsprojektet fortsat er igang-
værende, og at deadline for projektet er sat til 
31/3-2021.  

Derudover er der ikke etableret en procedure for 
periodisk gennemgang af tildelte rettigheder til 

Vi henstiller, at der foretages en formel vurdering af 
funktionsadskillelsen i KMD Opus Debitor og KMD 
Aktiv, således at der på baggrund af en konkret risi-
kovurdering udarbejdes en oversigt over roller/ad-
gangsrettigheder, der - ud fra ønsket om oprethol-
delse af en organisatorisk funktionsadskillelse - ikke 
bør tildeles samme brugere.  

Vi henstiller, at der periodisk foretages en dokumen-
teret revurdering af tildelte rettigheder til brugere i 
KMD Aktiv, KMD Opus Løn og Kvantum.  

Vi henstiller, at der i forbindelse med brugeres fra-
trædelser - såvel medarbejdernes egne opsigelser 
som afskedigelser - gennemføres en konkret risiko-
vurdering af, hvorledes brugerens rettigheder til sy-
stemer, data og netværk skal håndteres, og at ret-
tighederne fratages brugeren på baggrund heraf.  

Vi henstiller, at brugeradministrationsproceduren 
følges, således at tildeling af rettigheder til brugere 
sker på baggrund af formelle og dokumenterede au-
torisationer.  

2018 

2019 

2020 
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brugere i KMD Opus Løn, ligesom den månedlige 
funktionsadskillelseskontrol vedrørende indberet-
ninger ikke er foretaget konsistent i revisionsperi-
oden.  

Periodisk revurdering - Kvantum  

Vi har fået oplyst, at forholdet fortsat er uændret.  

Vi har endvidere fået oplyst, at der er igangsat et 
projekt med henblik på at implementere en centra-
liseret løsning for den periodiske revurdering af 
brugere og tildelte rettigheder på tværs af syste-
mer og forvaltninger.  

Fratrædelser (KMD Aktiv)  

I forbindelse med vores stikprøvegennemgang af 
fratrædelser har vi konstateret 2 brugere, som fort-
sat er aktive i KMD Aktiv efter deres fratrædelse.  

Oprettelser (Kvantum)  

I forbindelse med vores stikprøvegennemgang af 
tildelte udvidede rettigheder har vi konstateret, at 
1 af vores stikprøver ikke er udført på baggrund af 
en formel oprettelsesanmodning.   
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3.1.2.2 Pædagogisk it – Manglende eller utilstrækkelige krav til password-opsætning 2.2 
 

  

Organisationsområde Børne- og Ungeforvalt-
ningen Revisionsområde / emne BUF IT 

Reference Observationer og risici Revisionsbemærkning Omtalt år 
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BUF IT-drift (BIT) 

Vi har konstateret, at BIT’s AD er baseret på 
UNI-Login oplysninger fra Styrelsen for It og 
Læring (STIL). Endvidere er det oplyst, at 
STIL aldrig har haft en implementeret pass-
wordpolitik på UNI-Login. Brugerne (elever 
og pædagogiske medarbejdere) skal selv stå for 
at skifte deres password med jævne mellem-
rum. Det ændrede password bliver synkronise-
ret til BIT’s AD.  

Endvidere har vi fået oplyst, at der er i forbin-
delse med, at STIL kommer med et nyt UNI-
Login den 18. februar 2020, hvor de ikke læn-
gere tilbyder passwordsynkronisering, har 
BUF’s direktion besluttet, at både elever og 
pædagogiske medarbejdere fremover skal an-
vende BIT’s AD til login til AULA, lærings-
platforme, digitale læremidler mv. således, at 
man med denne beslutning implementerer BIT 
også passwordpolitikker baseret på KK’s krav.  

Opfølgning 2020  

Vi har konstateret, at der ikke er opsat tvunget 
periodisk skift af password for brugerne, som 
tilgår BIT’s AD baseret på KK’s generelle krav 
til passwordpolitik.  

Det er dog oplyst, at der foreligger en handle-
plan til at få bragt området på plads, således at 
det lever op til de generelle retningslinjer i KK.  

Det er endvidere oplyst, at BIT ikke har imple-
menteret tvunget periodisk skift af password 
endnu grundet COVID-19.  

Efter det oplyste ligger handleplanen klar til 
godkendelse i BUF.  

På baggrund heraf opretholdes punktet.  

Vi henstiller, at der arbejdes videre med imple-
menteringen af periodisk passwordskift, således 
at løsningen bliver underlagt det ønskede it-sik-
kerhedsniveau, som er fastlagt af KK.  

 

2019 

2020 
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Revisionsbemærkninger vedrørende årsregnskabet 
3.1.3 Revision af balancen - Revisionsbemærkning nr. 3 
 

Organisationsområde Forvaltningerne Revisionsområde / emne Balancen 

Reference Observationer og risici Revisionsbemærkning Omtalt år 

B
al

an
ce

n 

Alle fælleskonti og dermed hovedparten af balancen 
afstemmes samlet i Økonomiforvaltningen i løbende 
dialog med fagforvaltningerne. Hver forvaltning er 
fortsat ansvarlig for egne poster. Derudover har fagfor-
valtningerne enkelte specifikke konti, som direkte af-
stemmes i fagforvaltningen, og hvor Økonomiforvalt-
ningen fører tilsyn. 
Pr. 31. december 2020 er der foretaget afstemning på i 
alt 2.619 balancekonti i hele kommunen, hvoraf:  
• 2.411 konti er kategoriseret som ”Afstemt uden be-

mærkninger” 
• 159 konti er kategoriseret som ”Afstemt til opfølg-

ning” 
• 49 konti er kategoriseret som ”Ikke afstemt” (der 

væsentligst kan henføres til debitorområdet). 
Vi har foretaget en gennemgang og revision af de ud-
arbejdede afstemninger og har konstateret flere 
fejl/forhold, som skal berigtiges og iagttages fremover.  
De væsentligste forhold kan henføres til: 
 
Materielle anlægsaktiver 
De materielle anlægsaktiver er netto 0,9 mio.kr. for 
høje, hvilket primært skyldes, at bygninger er 20,4 
mio.kr. for høj, og tekniske installationer er 19,7 
mio.kr. for lav grundet forkert kategorisering og der-
med forkerte afskrivninger på aktiverne.  
Finansielle anlægsaktiver 
Kommunens finansielle anlægsaktiver er netto 55,4 
mio.kr. for høje og kan primært henføres til klassifika-
tionsfejl af debitorer, fejlagtig optagelse af den af-
dragsfrie del af billån på balancen samt manglende ud-
ligning af mellemværende med forsyningsområdet 
vedrørende klinisk risikoaffald. Endvidere er der kon-
stateret fejl i opgørelsen af kommunens tilbagekøbs-
rettigheder, som har medført en regulering/forøgelse 
på 337 mio.kr. i det aflagte regnskab.  
Omsætningsaktiver 
Omsætningsaktiverne er netto 29,3 mio.kr. for høje. 
Fejlen kan væsentligst henføres til manglende udkon-
tering til driftsregnskabet af refusioner fra kommunens 
refusionsmodel samt debitorområdet.  
Egenkapital 
Kommunens egenkapital er som følge af de øvrige ob-
serverede fejl 22,2 mio.kr. for lav. 
Kortfristet gæld 
Kommunens kortfristede gæld er 99,5 mio.kr. for høj. 
Fejlen er primært klassifikationsfejl, der kan henføres 
til selvejende institutioner og statsrefusion uretmæs-
sige sygedagpenge. 
 

Vi har i lighed med tidligere år konstateret, at der ude-
står en endelig redegørelse og afregning af A-skat 
mv. til Skattestyrelsen for KMD Aktiv og KMD Syge-
dagpenge/KSD, som på tidspunktet for revisionens 
afslutning kun er delvist afstemt, og konstaterede dif-
ferencer i afstemningerne af balancekontiene endnu 
mangler en afsluttende berigtigelse   

Der er stadig forhold vedrørende  
kvaliteten i de foretagne afstemnin-
ger og dermed kommunens evne til 
at aflægge et retvisende regnskab, 
der skal forbedres. Der er således  
stadig  klassifikationsfejl og mang-
ler, som skal berigtiges og iagttages 
fremover, inden regnskabet aflæg-
ges.  
 
Der er konstateret væsentlige fejl på 
grund af manglende kvalitetssikring 
af afstemningerne vedrørende kom-
munens tilbagekøbsrettigheder, som 
har givet anledning til korrektioner i 
regnskabet samt rettelser i den obli-
gatoriske oversigt vedr. eventualret-
tigheder efter BR’s godkendelse i 
april 2021.  
 
 
Samlet medfører disse forhold en 
potentiel driftsmæssig påvirkning 
på i netto 3,3 mio.kr. 
 
Forhold, der ikke korrigeres i regn-
skabet, er også anført i afsnit 7.2 
som ”Ikke-korrigerede fejl i regn-
skabet”. 
 
Det er vurderet, at forholdene ikke 
er væsentlige i forhold til den sam-
lede vurdering af kommunens års-
regnskab.   
 
 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 
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3.1.4 Debitorområdet - Revisionsbemærkning nr. 4 
 

 
  

Organisationsområde Økonomiforvaltningen Revisionsområde / emne Debitorer 

Reference Observationer og risici Revisionsbemærkning Omtalt år 
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Det igangsatte ”Projekt afstemning og drifts-
stabilisering af debitorområdet” forløber 
planmæssigt. Afstemningsdelen er tæt på sin 
afslutning, og i al væsentlighed er det kun 
Structura (ejendomsskat) hvor en saldo på 
20,5 mio.kr.  endnu ikke foreligger afstemt.  

Hovedvægten i genopretningen af debitor-
området i 2021 ligger på at få bragt de pro-
cesser i orden, hvor der er risiko for økono-
misk tab, og etablere klare aftaler om snitfla-
der, roller og ansvar mellem KS og forvalt-
ningerne. 
Indsatserne har seks overordnede fokusom-
råder: 
• Implementering af processer, så der 

sker løbende opfølgning på sager, der i 
dag ikke er i rykkerproces eller sendt til 
inddrivelse i Gældsstyrelsen 

• Etablering af snitfladeaftaler mellem 
KS og forvaltningerne og aftalte op-
følgningsprocesser, herunder for krav 
på det mellemkommunale område og 
selvejende institutioner 

• Rettelse af fejl i indregningsprincipper 
på udvalgte krav (begrebet indregnings-
principper dækker over tidspunktet for, 
hvornår krav indtægtsføres, som kan 
være enten ved fakturering eller når 
kravet betales) 

• Afskrivningsproces beskrevet og ud-
viklet rapportering 

• Rettelse af de fejl, der er på kommunens 
restancer, herunder opstart på afstem-
ning mod Gældstyrelsen (arbejdet for-
sætter i 2022) 

• Fortsat onboarding af flere forretnings-
områder til Gældstyrelsens nye inddri-
velsessystem, PSRM. 

Det henstilles, at arbejdet i ”Projekt afstem-
ning og driftsstabilisering af debitorområdet” 
afsluttes hurtigst muligt, således at den usik-
kerhed knyttet til Københavns Kommunes til-
godehavender elimineres.  

Der er således stadig risiko for tab/afskrivnin-
ger, som vil påvirke forvaltningernes/kommu-
nens økonomi. 

2018 

2019 

2020 
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3.1.5 Igangværende anlægsprojekter - Revisionsbemærkning nr. 5 
 

 
  

Organisationsområde Økonomiforvaltningen Revisionsområde / emne Anlægspro-
jekter 

Reference Observationer og risici Revisionsbemærkning Omtalt år 
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Systemunderstøttelse i Kvantum. 
Vedrørende igangværende anlægsprojekter 
er det ikke muligt at trække en fuldstændig 
regnskabsrapport med oplysninger omkring 
bevillinger (budgetter) og akkumulerede 
regnskabstal i kommunens økonomisystem.  

Det er således vanskeligt for ledelsen lø-
bende at overvåge, hvorvidt der afholdes ud-
gifter til anlægsprojekter, uden at der fore-
ligger en bevilling. 

 

Det skal henstilles, at der etableres en system-
understøttet rapport vedrørende igangværende 
anlægsprojekter med oplysninger omkring be-
villinger (budgetter) og akkumulerede regn-
skabstal i Kvantum. 

 

2020 
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3.1.6 Momsrefusionsordningen - Revisionsbemærkning nr. 6  
 

 
  

Organisationsområde Økonomiforvaltningen Revisionsområde / emne Momsrefu-
sion 

Reference Observationer og risici Revisionsbemærkning Omtalt år 
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Momsberigtigelse tidligere år 

I regnskabsåret har kommunen hjemtaget 
yderligere 12,8 mio. kr. i momsrefusion ved-
rørende berigtigelse af positivlistemoms for 
år 2015. Berigtigelsen er foretaget af KS 
med bistand fra et eksternt revisionsfirma og 
der er planlagt lignende undersøgelser af år 
2016-2020. Derudover vil KS fremadrettet 
gennemføre årlige undersøgelser.   

KS har ikke i fornødent omfang kunne doku-
mentere processen omkring undersøgelsen 
og herunder den nødvendige kvalitetssik-
ring. 

Vores stikprøvevis gennemgang af KS op-
gørelse viser forskellige fejltyper og -kilder, 
og der er eksempelvis fejlagtigt reguleret 5,3 
mio. kr. vedr. acontotilskud i ministeriets fa-
vør.  

Der er således en risiko for fejl i den fore-
tagne momsberigtigelse vedrørende tidligere 
år i både positiv og negativ retning.  

 

 

Processen for gennemgang og berigtigelse af 
forvaltningernes eventuelle fejlkonteringer i 
tidligere år vedrørende positivlistemoms er 
ikke tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryg-
gende.  

Vi skal henstille, at der tilrettelægges en doku-
menteret og kvalitetssikret proces for berigti-
gelse af årene 2016-2020, og at berigtigelsen 
for 2015 kvalitetssikres tillige med en opgø-
relse af forskelsbeløbet.  

 

2020 
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3.1.7 Kommunens regler for indkøb - Revisionsbemærkning nr. 7 
 

 
  

Organisationsområde Forvaltningerne  Revisionsområde / emne Indkøbsom-
rådet 

Reference Observationer og risici Revisionsbemærkning Omtalt år 
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I beretningerne siden 2015, er anført: 

”I lighed med forhold rapporteret ved sidste 
års revision er der observeret manglende 
overholdelse af KK’s indkøbsaftaler på min-
dre indkøb/opgaver, herunder digitaliseret 
understøttelse af indkøb”. 
En del af målbilledet, som er udmøntet i 
kommunens indkøbspolitik for 2019-2022, 
sætter blandt andet. mål og retning for køb 
af varer og tjenesteydelser. I indkøbspolitik-
ken er endvidere anført en målsætning om, 
at ”95% af de indkøbte varer er købt hos den 
rigtige leverandør ved udgangen af 2021. 
Opfølgning 2020 
I Kvantum er det muligt at følge op på kom-
munens og forvaltningernes målopfyldelse i 
forhold til anvendelse af indkøbssystemet.  
Brugen af indkøbsordrer i Kvantum er steget 
gennem 2020, og compliance 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 mål-
sætningen anvender begrebet ”system-com-
pliance”, som kun måler proceseffektivitet. 
Den måler således ikke, om kommunen kø-
ber den rigtige vare/tjenesteydelse hos den 
rigtige leverandør til den rigtige pris.  

Endelig har vi konstateret en uhensigtsmæs-
sig adfærd/kreative løsninger i forvaltnin-
gerne for at nå system-compliance, uden at 
der reelt er tale om en effektiv indkøbspro-
ces.   

Det er oplyst, at kommunen i 2021 får to nye 
målbilleder: 

• Aftale-compliance, der viser kommu-
nens evne til at købe konkurrenceud-
satte varer/tjenesteydelser hos den rig-
tige leverandør til den rigtige pris.  

• Proces-compliance, der viser kommu-
nens evne til at anvende de rigtige løs-
ninger i forbindelse med indkøb og 
fakturahåndtering. 

Vi henstiller i lighed med tidligere år, at for-
valtningerne og CFI sikrer et ledelsesmæssigt 
fokus på, at de vedtagne målsætninger realise-
res, således at gældende regler for konkurren-
ceudsættelse overholdes, og at kommunen får 
realiseret de økonomiske gevinster (sparsom-
melighed) gennem konkurrenceudsættelse og 
indkøb via de indgående aftaler gennem ind-
købsløsningen i Kvantum. Det skønnes, at 5,2 
mia.kr. mest hensigtsmæssigt kan indkøbes 
via rekvisition i indkøbssystemet (aftalecom-
pliance). 
Det skal bemærkes, at det er forventeligt, at de 
første målinger på aftale-compliance i 2021 vil 
vise en nedgang i forhold til de tidligere com-
pliancemålinger. Når aftalecompliance er ble-
vet implementeret i kommunen, forventes in-
deværende bemærkning at blive fjernet som 
kritisk bemærkning. 
 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 
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3.1.8 Takster TMF – Revisionsbemærkning nr. 8 
 

 

 
  

Organisationsområde Teknik- og Miljøforvalt-
ningen Revisionsområde / emne Indtægter 

Reference Observationer og risici Revisionsbemærkning Omtalt år 

Ta
ks

te
r 

I 2018 anførte vi følgende: 

”Borgerrepræsentation har den 21. juni 
2019 pålagt Teknik- og Miljøforvaltningen 
”at genberegne alle Teknik- og Miljøforvalt-
ningens takster”. 

Genstandsfeltet er forvaltningens takster, 
gebyrer og priser for 2018, som fremgår af 
takstkataloget for 2019 samt forvaltningens 
øvrige priser til intern handel og arbejder 
for fremmed regning (herefter ”takst”). 

Baseret på ekstern analyserapport kan der 
på visse områder være udfordringer på 
takstområdet med hensyn til, om den an-
vendte beregningsmetode er i overensstem-
melse med lovhjemmel og korrekt/behørigt 
underbygget, herunder at den kan dokumen-
teres”. 

Opfølgning 2020: 

Forvaltningens genberegnede takster er god-
kendt og indarbejdet i takstkataloget til bud-
get 2021. Udviklingen af takstområdet er en 
kontinuerlig proces, hvor der fortsat arbejdes 
med at forbedre datagrundlaget og arbejds-
processer, så taksterne fortsat sikres lovlige, 
transparente, korrekt beregnede og på det 
rigtige grundlag. 
 
Delmål 1 
Forvaltningen forventer for 2022 at anvende 
aktivitetsdata baseret på tidsregistreringer. 
 
Delmål 2 
Forvaltningen ønsker fortsat at arbejde med 
at forbedre dataunderstøttelsen af forvaltnin-
gens takstberegning. Forvaltningen arbejder 
på at yderligere kvalificere opgørelsen og 
fordelingen af direkte og indirekte udgifter i 
takstberegningerne. 
 
Delmål 3 
Forvaltningen forventer at indarbejde de 
fælles kommunale retningslinjer for interne 
takster i taksterne for 2022.  

Det henstilles, at handleplanen følges, så det 
sikres, at forvaltningens eksterne og interne 
takster er lovlige, transparente, korrekt bereg-
nede og på det rigtige grundlag.  

Det må forventes, at handleplanen er fuldt ud 
gennemført, således at taksterne for 2022 er 
transparente, og det kan dokumenteres fuldt 
ud, at taksterne er beregnet på det rigtige 
grundlag.  

 

2018 

2019 

2020 
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3.1.9 Tilskudsadministration - Revisionsbemærkning nr. 9 
 

 
  

Organisationsområde Kultur- og Fritidsforvalt-
ningen Revisionsområde / emne Tilskudsad-

ministration 

Reference Observationer og risici Revisionsbemærkning Omtalt år 

Ti
ls

ku
ds

ad
m

in
is

tra
tio

n 

Forvaltningen har i forlængelse af Intern Re-
visions bemærkninger i 2017 nedsat en task-
force for tilskudsforvaltning, der skal sikre, 
at hele forvaltningen lever op til kravene til 
tilskudsforvaltning i Københavns Kom-
mune. 

Opfølgning 2020: 

Procesplan for forvaltningens opdatering af 
tilskudsaftaler blev godkendt i Kultur- og 
Fritidsudvalget i september 2020. 131 aftaler 
udgør de mest komplicerede aftaler som for-
ventes genforhandlet inden udgangen af 
2021.  

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ikke kun-
net gennemføre og afslutte arbejdet med gen-
opretningsplanen i 2020 som planlagt. Derfor 
afsluttes projektet først i 2021. 

Således videreføres revisionsbemærkningen, 
da krav og bestemmelser i forhold til udbeta-
ling af tilskud i flere tilfælde ikke efterleves.  

 

2017 

2018 

2019 

2020 
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3.1.10 Indtægter - Revisionsbemærkning nr. 10 
 

Organisationsområde Kultur- og Fritidsforvaltningen Revisionsområde / emne Indtægter 

Reference Observationer og risici Revisionsbemærkning Omtalt år 

In
dt

æg
te

r 

Intern Revision (IR) havde for 2019 planlagt en undersø-
gelse af, hvorvidt KFF havde implementeret og efterlevet 
reglerne i Forretningscirkulæret for indtægter i KFF.  
KFF oplyste, at man endnu ikke havde implementeret re-
gelsættet, og at man ikke kunne dokumentere, at man på alle 
områder efterlevede reglerne.     
Opfølgning 2020 
Forvaltningen oplyser, at genopretningsplanen er under 
gennemførelse og er delt i tre elementer: 
1. Efterlevelse af kommunalfuldmagtens regler 
2. Ensartet prisstruktur 
3. Godkendelse af bevillinger for indtægter. 
 
Borgerrepræsentationen godkendte den 19. september 2020 
bevilling til at oppebære forvaltningens indtægter. 
 
Arbejdet med de juridiske notater samt model for prisbereg-
ning skrider frem som planlagt. Der arbejdes med systema-
tisk afdækning af markedspriser og beregning af omkost-
ningsægte priser, hvor det er relevant. 
 
Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af 2021.  
 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har 
ikke kunnet gennemføre og afslutte 
arbejdet med implementeringen i 
2020 som planlagt. Derfor afsluttes 
projektet først i 2021. 

Således videreføres revisionsbe-
mærkningen, da forvaltningen fort-
sat er ved at sikre overensstemmelse 
med kommunens Forretningscirku-
lære for indtægter. 

2019 

2020 

 
 
3.1.11 Revisionserklæringer - ISAE 3402 – revisionsbemærkning nr. 11 

 

Organisationsområde 
Økonomiforvaltningen vedr. 
Kvantum og Opus. Beskæftigelses- 
og Integrationsforvaltningen for 
KSD. 

Revisionsområde / emne Generelle 
it-kontroller  

Reference Observationer og risici Revisionsbemærkning Omtalt år 

R
ev

is
io

ns
er

kl
æ

rin
ge

r-
  I

SA
E 

34
02

 –
  

Kvantum (2017 – 2020) 

Vi har den 26. februar 2021 modtaget revisionser-
klæring for 2020. I denne har revisor – i lighed med 
2017, 2018 og 2019 – konstateret en række væsent-
lige kontrolsvagheder relateret til adgangsstyring. 
Dette har også i 2020 medført forbehold.  

Revisor har konstateret følgende væsentlige kontrol-
svagheder:  

• Der er konstateret en fællesbruger med udvi-
dede adgangsrettigheder på dataniveau. 

• Det er konstateret, at KMD har anvendt en fæl-
leskonto for adgang til SAP Hana uden en fuld-
stændig mulighed for sporing af anvendelse af 
denne konto tilbage til specifik bruger. 

Vi skal henstille til, at de konstaterede 
kontrolsvagheder lukkes ned snarest, 
samt at KMD’s revisor kan afgive en 
revisorerklæring uden forbehold på 
området. 

 

Der henvi-
ses til be-
skrivelse 
af de en-
kelte sy-

stemer for 
relevante 

årstal 
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De konstaterede svagheder om logkonfiguration og 
passwordkrav på databaserne er afhjulpet pr. 1. de-
cember 2020. 

OPUS Debitor og Løn (2017 – 2020) 

Vi har modtaget erklæring for KMD Opus Debitor 
og KMD Opus Løn pr. 30. juni 2020 (type 1-erklæ-
ring), og den gælder derfor ikke for hele 2020. Vi har 
fået oplyst af kommunen, at KMD forventer at udar-
bejde en 3402-erklæring for både Opus Løn og Opus 
Debitor for hele 2021. Vi vil følge op herpå.  
 
KSD (2020) 

Vi har den 19. maj 2021 modtaget erklæring vedrø-
rende KSD rettet mod alle kommuner, der anvender 
KSD. Erklæringen indeholder følgende forbehold: 

”Grundlag for konklusion med forbehold 

Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret 
kontroller, som medvirker til, at der som led af sags-
behandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sy-
gedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kon-
trolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er 
konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD 
i erklæringsperioden. 

Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået”. 

Det fremgår af § 26 stk. 2 i Beskæftigelsesministeri-
ets bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021, at 
kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig 
revisorerklæring om, at det pågældende system fun-
gerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- 
og datasikkerhed, og at de interne kontroller i syste-
merne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling 
af godkendte transaktioner. 

Som følge heraf kan vi ikke konkludere, hvorvidt 
disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikations-
kontrollerne kan medføre fejl i udbetalingsgrundla-
get for de sociale ydelser. Som konsekvens heraf er 
der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sik-
ret i tilstrækkeligt omfang.   
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3.2 Revisionsbemærkninger vedrørende områder, der er omfattet af statsrefusion 
• Vi afgiver særskilt revisionsberetning for 2020 vedrørende sociale- og beskæftigelsesrettede ud-

gifter, der er omfattet af statsrefusion. Vores revision har givet anledning til en bemærkning som 
vedrører modtaget 3402 erklæring vedrørende KSD.  

 
Der henvises i øvrigt til den udarbejdede beretning med tilhørende bilag, hvor der nærmere er redegjort 
for revisionsbemærkningerne samt vores øvrige kommentarer. 
 
3.3 Oversigt over revisionsbemærkninger fra 2020 og tidligere, der er afsluttet 
 

Revisionsbemærkninger vedrørende årsregnskabet Status 

Nr. 1 Regnskabsafslutningsprocessen  Lukket 

Nr. 4 Anlægsregnskaber  Lukket 

Nr. 5.1 Vederlag til politikere Lukket 

Nr. 5.2 Lønadministration - Sagsgennemgang Lukket 

Nr. 6.1 Administration af autorisationer  Lukket 

Nr. 6.3 B-indkomst Lukket 

Nr. 7 Kontrol med overholdelse af reglerne om Skatmoms  Lukket 

Nr. 9.1 Tilbagebetalingskrav takster  Lukket 

Nr. 12 Mellemkommunale refusioner  Lukket 

Nr. 13 Brug af alternativ modtager KMD Aktiv Lukket 

Nr. 14.3 
Share Point – Manglende eller utilstrækkelig governance af SPO-løs-
ningen 

Lukket 

Nr. 15 System- og statusafstemninger (mangelfulde afstemninger) Lukket 
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4. Kommentarer til årsregnskabet i øvrigt 

4.1 Korrektion af forhold konstateret under revisionen 
Regnskabet er af Borgerrepræsentationen den 22. april 2021 oversendt til revisionen. Som følge af større 
fejl har kommunen anset det for nødvendigt at foretage rettelser i årsregnskabet efterfølgende. Rettel-
serne er specificeret i kommunens notat af 17. maj 2021 (sagsnr. 2021 - 1486). Vores omtale af rettel-
serne fremgår af revisionsbemærkning nr. 3. 
 
Rettelserne vedrører: 
 
• Finansielle anlægsaktiver (tilbagekøbsrettigheder) 337 mio.kr. 
• Obligatorisk oversigt vedr. eventualrettigheder (tilbagekøbsrettigheder) -592 mio. kr. 
• Obligatorisk oversigt vedr. eventualrettigheder (øvrige forhold) -414,1 mio. kr. 
 
Vi er enige i de foretagne korrektioner. 
 
5. Revision af årsregnskabet 

Vi har i det efterfølgende afsnit nærmere beskrevet udvalgte områder af den revision, vi har foretaget af 
kommunens regnskab. Der er alene foretaget en overordnet beskrivelse af revisionen af disse områder. 
Der er ikke specifikt redegjort for de revisionshandlinger, vi har foretaget under de enkelte områder.  
 
5.1 Grundlag for revisionen 
Revisionen er gennemført i henhold til revisionsregulativet for Københavns Kommune, internationale 
revisionsstandarder og standarder for offentlig revision (SOR).  
 
Sammenhængen mellem den finansielle revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision kan 
illustreres således:  
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5.2 Revisionsstrategi 
Med udgangspunkt i styrelseslovens bestemmelser og revisionsregulativet har vi foretaget en vurdering 
af revisionsopgavens indhold og omfang. Under hensyntagen til kommunens størrelse og kompleksitet 
er revisionen baseret på en forventning om, at der er tilrettelagt et velfungerende internt kontrolsystem 
og en pålidelig bogføring. Det forventes herved, at det overordnede kontrolmiljø og de organisatoriske 
rammer understøtter et velfungerende ledelses- og kontrolsystem, og at der på de enkelte aktivitetsom-
råder er beskrevet og implementeret interne kontroller, som reducerer risikoen for væsentlige fejl til et 
acceptabelt niveau. 
 
Vi har gennemgået kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse. Ved gennemgangen 
har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af pro-
cedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styrings-
systemer. 
 
Vi har ved tilrettelæggelsen af revisionen lagt særlig vægt på kommunens regnskabs- og økonomisty-
ringssystemer. Disse områder omfatter især: 
 
• Kommunens generelle it-anvendelse, herunder de grundlæggende krav til transaktions- og revisi-

onsspor 
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• Kommunens grundlæggende regnskabsrutiner og tilknyttede forretningsgange, herunder afstem-
ningsrutiner 

• Kommunens væsentligste økonomiske transaktionskæder, herunder: 
• Lønområdet 
• Indkøb (disponering af omkostninger og anvendelse af betalingssystemer) 
• Overførsler til personer omfattet af statsrefusion 

• Kommunens økonomistyring og budgetopfølgning. 
 
Revisionen planlægges og udføres på grundlag af en systematisk risikovurdering, således at hovedvæg-
ten lægges på de poster i årsregnskabet, de dele af kommunens regnskabs- og rapporteringssystemer 
samt øvrige forretningsgange, hvor vi vurderer, at risikoen for væsentlige fejl er størst.  
 
Revisionen gennemføres dels ved en system-/kontrolbaseret revisionsstrategi kombineret med substans-
baseret revision, hvor dette er relevant. 
 
Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkra-
vene i gældende regler fra ministeriet. Den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnska-
bet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. 
 
Ved revisionen efterprøves, om årsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regn-
skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Borgerrepræsentationens øvrige be-
slutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderes 
det, om udførelsen af Borgerrepræsentationens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af 
kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 
 
Revisionen omfatter ikke en gennemgang af samtlige bilag og transaktioner, men udføres ved, at vi ved 
stikprøver indhenter dokumentation for eller på anden måde får bekræftet bogføringens og årsregnska-
bets rigtighed. I forbindelse hermed tester vi de interne kontroller i det omfang, vi finder det nødvendigt 
for revisionen af årsregnskabet. I henhold til revisionsstrategien gennemgår vi alle væsentlige områder 
samt andre udvalgte områder.  
 
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at fejl i årsregnskabet, der er en følge af besvigelser og uregelmæs-
sigheder, ikke nødvendigvis vil blive opdaget under revisionen, da fejl af denne karakter sædvanligvis 
tilsløres eller holdes skjult. 
 
Endelig er det i forbindelse med regnskabsafslutningen stikprøvevis påset, om mellemværender med 
eksterne institutioner, forsyningsvirksomheder mv., som kommunen fører regnskab for, er korrekt op-
gjort. 
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5.3 Intern Revision 
Revisionen af årsregnskabet varetages af Deloitte med bistand fra Intern Revision. Det er Deloitte, som 
har det fulde ansvar for udførelsen af revisionen, og vi udfører review af det arbejde, som Intern Revision 
udfører. I forbindelse med vores planlægning har vi blandt andet vurderet Intern Revisions ressourcer, 
kompetence og uafhængighed i forhold til udførelse af revisionsopgaven. Vi har vurderet, at kvaliteten 
af Intern Revisions arbejder er på et sådant niveau, at vi kan basere vores overordnede konklusion på de 
af Intern Revision udtrykte delkonklusioner for de områder, som Intern Revision har revideret. Det er 
for 2020 aftalt med Intern Revision, at de væsentligst bistår os med revisionen af løn, omkostninger, 
balancen og forvaltningsrevision.  
 
5.4 Drøftelser med ledelsen om risikoen for besvigelser 
I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser 
(tilsigtede fejl).   
 
Ledelsen i alle forvaltninger har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for 
besvigelser, og at kommunen har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlin-
formation i årsregnskabet, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser. Ledelsen har oplyst, at der 
i enkelte mindre sager er konstateret mistanke om misbrug af kommunens midler, samt at kommunen 
har fulgt op herpå.  
Herudover har ledelsen ikke kendskab til besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision 
har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser.  
 
5.5 Ledelsestilsyn 
Økonomiudvalget har tidligere besluttet at anmode revisionen om i forbindelse med årsregnskabet pro-
aktivt at rapportere til Økonomiudvalget om, hvorvidt det ledelsestilsyn, som foretages i forvaltningerne, 
er betryggende.  
 
Omfanget af revisionen fastlægges ud fra en samlet vurdering af væsentlighed og risikoen for væsentlige 
fejl. 
 
Intern Revision har gennemført en undersøgelse med det formål at foretage en overordnet vurdering af 
kommunes design og implementering af styringsregler og forvaltningernes ledelsestilsyn. 
 
Intern Revision har foretaget en opfølgning på forvaltningernes godkendte handleplaner for 2020 og en 
vurdering af forvaltningernes handleplaner for 2021. Formålet er at foretage en overordnet vurdering af 
kommunes design og implementering af styringsregler og forvaltningernes ledelsestilsyn. 
 
Revisionen har givet anledning til følgende: 
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Design af Københavns Kommunes styringsregler (Økonomiforvaltningen) 
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 omkring de nuværende ledelseskontroller har vi anbefalet, at der etableres en fastere struktur 
for ledelsestilsyn. Dette kan eventuelt ske ved etablering af en mere formel compliancefunktion i for-
valtningerne.  
 
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 hensyn-
tagen til, at opgaven med ledelsestilsyn varierer på tværs af forvaltningerne. Medio 2021 forelægges 
Økonomiudvalget en afrapportering fra Økonomidirektørkredsen om mulige forslag til etablering af fa-
stere struktur om ledelsestilsyn. 
 
Forventninger og styringsinformation på finansområdet (Økonomiforvaltningen) 
Økonomiforvaltningen (ØKF) har udarbejdet et bilag til forretningscirkulære om Ledelsestilsyn (Bilag 
1 – Forventninger og styringsinformation på de tværgående administrative områder). Bilaget tager afsæt 
i de fælles administrative forretningsgange og oplister de risici, som det påhviler forvaltningerne at vur-
dere og håndtere. Der udestår dog fortsat beskrivelse af væsentlige områder, som kan henføres til debi-
torprocessen samt dele af finansprocessen. Primo 2021 udestår beskrivelsen af flere hovedprocesser i 
Bilag 1 på finansområdet fortsat 
 
Konklusion  
Det er vores vurdering, at det næste skridt for at øge kommunens modenhed indenfor risikobaseret le-
delse er en mere struktureret tilgang og konstant fokus på kritiske aktiviteter samt overvågning og rap-
portering. Arbejdet i Økonomidirektørkredsen med en fastere struktur for ledelsestilsynet samt ØKF´s 
arbejde med at udbygge og tilrette Bilag 1 – Forventninger og styringsinformation på de tværgående 
administrative områder vil, efter vores opfattelse, kunne medvirke til at styrke kontrolmiljøet i KK. Vi 
vil påse fremdriften, herunder implementeringen af ovenstående tiltag i forvaltningerne, og rapportere 
herom senest i marts 2022. 
 

Forvaltningernes implementering af ledelsestilsyn 
Det er vores vurdering, at forvaltningerne generelt har en positiv tilgang til arbejdet med implementering 
af et risikobaseret ledelsestilsyn. Forvaltningernes håndtering af risikoområder ved dokumentation af 
forretningsgange samt design og implementering af interne kontroller og ledelsesinformation vil dog 
fortsat være aktuelt i en periode fremover.  
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Vores opfølgning på områder, der har været fokus på i forvaltningernes handleplaner for 2020, har vist, 
at forvaltningerne i al væsentlighed har gennemført de planlagte aktiviteter. For Teknik- og Miljøfor-
valtningen har vi bemærket, at flere væsentlige risikoområder er udskudt til 2021-handleplanen fra tid-
ligere års handleplaner.  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. Ved 
vores vurdering af planerne for 2021 har vi lagt vægt på, at eventuelle nye risici og håndtering af over-
førte områder indgår i planen.  
 
6. Redegørelse for den udførte finansielle revision 

Ved vores rapportering i denne beretning er der alene foretaget en overordnet beskrivelse af revisionen 
for de enkelte områder. Der er ikke specifikt redegjort for de revisionshandlinger, vi har foretaget under 
de enkelte områder. 
 
For de områder, som har givet anledning til bemærkninger, er disse anført ovenfor. Nedenfor er kortfat-
tet omtalt revisionen på de områder, som ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger. 
 
6.1 Årsregnskabets opbygning og indhold 
Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved gennemgangen har 
vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af proce-
durer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssy-
stemer. 
 
6.2 Udligning, tilskud og skatter 
Tilskud, udligning og skatter er stikprøvevis sammenholdt med de fra Skattestyrelsen modtagne opgø-
relser, 12-dels-afregninger m.m., ligesom vi har gennemgået bogføringen af grundskyld og ejendoms-
skatter til kommunens opgørelser.  
 
6.3 Lønområdet 
Revisionen har omfattet: 
 
1. Revision af de interne forretningsgange og kontroller 

Revisionen har omfattet vurdering og test af de tilrettelagte kontroller på lønområdet. 
 

2. Sagsbehandling samt lønudbetaling 
Fra lønsystemet er udvalgt et antal lønsager for tjenestemænd, funktionærer, tjenestemandspensioner 
og timelønnede inden for kommunens forskellige forvaltningsområder. For de udvalgte personer er der 
detaljeret gennemgået og sammenholdt de udbetalte lønninger, tillæg, diæter og reguleringer mv. med 
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lønkontorets sagsakter og det fra KL modtagne kontrolmateriale i form af lønoverenskomster, 
lønoversigter og cirkulæreskrivelser angående konkrete afgørelser m.m. 

 
3. Kontrol og revision af de generelle sikkerhedsprocedurer 

Ifølge aftale har vi foretaget gennemgang af særligt udvalgte personer til sikring af korrekt aflønning 
til denne personkreds. 

 
Gennemgangen for 2020 har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.  
 
Der er rapporteret fem observationer til ledelsen, som anses for væsentlige, uden at give anledning til 
bemærkning. En risiko anses for væsentlig, såfremt der er en middel grad af sandsynlighed for, at for-
holdet indtræffer og/eller har en vis effekt og/eller har en vis udbredelse uden at være væsentligt for 
årsregnskabet. Observationerne kan henføres til: 
 
• Manglende beskatning af fri telefon 
• Fejl og mangler i enkeltsager vedrørende lønninger og vederlag 
• Manglende risikoanalyse af det system-, rolle- og autorisationsparadigme, der er gældende i for-

hold til lønsystemet og for systemer 
• Manglende ajourføring af eksisterende forretningsgange i KS 
• Manglende implementering af forvaltningsspecifikke forretningsgange til afdækning af de iden-

tificerede risici, der fremgår af Bilag 1 til Forretningscirkulæret Ledelsestilsyn vedrørende Løn- 
og Personaleområdet 

 
6.4 Omkostningsdisponering og udbetalinger 
Revisionen har omfattet en vurdering af de tilrettelagte kontroller vedrørende omkostningsdisponering 
og anvendelse af betalingssystemer. 
 
Vi har foretaget test af kommunens interne kontroller vedrørende godkendelser i Kvantum og har her-
udover, via udtræk fra Kvantum, foretaget en analyse af den indbyggede funktionsadskillelse via de 
roller og autorisationer, der er tildelt de enkelte medarbejdere.  
 
Pengeoverførsler gennem udbetalingssystemer indebærer en iboende risiko for besvigelser, idet medar-
bejdere med adgang til systemet kan oprette og ændre pengestrømme med personlig vinding for øje. 
 
Til imødegåelse heraf etableres der et betryggende kontrolmiljø, som sikrer kontrol af oprettelse/æn-
dring af betalings- og/eller ydelsesmodtager (legalitetskontrol). 
 
Ledelsen har ansvaret for tilrettelæggelsen af hensigtsmæssige og betryggende legalitetskontroller. 
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Gennemgangen for 2020 har givet anledning til tre kritiske bemærkninger. Der henvises til afsnit 3, 
bemærkning nr. 1. 
 
Der er endvidere rapporteret seks observationer til ledelsen, som anses for væsentlige, uden at give 
anledning til bemærkning. En risiko anses for væsentlig, såfremt der er en middel grad af sandsynlighed 
for, at forholdet indtræffer og/eller har en vis effekt og/eller har en vis udbredelse uden at være væsent-
ligt for regnskabet. Observationerne kan henføres til: 
 
• Manglende rettidighed i leverandørbetalinger 
• Funktionsadskillelseskonflikter i Kvantum 
• Manglende færdiggørelse af Bilag 1 til Forretningscirkulæret Ledelsestilsyn vedrørende Finans-

området 
• Den udførte stikprøvekontrol af bilag om foretages i KS 
• Konstaterede momsfejl 
• Manglende rettidig betaling af leverandørfakturaer 
• Mangler i de løbende driftsopgaver i forbindelse med indkøb i Kvantum. 
 
Elektroniske betalingssystemer 
Vi har foretaget revision af de elektroniske betalingssystemer. Vi har i denne forbindelse blandt andet 
kontrolleret, at der er funktionsadskillelse ved udbetaling fra kommunens hovedkonti. 
 
Det skal oplyses, at på en lang række af kommunens institutioner er medarbejderne tildelt firmadankort 
og har enefuldmagt til at disponere på institutionens bankkonti. Manglende funktionsadskillelse på li-
kvidområdet øger risikoen for, at tilsigtede og utilsigtede fejl begås. På disse konti indestår som regel 
alene mindre beløb, således at eventuelle fejl vedrørende disse konti ikke kan medføre en væsentlig fejl 
i kommunens regnskab som helhed. 
 
6.5 Sociale udbetalingssystemer 
Erklæring fra KMD’s revisorer vedrørende udbetalinger gennem de sociale udbetalingssystemer er re-
degjort i vores beretning vedrørende udgifter, der er omfattet af statsrefusion, hvoraf det fremgår: 
 
”Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system 
fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i 
systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner…”. 
 
For den del af de generelle it-kontroller, som udføres af KMD, har vi i januar og maj 2021 modtaget 
erklæringer vedrørende KMD for de fælles kommunale systemer samt håndtering af personoplysninger.  
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Erklæringen vedrørende KMD KSD indeholder forbehold vedrørende kontroller som medvirker en nøj-
agtig beregning af sygedagpenge og refusion har ikke være effektive, idet der er konstateret mere end 
100 fejl i beregningerne i erklæringsperioden. En del mængde af disse fejl har medført, at der i perioden 
har været fejl i udbetalinger til borgerne, og som har medført behov for en manuel korrektion hos kom-
munerne eller en automatisk korrektion i KSD med tilbagevirkende kraft. Det fremgår endvidere af 
revisors opfølgning, at de dog har konstateret, at KMD har gennemført de nødvendige ændringer til 
KSD, og revisor har ikke i stikprøvetest i marts 2021 af beregningerne i KSD identificeret tilsvarende 
fejl. Som følge heraf kan vi ikke konkludere om hvorvidt disse fejl eller eventuelle andre fejl i applika-
tionskontrollerne kan medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser. Som konsekvens heraf 
er der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang. 
 
Erklæring vedrørende KMD Opus Debitor-applikationerne foreligger ikke for hele 2020, men vi har fået 
oplyst, at det forventes at foreligge for 2021, herunder en specifik revisionserklæring for KMD Debitor. 
Dermed opnås en højere grad af sikkerhed med henblik på overholdelse af kravene i § 26. 
 

Det er imidlertid et krav på det sociale område, jf. bekendtgørelse om statsrefusion § 26. Forholdet vil 
derfor blive omtalt i den sociale beretning. 
 
6.6 Sociale områder med statsrefusion 
Vores revision af de sociale områder har blandt andet omfattet en gennemgang af sagsbehandlingen og 
refusionsanmeldelserne og er udført i overensstemmelse med ressortministeriets retningslinjer, jf. sær-
skilt beretning herom.  
 
6.7 Øvrige revisionsområder 
Kommunens øvrige udgifter og indtægter er sammenholdt med årets budget og forudgående års regn-
skabstal, og større afgivelser er stikprøvevis undersøgt. Indtægterne er herudover analyseret og indgår i 
rotationsplan, hvor vi stikprøvevis har foretaget test af forretningsgange, interne kontroller og bilag.  
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6.8 Omkostningsbaseret regnskab 
I overensstemmelse med reglerne udarbejder kommunen ikke et omkostningsbaseret driftsregnskab, 
men den udvidede balance, hvor målingen af aktiver og passiver er baseret på omkostningsbaserede 
principper, sker fortsat, idet til- og afgang sker direkte på kommunens egenkapital. 
 
Vi har foretaget test af kommunens afstemning mellem finanssystemet og øvrige brugersystemer (an-
lægskartotek mv.). Vi har herudover foretaget test af kommunens kontrol af, at: 
 
• alle væsentlige anlægsaktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget 
• alle aktiver og passiver tilhører kommunen og kan henføres til allerede gennemførte transaktioner 
• alle beregninger og registreringer foretages i overensstemmelse med kommunens regnskabsprak-

sis 
• alle væsentlige regnskabsmæssige skøn er beskrevet og dokumenteret i fornødent omfang. 
 
6.9 Finans- og regnskabssystemet samt finansiel status 
Vi har foretaget test af kommunens afstemning mellem finanssystemet og øvrige brugersystemer, her-
under afstemning af fejlkonti. Vi har herudover foretaget test af kommunens kvalitetssikrede balance-
konti, herunder fuldstændigheden af, at alle konti er afstemt. Vi har endelig foretaget test af kommunens 
afstemning af finanssystemet til årsregnskabet inkl. oversigter, samt at årsregnskabet overholder lovgiv-
ningens regler. 
 
6.10 Økonomistyring og bevillingssystemet  
Vi har foretaget gennemgang og test af, hvorvidt de udmeldte regler for budgetopfølgning er overholdt, 
at der anvendes hensigtsmæssige skabeloner, som sikrer, at det materiale, som forvaltningerne anvender 
i forbindelse med budgetopfølgningen, giver en ensartet løbende budgetopfølgning: Endvidere at der er 
indhentet de nødvendige tillægsbevillinger, og at der i forbindelse med regnskabsafslutningen er afgivet 
tilstrækkelige regnskabsforklaringer, hvor der er konstateret væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. 
 
6.11 Lånoptagelse 
Vi har stikprøvevis påset, at lånebekendtgørelsens regler er overholdt.  
 
6.12 Gennemgang af generelle it-kontroller 
Generelle it-kontroller er de kontroller, som ledelsen har etableret i og omkring kommunens væsentlige 
it-platforme med henblik på at opnå en velkontrolleret og sikker it-anvendelse og dermed understøtte en 
pålidelig databehandling i it-baserede forretningsprocesser. 
 
Som led i revisionen af Københavns Kommune har vi revideret den del af de generelle it-kontroller, 
som vi vurderer relevante for aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig 
fejlinformation, og som er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav.  
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Formålet har været at vurdere, om ovennævnte generelle it-kontroller er udformet og implementeret på 
en hensigtsmæssig måde.  
 
Revisionen af de generelle it-kontroller har ikke omfattet en vurdering af kontrol- og sikkerhedsniveauet 
i de enkelte brugersystemer, herunder automatiske kontroller i de administrative processer og logiske 
adgangsrettigheder til udførelse af forretningsaktiviteter i brugersystemerne.  
 
På baggrund af vores revision af de generelle it-kontroller, som vi har vurderet relevante for at under-
støtte revisionen af årsrapporten for Københavns Kommune, har vi ikke identificeret væsentlige svag-
heder ud over de i beretningen omtalte forhold i afsnit 3. 
 
6.13 Balanceposter 
Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved gennemgangen har 
vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af proce-
durer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af vejledninger og andre styringssyste-
mer vedrørende balancens poster. 
 
Revisionen har omfattet en gennemgang af design og implementering af de vedtagne forretningsgange 
og interne kontroller samt test af effektiviteten af disse.   
 
Jævnfør de gældende regler, skal enhver afstemning specificeres i de obligatoriske afstemningsskabe-
loner, ligesom alle afstemningsansvarlige skal registrere status på deres afstemninger i afstemningsrap-
porteringen i kommunens økonomisystem. 
 
6.14 Obligatoriske oversigter til regnskabet   
Vi har gennemgået de obligatoriske oversigter til regnskabet, og der er ved revisionen konstateret en 
væsentlig fejl vedrørende kommunens tilbagekøbsrettigheder. Vi henviser til revisionsbemærkning nr. 
3 for nærmere beskrivelse. Ledelsen har foretaget rettelser i årsregnskabet, som blandt andet påvirker 
evenutalrettighederne med -592 mio.kr. vedrørende tilbagekøbsrettighederne og -414,1 mio. kr. vedrø-
rende øvrige forhold. Rettelserne er specificeret i kommunens notat af 17. maj 2021 (sagsnr. 2021 -
1486), og vi påtegner det korrigerede regnskab. 
 
Vi anbefaler, at kommunen øger fokus på kvalitetssikring af afstemningerne og de obligatoriske over-
sigter i 2021. 
 
5.14.1 Tidsmæssig placering af revisionen 
Revisionen gennemføres dels i løbet af året og dels i forbindelse med regnskabsafslutningen og har for 
revisionen af årsregnskabet 2020 været planlagt således: 
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  Måned 

Indledende revisionsplanlægning Dec. 2019 

Detaljeret revisionsplanlægning Aug. 

Løbende revision (forretningsgange m.m.) Okt./nov. 

Afrapportering løbende revision Dec./mar. 

Statusrevision April/maj 

Årsregnskab gennemgået Maj 
Afrapportering revision (statusnotat), deltagelse i direktionsmøder samt møde i 
revisionsudvalget, hvor statusnotat er gennemgået Maj/juni 

Revisionsberetninger endelige Juni 

Deltagelse i ØU-møde, hvor årsregnskab/revisionsberetning behandles Sept. 

 
5.14.2 Væsentlighedsniveau 
Vi har fastlagt væsentlighedsniveauet ud fra en faglig vurdering og de finansielle nøgletal. Væsentlig-
hedsniveauet er på denne baggrund fastsat til ca. 0,5-1% af kommunens budgetterede balancesum iht. 
hovedoversigt for 2020 eller 500 mio.kr.  
 
Væsentlighedsniveauet er identisk med sidste år.  
 
Vi rapporterer alle identificerede fejl over 25 mio.kr. Der henvises til afsnit 8.2, hvor ikke-korrigerede 
fejl i årsregnskabet er oplistet.  
 
7. Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision  

Den juridisk-kritiske revision og den lovpligtige forvaltningsrevision er udført som en integreret del af 
den løbende finansielle revision. Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision gennemføres i hen-
hold til standarderne for offentlig revision (SOR). 
 
Standarderne har til formål at sikre en ensartet revision på det offentlige område på tværs af forskellige 
offentlige institutioner og indeholder derfor et antal pligtige emner, der skal gennemgås som led i dels 
SOR 7 forvaltningsrevisionen (5 emner), dels SOR 6 den juridisk-kritiske revision (6 emner), i det om-
fang disse er relevante. Derudover skal det overvejes, hvorvidt der er behov for at udvælge andre områ-
der til revision.  
 
Revisionen af de pligtige emner i henhold til SOR gennemføres efter en rotationsplan, således at de 
pligtige områder er dækket over en 5-årig periode. 
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7.1 Juridisk-kritisk revision 
Juridisk-kritisk revision er revisionen af, hvorvidt administrationen har overholdt gældende love og reg-
ler – primært af administrativ karakter. Revisionen udføres ved, at der det enkelte år udvælges enkelte 
regelsæt til kontrol med afsæt i en vurdering af væsentlighed og risiko. 
 
I 2020 har revisionen blandt andet omfattet en stikprøvevis vurdering af: 
 
• Overholdelse af Budget- og Regnskabssystemet for kommuner samt af bevillingsregler 
• Overholdelse af lånebekendtgørelse (opgørelse af låneramme, lånoptagelse, kassekreditregel 

m.m.) 
• Overholdelse af overenskomster, lokalaftaler og regler ved lønudbetaling, herunder overholdelse 

af ansættelsesbevisloven 
• Overholdelse af skattelovgivning med hensyn til tilbageholdelse, indberetning og afregning af 

skatter relateret til lønudbetalinger 
• Overholdelse af den sociale lovgivning ved sagsbehandling på det sociale område 
• Overholdelse af obligatoriske krav ved udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskabet 
• Overholdelse af lovkrav for beregning og opkrævning af takster. 
 
Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger eller kommentarer ud over de i beretnin-
gen anførte bemærkninger (særlig revisionsbemærkning nr. 9 og 10) samt særlige undersøgelser af dy-
beregående forvaltnings-/juridisk-kritisk revisionsmæssig karakter. 
 
Derudover er foretaget specifikke undersøgelser på konkrete områder. 
 
7.2 Lovpligtig forvaltningsrevision 
Forvaltningsrevisionen har omfattet vores vurdering af, om der er udvist skyldige økonomiske hensyn, 
og at der er disponeret i overensstemmelse med de overordnede målsætninger således, som de er udtrykt 
blandt andet i de vedtagne bevillinger og i budgetforudsætningerne. 
 
Vi har især baseret vores konklusion om skyldig økonomisk hensyntagen ved forvaltningen på vores 
gennemgang af kommunens økonomistyring og interne kontrolsystem. Herudover har vi i forbindelse 
med den udførte revision foretaget vurdering af de forvaltningsmæssige aspekter af udvalgte enkelt-
transaktioner.  
 
Konkret er således foretaget: 
 
• Gennemgang og vurdering af kommunens løbende økonomistyring/budgetopfølgning, herunder 

konkret foretaget gennemgang og vurdering af tilrettelagte ledelsestilsyn i forbindelse hermed. 
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• Gennemgang og vurdering af kommunens indkøbsregler/indkøbspolitikker. I forbindelse med vo-
res revision af omkostningsdisponeringen har vi stikprøvevist efterprøvet, hvorvidt kommunen 
har udvist sparsommelighed. 

 
Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger ud over de i beretningen 
anførte bemærkninger (særlig revisionsbemærkning nr. 8) samt særlige undersøgelser af dyberegående 
forvaltnings-/juridisk-kritisk revisionsmæssig karakter. 
 
6.2.1 Sparsommelighed  
Sparsommelighed omfatter en vurdering af, hvorvidt vare- og tjenesteydelser er erhvervet på en økono-
misk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet m.m.  
 
Grundlaget for revisionen af sparsommelighed omfatter blandt andet vurdering af forretningsgange, test 
af kontroller og enkelttransaktioner, gennemgang af sagsdokumentation, mødereferater mv.  
 
6.2.2 Produktivitet 
Produktivitet forstås her som sammenhængen mellem aktivitet og ressourceforbrug. Vurdering af pro-
duktiviteten kræver en grundig sammenligning i form af en tidsserieanalyse eller en sammenligning af 
produktiviteten af tilsvarende ydelser inden for eller uden for kommunen.  
 
Vores revision af produktivitet omfatter primært en vurdering af kommunens økonomistyring og bud-
getopfølgning, herunder hvorvidt kommunen løbende foretager analyser af ressourceforbrug, sammen-
ligninger til andre kommuner, benchmarkanalyser mv. 
 
6.2.3 Effektivitet 
Effektivitet forstås her som målopfyldelse/realisering af de definerede effektmål, hvoraf en del af disse 
er defineret i den lovgivning, som kommunerne agerer efter. 
 
Revisionen omfatter primært en vurdering af, hvorvidt kommunen i de løbende ledelsestilsyn, kvalitets-
sikring samt økonomistyring og budgetopfølgning sikrer, at politisk fastsatte mål opnås og bevillinger 
overholdes, herunder at lovgivningen overholdes. 
 
7.3 Dyberegående forvaltnings-/juridisk-kritisk revision 
Intern Revision har i forlængelse af tidligere år foretaget dyberegående forvaltningsrevision inden for 
nedenstående områder: 
 
7.3.1 Vurdering af det samlede kontrolmiljø – konkret undersøgelse 
Intern Revision har foretaget en vurdering af, om det nuværende kontrolmiljø i tilstrækkelig grad imø-
degår ubevidste og bevidste fejl, herunder besvigelser. Et godt kontrolmiljø er efter vores opfattelse 
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kendetegnet ved, at der er tydelig ledelsesopbakning og forankring i organisationen gennem politikker, 
regler og retningslinjer, ressourcer, whistleblower ordninger mv.  
 
Under skyldig hensyntagen til de rammevilkår, som gælder for Københavns Kommune med hensyn til 
processer, medarbejdere og organisation samt teknologi og systemer, hvilket alt andet lige øger kom-
pleksiteten og dermed risikoen for fejl og besvigelser, er det vores vurdering, at: 
 
• Der generelt er en god ledelsesadfærd i Københavns Kommune (”Tone at the Top”), som er udmøn-

tet gennem politikker, regler og retningslinjer, ligesom etablering af en whistleblowerordning og en 
uafhængig intern revisionsordning vurderes som væsentlige elementer i forhold til god compliance. 

• Der er generelt åbenhed om fejl, så alle bliver bedre til at undgå, at fejl gentager sig.  
• Organisationens modenhed i forhold til risikostyring og interne kontroller har været støt stigende 

igennem de senere år.  
• Anbefalinger og henstillinger fra revisionen adresseres på rette ledelsesniveau i organisationen. og 

nødvendige foranstaltninger sættes i værk i form af handleplaner og løbende opfølgning. 
• Kommunen arbejder kontinuerligt med at overholde reglerne for at opnå en god compliance.  
• Forretningsgange for de væsentligste driftsprocesser er udarbejdet i overensstemmelse med kom-

munens skabelon for dokumentation af forretningsgange, med en risikobaseret tilgang med fokus 
på den fornødne funktionsadskillelse.  

• Adgangsrettigheder i de væsentligste udbetalings-og opkrævningssystemer understøtter funktions-
adskilte handlinger. 

 
Særligt kommunens arbejde med udarbejdelse af fælles tværgående forretningsgange i 1. forsvarslinje, 
(de 3 forsvarslinjer) er væsentlige i forhold til at forebygge ubevidste og bevidste fejl, herunder besvi-
gelser. Der er dog stadig behov for at sikre, at organisationen gør det, der er aftalt i forbindelse med 
vedtagelse af regler og retningslinjer. Der er flere områder. hvor, forretningsgange, it-kontroller og øv-
rige interne kontroller ikke efterleves i praksis på områder, hvor der er identificeret en særlig risiko. 
Dette udgør en potentiel risiko og i flere tilfælde har dette også medført væsentlige fejl og mangler med 
uønskede konsekvenser for kommunen.  
 
Særligt er det væsentligt, at revisionen i flere år har bemærket, at en kombination af mangler i forbin-
delse med afstemning af kommunens balancekonti, mangler i de interne kontroller i kreditor til betaling 
samt mangler i forbindelse med adgangsstyring i it-systemer kan medføre en forøget risiko for besvi-
gelser. Derfor er det vigtigt, at de forhold, der er angivet i revisionsbemærkninger, håndteres effektivt.   
Det er vores opfattelse, at det typisk er i forbindelse med opgavens udførelse, at fejl og mangler opstår. 
Regler og retningslinjer er generelt godt beskrevet, men enten er der ikke kendskab hertil i organisatio-
nen, eller også er den enkelte medarbejder ikke i stand til at løse opgaven, hvilket i kombination med 
manglende kvalitetsgennemgang medfører revisionsbemærkninger og en øget risiko for kommunen.  
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For at styrke rammerne omkring de nuværende ledelseskontroller yderligere, anbefales det, at der etab-
leres en fastere struktur for ledelsestilsyn (ledelseskontroller) i 2. forsvarslinje. Dette kan eventuelt ske 
ved etablering af en mere formel compliancestruktur (compliancefunktioner i 2. forsvarslinje) i forvalt-
ningerne. En mere struktureret tilgang og konstant fokus på kritiske aktiviteter samt overvågning og 
rapportering vurderes at være kommunens næste skridt i forhold til at øge modenheden inden for risi-
kobevidst ledelse.  
 
Endvidere anbefales det, at der etableres mere fælles obligatorisk og tilbagevendende kommunikation 
til og træning af nye og nuværende medarbejdere (1. forsvarslinje) i regler og retningslinjer. Det anbe-
fales ligeledes, at mulighederne for at anvende teknologi, der ved algoritmer kan identificere anormali-
teter i indkøbs‐og godkendelsesmønstre, undersøges. Dette vil resultere i en mere sikker og intelligent 
tilgang til et opdagende kontrolmiljø, der tester hele populationen frem for manuel stikprøvekontrol.  
 
Endelig anbefales det, at man har fokus på, at der så vidt muligt etableres elektronisk forebyggende 
kontroller fremfor manuelle opdagende kontroller. Den iboende risiko for ubevidste og bevidste fejl 
herunder besvigelser, i de væsentlige finansielle processer vurderes som værende høj. Det bedste værn 
mod dette er betryggende forretningsgange og effektive interne kontroller og løbende overvågning heraf. 
Det er afgørende, at kontrolsystemet er intakt, og fravær heraf kan være fatalt. Den nuværende risiko 
vurderes til over mellem risiko. 
 
7.3.2 Bygningsvedligehold i KEID – konkret undersøgelse 
Revisionens formål er at undersøge, hvorvidt KEID har etableret et tilstrækkeligt kontrolmiljø til at 
imødegå væsentlige risici for tilsigtede og utilsigtede fejl, herunder besvigelser.  
 
Det skal indledningsvis oplyses, at besvigelser, der er kamufleret som almindelige vedligeholdelsesud-
gifter og samtidig involverer flere medarbejdere og samarbejdspartnere, generelt er vanskelige og kom-
plekse at identificere.  
 
Det er vores opfattelse, at disse risici kan imødegås ved betryggende forretningsgange, herunder funk-
tionsadskillelse i de væsentligste processer og anvendelse af betroede leverandører. 
 
Helt overordnet er det vores vurdering, at KEID har sikret, at der er udarbejdet hensigtsmæssige forret-
ningsgange for indkøb af bygningsvedligehold. Der er dog konstateret enkelte områder, hvor der mang-
ler beskrevne forretningsgange, ligesom revisionen har vist, at de allerede beskrevne forretningsgangene 
ikke efterleves fuldt ud, og i flere tilfælde kan de udførte kontroller ikke dokumenteres.  
 
Regler og retningslinjer for indkøb  
KEID’s indkøb er reguleret af udbudsloven, tilbudsloven og KK’s regler for indkøb. Overholdelse af 
disse regler sikrer, at indkøb foretages hos rette leverandør til rette pris.  
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Generelt er det vores vurdering, at overholdelse af reglerne for indkøb medvirker til at reducere risikoen 
for besvigelser i forbindelse KEID’s indkøb af bygningsvedligehold, og at køb uden for rammeaftaler 
medfører en øget risiko, da disse indkøb typisk er personafhængige, og vilkårene aftales direkte mellem 
den enkelte medarbejder og leverandøren.  
 
Vi har konstateret, at reglerne for indkøb i flere tilfælde ikke har været overholdt.  
 
Ledelsen i KEID har ikke et formaliseret ledelsestilsyn rettet mod overholdelse af indkøbsreglerne, og 
det er derfor ikke muligt at påse, hvor stor en del af købene, der foretages uden for aftale.  
 
Funktionsadskillelse i forbindelse med disponeringen  
Særligt for KEID gælder, at bestilling af eksterne leverandører som hovedregel foregår ved, at der frem-
sendes en rekvisition direkte til leverandøren fra KEID’s facility management system KASA, og at der 
ikke oprettes en indkøbsordre i Kvantum i forbindelse med disse rekvisitioner. Systemunderstøttelsen 
af indkøb fraviger således fra KK’s normale praksis.  
 
I KEID kan der i én afdeling disponeres alene op til 50.000 kr. og i en anden afdeling op til 10.000 kr. 
uden chefgodkendelse (funktionsadskillelse).  
 
Denne kontrol er ikke understøttet af KASA, og rekvisitioner sendes til leverandører uden dokumenteret 
funktionsadskillelse i systemet. Kontrollen er således vanskelig at overvåge for ledelsen i KEID.  
 
Vi har konstateret, at chefgodkendelsen i flere tilfælde ikke kan dokumenteres, ligesom der ikke er et 
formaliseret ledelsestilsyn rettet mod at sikre, at chefgodkendelser foretages i overensstemmelse med 
retningslinjerne. 
 
Funktionsadskillelse i forbindelse med fakturagodkendelse  
Betaling af fakturaer sker i KK’s økonomisystem Kvantum. KEID er omfattet af den generelle proces 
for hele KK omkring 1. og 2. godkendelse af fakturaer over 10.000 kr. Denne kontrol er systemunder-
støttet i Kvantum og ikke kan omgås. Systemet sikrer dermed funktionsadskillelse i godkendelsen af 
alle betalinger over 10.000 kr. Dette giver ikke anledning til bemærkninger.  
 
Regnskabsmæssige dokumentation i forbindelse med fakturagodkendelsen  
En forudsætning for, at 2. godkendelsen kan fungere effektivt, er, at 2. godkender har adgang til et 
fyldestgørende regnskabsmateriale.  
 
Vi har konstateret, at den regnskabsmæssige dokumentation i Kvantum i flere tilfælde ikke lever ikke 
op til god bogføringsskik på grund af ufyldestgørende fakturaspecifikation og/eller manglende vedhæft-
ning af underskrevne tilbud/aftale eller henvisning til anden placering. Dette kan påvirke ledelsens mu-
lighed for at foretage en effektiv godkendelse af fakturaer.  
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Stikprøvekontrol af sager  
Stikprøven har omfattet 66 fakturaer bogført i 2019. Resultaterne af gennemgangen dokumenterer de 
observationer, som vi henviser til ovenfor.  
 
Vi har i ét tilfælde konstateret, at der er forudbetalt 5 mio. kr. til en leverandør for arbejde, der på tids-
punktet for betalingen ikke var udført. Herudover er der tre fakturaer, som er varemodtaget og 2. god-
kendt og betalt, men hvor dokumentationen efter vores vurdering er mangelfuld eller ikke eksisterende.  
 
7.3.3 Administrations af aflønningsmodellen – konkret undersøgelse 
Aflønningsmodellen er besluttet af Borgerrepræsentationen (BR) den 11. juni 2008 og 7. maj 2009 og 
forudsætter i al væsentlighed, at TMF’s udgifter til bygherreorganisationen – som væsentligst består af 
løn – finansieres af de konkrete anlægsprojekter, f.eks. renovering af cykelstier. Modellen fungerer som 
en ”mellemregning”, hvor udgifterne til bygherreorganisationen registreres på særskilte anlægsprojek-
ter, hvorefter de udkonteres til de konkrete anlægsprojekter på baggrund af medarbejdernes tidsregistre-
ring. Forvaltningen har identificeret et underskud i modellen og har informeret TMU herom den 30. 
november 2020.  
 
Undersøgelsen har vist, at direktionens ledelsestilsyn vedrørende aflønningsmodellen har været man-
gelfuldt i hele perioden. Direktionen har ikke i tilstrækkelig grad sikret, at det overordnede kontrolmiljø 
og de organisatoriske rammer understøtter et velfungerende ledelses- og kontrolsystem i forhold til den 
økonomiske risiko, der er forbundet med modellen. 
 
Denne sag er en af flere af sager i forvaltningen i de senere år, hvor ledelsestilsynet har været utilstræk-
keligt. Forskellen fra de tidligere sager er, at denne sag har forvaltningen selv opdaget. Den administre-
rende direktør har vurderet, at der er en betydelig risiko i forhold til sikker drift og betryggende økono-
mistyring på tværs af forvaltningen og har derfor igangsat projektet ”Styrket økonomistyring”, som 
medfører en omfattende ændring i hele forvaltningens økonomistyring, samtidig med at der er foretaget 
en centralisering af økonomifunktionen. 
 
Projektet er igangsat ultimo 2019 og forventes afsluttet ultimo 2022. Det faktum, at forholdet vedrørende 
aflønningsmodellen er afdækket i forbindelse med projektets gennemførelse, er betryggende. Det kan 
ikke udelukkes, at der vil blive afdækket andre uregelmæssigheder i forbindelse med projektets gen-
nemførelse. 
 
Jævnfør de formaliserede ledelsesroller i TMF er vicedirektørerne det styringsmæssige omdrejnings-
punkt i forvaltningen. De har den samlede virksomhedsledelse i afdelingerne og er ansvarlig for afde-
lingernes samlede økonomi, herunder at sikre de rette kompetencer på chefniveau i afdelingen. 
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Undersøgelsen har vist, at ledelsestilsynet i afdelingen Mobilitet, Klimatilpasning og By vedligehold 
(MKB) og TMF Stab har været mangelfuldt. 
 
Manglende styring og overvågning i afdelingen MKB har efter vores vurdering medført, at modellen i 
perioden 2017 – 2020 har akkumuleret et væsentligt underskud, som der ledelsesmæssigt ikke er reage-
ret tilfredsstillende på, ligesom kommunens regler og retningslinjer i flere tilfælde ikke er efterlevet.  
 
7.3.4 Undersøgelse af den økonomiske styring af private leverandører på dagbehandlingsområ-
det – konkret undersøgelse 
 
Intern Revision har foretaget en stikprøvevis gennemgang og vurdering af den økonomiske styring, som 
udføres i SOF, med private tilbud. Gennemgangen har omfattet en stikprøve på 10 tilbud, fordelt på 6 
tilbud omfattet af §§ 103 og 104 i Serviceloven og 4 private dagbehandlingstilbud, som har indgået 
undervisningsoverenskomst med Københavns Kommune. For dagbehandlingstilbud med intern skole 
har undersøgelsen udelukkende omhandlet dagbehandlingsdelen.  
 
Det er vores vurdering, at det økonomiske tilsyn, som udføres i SOF vedrørende tilbud omfattet af §§ 
103 og 104 i Serviceloven, ikke er gennemført hensigtsmæssigt og betryggende i forhold til at sikre, at 
midlerne i disse tilbud alene anvendes til det primære formål. Forretningsgangen bør have særligt fokus 
på at identificere tilbud, som indgår i en koncern eller koncernlignende forhold. Formålet er at sikre et 
skærpet tilsyn med, at den samhandel, der eventuelt foregår mellem koncernforbundne virksomheder 
eller virksomheder i koncernlignende forhold, sker på markedslignende vilkår, således at koncernfor-
bundne virksomheder ikke kan generere en formue finansieret af kommunen.  
 
Det er endvidere vores vurdering, at SOF’s økonomiske styring vedrørende kommunens 4 private dag-
behandlingstilbud, hvor der er indgået en undervisningsoverenskomst med Københavns kommune i hen-
hold til Folkeskolelovens § 20, stk. 5 og § 52 i Serviceloven, ikke er hensigtsmæssig og betryggende i 
økonomisk henseende.  
 
Det er et generelt krav i den offentlige forvaltning, at kommunen skal handle økonomisk ansvarligt, når 
sagsbehandleren bevilger en given ydelse. Kontraktstyringen, som er meget decentral, vurderes at være 
mangelfuld i forhold til at dokumentere, at ydelsen er købt bedst og billigst, ligesom der ikke er foretaget 
opfølgning på volumen, enhedspriser og udviklingen i priserne. 
 
7.4.5 Revision af kommunale museer. 
Ifølge vores revision af kommunale museer er følgende foretaget: 
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Thorvaldsens Museum 
• Beholdningseftersyn er udført den 29.09.2020. Grundet COVID-19 kunne der foretages eftertæl-

ling af betjentkassen og hovedkassen. Der blev derfor udelukkende udført eftersyn på museets 
butikskasse, uden bemærkninger. 

• Samlingsrevision er udført den 30.11.2020. Ingen bemærkninger. 
 
Københavns Museum 
• Beholdningseftersyn er udført den 06.10.2020. Ingen bemærkninger. 
• Samlingsrevision er udført den 24.11.2020. Ingen bemærkninger. 
 
8. Øvrige oplysninger 

8.1 Ledelsens regnskabserklæring  
Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har direktionen afgivet regnskabserklæring over 
for os for regnskabsåret.  
 
8.2 Ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 
I henhold til internationale standarder om revision skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret 
i årsregnskabet. Denne oplysning skal gives for at sikre, at Borgerrepræsentationen er orienteret herom. 
 
De fejl, der findes efter afslutningen af regnskabet, og som ikke er væsentlige, rettes som hovedregel 
ikke i regnskabet for det afsluttede år, og det er derfor naturligt, at der vil være enkelte ikke-korrigerede 
forhold i det endelige årsregnskab. 
 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen er der konstateret følgende forhold, der ikke er indarbejdet i 
årsregnskabet: 
 Udgifts-    
 baseret   Egen- 
 regnskab Aktiver Gæld kapital 
 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr.  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Regnskab overdraget til  -3.393 59.806 -50.662 -9.144 
revisionen 22. april 2021 
 
Foretagne korrektioner 0 337 0 337  ___________ ___________ ___________ ___________ 
Korrigeret regnskab -3.393 60.143 -50.662 -9.481 
 
Afstemning af balancen  
(rev.bem. 3) 3 -85 100 -15  ___________ ___________ ___________ ___________ 
 
Ikke-korrigerede fejl 3 -85 100 -15  ___________ ___________ ___________ ___________ 

Efter reguleringer pr. 31.12.2020 -3.390 60.058 -50.562 9.596  ___________ ___________ ___________ ___________ 
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ØKF’s direktion har over for os bekræftet, at effekten af foranstående ikke-korrigerede forhold enkeltvis 
og sammenlagt efter direktionens opfattelse er uvæsentlig for årsregnskabet som helhed. 
 
Under hensyntagen til omfang og art af de konstaterede forhold, kan vi tilslutte os denne vurdering. 
 
8.3 Eftersyn af Borgerrepræsentationens beslutningsprotokoller og overholdelse af 

god bogføringsskik  
Til brug for vores revision har vi gennemgået Borgerrepræsentationens og de stående udvalgs beslut-
ningsprotokoller. Vi har endvidere undersøgt, om kommunen på alle væsentlige områder overholder 
god bogføringsskik, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.  
 
8.4 Andre opgaver  
Siden afgivelse af vores revisionsberetning for 2019 vedrørende årsregnskabet har vi udført følgende 
rådgivningsopgaver for kommunen: 
 
• Support Managed Analytics 
• OPP – forundersøgelse kloak 
• Metroforbindelse Lynetteholmen 
• Moms, skat, eReolen samt løbende momsrådgivning 
• Cyber 
• Udbud af bankforretning 
• Rådgivning vedr. særundersøgelse 
• SAP FI support 
• Produktionsstyringsmodel 
• Financial Close Management. 

 
Revisorloven stiller skærpede krav til revisors uafhængighed, når der afgives erklæringer for kommuner, 
idet disse vurderes at have en særlig offentlig interesse. Inden vi accepterer rådgivnings- og assistance-
opgaver, har vi i hvert enkelt tilfælde vurderet, om den stillede opgave kan vække tvivl om vores uaf-
hængighed.  
 
Siden afgivelse af vores revisionsberetning for 2019 har vi udarbejdet specifikke revisorerklæringer og 
revisionspåtegninger mv., jf. bilag 1. 
 
9. Revisionens formål, udførelse og omfang samt ansvarsfordeling 

I bilag 2 til vores beretning i 2017 har vi beskrevet revisionens formål, udførelse og omfang, revisors 
rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor. Vi henviser hertil og kan supplerende 
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oplyse, at beskrivelsen vil blive genoptrykt i revisionsberetningen for det regnskabsår, hvor der er valg 
til Borgerrepræsentationen.  
 
10. Afslutning 

10.1 Erklæring 
Ifølge revisorloven er Københavns Kommune klassificeret som en virksomhed af særlig offentlig inte-
resse. Som følge heraf stiller revisorloven skærpede krav til både revisors og revisionsfirmaets uaf-
hængighed, når der afgives erklæringer. Inden vi accepterer øvrige rådgivnings- og assistanceopgaver, 
vil vi i hvert enkelt tilfælde vurdere, om den stillede opgave kan vække tvivl om vores uafhængighed. 
Rådgivnings- og assistanceopgaver i andre situationer end de ovenfor anførte aftales særskilt i hvert 
enkelt tilfælde. 
 
Vi skal bekræfte, at vi og Deloitte er uafhængige af Københavns Kommune.  
 
Vi skal endvidere bekræfte, at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 
 
København, den 1. juni 2021 
 
Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 
 
 
Lars Kronow Bryndís Símonardóttir 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Bilag 1 Oversigt over de i årets løb afgivne revisorerklæringer og revi-
sionspåtegninger mv.  

Efter anmodning fra kommunen har vi afgivet erklæring på nedenstående regnskaber, opgørelser, 
indberetninger mv. siden afgivelse af sidste beretning: 
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, BIF 
• Den regionale uddannelsespulje for 2020 
• National hotline mod ekstremisme og radikalisering for perioden 1. januar 2019 til 31. decem-

ber 2019  
• Integrations- og beskæftigelsesambassadør for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 
Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse:  
• Hansted Skole for perioden 1. august 2017 til 30. juni 2018 
• Vesterbro Ny Skole for perioden 22. august 2017 til 31. juli 2018 
• Den Classenske Legatskole for perioden 18. januar 2018 til 30. juni 2018 
• Dipomatuddannelse i Familieterapi perioden 1. september 2017 til 24. juni 2019 
• Gebrandskolen for perioden 4. september 2018 til 25. januar 2019. 

 
Børne- og Ungdomsforvaltningen, BUF 
• MGK Hovedstaden ved Københavns Kommunes musikskole i 2019 for 2019 
• Københavns Kommune Musikskole for 2019 
• Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne 

(§15.25.22.10) for perioden 1. august 2018 til 31. december 2019 
• Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner (§15.25.21.10) for perio-

den 1. september 2018 til 31. december 2019 
• Pulje om normeringer i daginstitutioner 2020 for 2020. 
 
Kultur- og Fritidsforvaltningen, KFF 
• Børneteaterrefusion for perioden 2019 
• Link Live for perioden 1. marts 2019 til 31. december 2019 
• Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed for perioden 2019 
• Udstillingsafsnit i det nye Københavns Museum for perioden 1. maj 2018 til 7. februar 2020 
• Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af udenlandske talenter - Arbejdspakke 2 og 3 for peri-

oden 1. oktober 2018 til 29. februar 2020 
• Link Live for perioden 2020. 
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Socialforvaltningen, SOF 
• Indførelse af ”Safewards”: forebyggelse af konflikter og magtanvendelse på Specialinstitutionen 

Skodsborg for perioden 1. december 2018 til 30. november 2019 
• Familieindsats med ventil for perioden 1. maj 2019 til 31. december 2019 
• Forebyggelse af bandekriminalitet - Helhedsorienteret familieindsats for perioden 1. januar 

2019 til 31. december 2019 
• Tæt på børn og unge fra familier med rusmiddelproblemer – udvidelse og samordning af tilbud-

dene i Københavns Kommune for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 
• Styrket Dokumentation af Lovende Sociale Praksis for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019 
• Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede for perioden 1. juli 2016 til 

31. december 2019 
• Sikkerhedskonsulent i Københavns Kommune/Region Hovedstaden for perioden 2019 
• Etablering af koordinationsenhed for ufrivillige udlandsrejser for perioden 2019 
• Styrket Dokumentation af Lovende Sociale Praksis for perioden 1. juli 2019 til 31. december 

2019 
• Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner for perioden 2019 
• Særlig og specialiseret støtte til plejefamilier i Københavns Kommune for perioden 2019 
• 20 nødovernatningspladser på Sundholm for perioden 15. november 2019 til 30. juni 2020 
• Efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge på Nexus for perio-

den 1. oktober 2019 til 30. september 2020 
• Samme tilgang - Nye veje for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020 
• Særlig indsats målrettet hjemløshed blandt grønlænder for perioden 2020 
• En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til borgere i langvarig hjemløshed 

med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats for perioden 2020 
• Barndom i balance - Hjælp til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer for perioden 

2020. 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, SUF 

• Nedbringelse af ventetid til genoptræning for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2019 
• Husum Vænge Centret - Tilskud til ældreklubber og foreninger for perioden 2018 
• Husum Vænge Centret - Tilskud til ældreklubber og foreninger for perioden 2019 
• Aktivitetscenteret Sløjfen - Tilskud til ældreklubber og foreninger 2018 
• Aktivitetscenteret Sløjfen - Tilskud til ældreklubber og foreninger 2019 
• Demensegnede plejeboliger styrker rehabilitering, pleje og livskvalitet for midlertidige beboere 

for perioden 15. juni 2018 til 31. december 2020 
• Værdighedspuljen 1 – Flere Hænder i Aftentimerne for perioden 2020 
• Værdighedspuljen 10.2 - Indsats mod ensomhed hos socialt udsatte ældre for perioden 2020. 
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Teknik- og Miljøforvaltningen, TMF 
• Indberetning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Informations- og forvaltningssystem (BOS-

SINF-STB) for 2019 
• Boderne i Enghaveparken for perioden 1. januar 2016 til 1. juli 2020 
• ITS på Supercykelstierne for perioden 23. oktober 2014 til 30. juni 2020 
• Anlæg af byudviklingsprojekter i Mimersgadekvarteret – Superkilen for perioden 1. januar 2008 

til 3. september 2020 
• ErhvervsPhD-projekter – Partnerships & Procurement: Smart City Solutions for perioden 17. 

marts 2017 til 16. marts 2020 
• Allerødruten, Cykelsupersti – Københavns Kommune anlægsdel for perioden 28. juni til 31. de-

cember 2019 
• Områdefornyelsen Blågårdsgadekvarteret og Områdefornyelsen Rantzausgadekvarteret for peri-

oden 28. februar til 30. juni 2020. 
 
Økonomiforvaltningen, ØKF 
• Indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 

§§ 23 l og 23 m for 2020 (Energierklæring) 
• Kommunens indberetning for 2020 i henhold til bekendtgørelse af 14. oktober 2010 (Stoploven) 
• Momsrefusion 2020 
• Feriepengeafregning for optjeningsåret 2018 
• Lærerpension 2020 
• Kommunalreform Pension 2020 
• E-bus KBH for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2019 
• Forbedre fremkommelighed på buslinje 3A for perioden 1. april 2016 til 31. december 2018 
• Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19 for perioden 15. 

juni 2020 til 30. november 2020. 
 
 
Tilknyttede enheder 
I forbindelse med revisionen af kommunen er vi i henhold til separate aftaler med de enkelte enheder 
valgt som revisor for følgende: 
 
• Metroselskabet I/S 
• By & Havn I/S. 
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1. Indledning 

Vi har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2020 vedrørende sociale udgifter, der er omfattet 
af statsrefusion, og har i tilknytning hertil afgivet erklæring på de af kommunen udarbejdede refusions- 
og tilskudsopgørelser. 
 
Vores revision har omfattet: 
 
• Endelig restafregning af statsrefusion af sociale udgifter, der udviser en samlet refusion på 

756.055.155 kr. 
• Endelig restafregning af statsrefusion af sociale udgifter vedrørende integrationsudgifter, der ud-

viser en samlet refusion på 80.793.410 kr. 
• Endelig statsrefusion for Særligt Dyre Enkeltsager i henhold til servicelovens § 176, der udviser 

en samlet refusion på 169.352.474 kr. 
• Afregning vedrørende boliglån for 2. halvår 2020, der udviser en samlet refusion på 1.628.598 

kr. 
 
Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning, revisionsaftalen med kommunen, kommunens revisionsregulativ samt: 
 
• Bekendtgørelse nr. 1467 af 16. december 2019 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  

• Bekendtgørelse nr. 1305 af 7. september 2020 om finansiering af visse offentlige ydelser, der 
udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 

• Bekendtgørelse nr. 1614 af 27. december 2019 om finansiering af visse offentlige ydelser, der 
udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 

 
Beretningen omfatter alene de sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, som er omfattet af refusion og 
tilskud, jf. ovennævnte bekendtgørelser.  
 
2. Generelt om revisionens udførelse 

2.1 Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 
Vi henviser til revisionsberetningen for 2017 vedrørende årsregnskabets bilag 2, hvor revisionens for-
mål, udførelse og omfang, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor er 
beskrevet. 
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2.2 Almindelige revisionshandlinger 
Vi har efterprøvet, hvorvidt regnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl eller mangler, og om 
de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevil-
linger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vi har endvidere vurderet, 
om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnska-
bet. 
 
Revisionen er således udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, som det er fastlagt i 
§ 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven). 
 
2.3 Forretningsgange 
Ved revisionen af de enkelte områder har vi testet, om de eksisterende forretningsgange med tilhørende 
kompetencefordelingsplaner og interne instrukser samt sagsbehandling, herunder anvendelse af edb-
systemer, er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. 
 
2.4 Revision af bilagsmaterialet 
Bilagsmaterialet er gennemgået ved stikprøver afhængig af de forskellige områders karakter. Det er 
påset, om bogføringen er behørigt dokumenteret gennem indtægts- og udgiftsbilag, herunder uddata fra 
systemer, samt om beløbene er korrekt bogført. Det er ligeledes påset, om bilagene er forsynet med 
korrekte godkendelser, og om udgiftsbilag er kvitterede. 
 
2.5 Revision af personsager 
Revisionen af personsager er tilrettelagt efter bestemmelserne i regnskabs- og revisionsbekendtgørel-
serne. 
 
Vi har ved udvælgelsen af sager lagt vægt på følgende kriterier: 
 
• Nyetablerede sager 
• Sager af væsentlig økonomisk karakter 
• Sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter 
• Sager efter revisionens vurdering. 
 
Det er under vores sagsrevision påset, om bevilgede ydelser mv. har været i overensstemmelse med 
gældende love og bestemmelser. Vi har efterprøvet, om der ved sagsetableringen, og i fornødent omfang 
ved sagsopfølgning, er indhentet oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt arbejdsløshedskas-
ser mv. Det er endvidere vurderet, hvorvidt der har fundet en hensigtsmæssig sagsbehandling sted, her-
under om der er taget hensyn til principielle afgørelser truffet af ankeinstanser. I sager, hvor der er ydet 
hjælp med tilbagebetalingspligt, udlagt underholdsbidrag mv., er det påset, om de derved opståede til-
godehavender er underkastet betryggende administration. 
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Omfang og konklusion på sagsgennemgangen fremgår af bilag 1-3. 
 
2.6 Afsluttende revision af det sociale og beskæftigelsesrettede område 
I forbindelse med årsafslutningen har vi påset, om de i årets løb trufne dispositioner er kommet rigtigt 
til udtryk i regnskabet. Vi har foretaget afsluttende revisionshandlinger, herunder afstemninger og ana-
lyser, i det omfang vi har anset det for nødvendigt for at få bekræftet regnskabets rigtighed. Samtlige 
konti, hvis enkelte beløb er genstand for personbogføring, er afstemt med det foreliggende registrant-
materiale. Vi har påset, at der er afgivet oplysninger til Skattestyrelsen om de udbetalte skattepligtige 
ydelser, og at den tilbageholdte skat er afregnet rettidigt. 
 
2.7 Revision af edb-systemer 
Af gældende regnskabs- og revisionsbekendtgørelse fremgår det, at ”… kommunen skal sikre, at der 
foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en 
tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig 
og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner…”. 
 
De væsentligste fagsystemer på de sociale og beskæftigelsesrettede områder omfattet af statsrefusion er 
outsourcet til KMD. Som led i revisionen har vi påset, at der foreligger sådanne erklæringer fra KMD 
for følgende edb-systemer, som kommunen har anvendt i regnskabsåret:  
 
• KMD Dagpenge  
• KMD KSD  
• KMD Social Pension  
• KMD-aktiv 
• NemRefusion (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen). 
 
Vi har modtaget revisorerklæringerne for KSD, KMD Aktiv, KMD Social pension samt KMP Dag-
penge, som er lukket ned i foråret 2020. Disse erklæringer dækker kravene i § 26, stk. 2.  
 
I revisorerklæringen for KSD rettet mod alle kommuner, der anvender KSD, er anført følgende forbe-
hold: 
 
”Grundlag for konklusion med forbehold 
Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbe-
handling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrol-
aktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i 
erklæringsperioden. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået”. 
 
Der henvises til henvises til afsnit 3.1.1 – Revisionens bemærkninger. 
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KMD’s revisor har foretaget en opfølgning og har i en handlingsplan anført følgende: 
 
”Vi har konstateret, at der i løbet af erklæringsperioden har været registreret mere end 100 fejl i bereg-
ningerne i KSD, som har medført et behov for udvikling og ændring af KSD. En del mængde af disse 
fejl har medført, at der i perioden har været fejl i udbetalinger til borgerne, og som har medført behov 
for en manuel korrektion hos kommunerne eller en automatisk korrektion i KSD med tilbagevirkende 
kraft.  
 
Vi har dog konstateret, at KMD har gennemført de nødvendige ændringer til KSD, og vi har ikke i vores 
stikprøvetest i marts 2021 af beregningerne i KSD identificeret tilsvarende fejl”. 
 
Erklæring vedrørende KMD Opus-applikationerne foreligger pr. 30. juni 2020. Vi har fået oplyst, at det 
forventes at foreligge for hele 2021, herunder en specifik revisionserklæring for KMD Opus-Debitor.  
 
I decisionsskrivelse af 22. april 2020 vedrørende revisionsberetningen for 2018 har Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering anmodet os om at følge op på forholdet. Vi har ikke modtaget decisions-
skrivelsen vedrørende 2019.  
 
2.8 Revision af internt kontrolsystem, herunder indsats mod socialt snyd 
Vi har i forbindelse med vores revision foretaget en gennemgang af Københavns Kommunes strategi 
mod fejludbetalinger og socialsnyd ”Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats”. 
 
Københavns Kommunes helhedsorienterede kontrolindsats dækker ud over forebyggende indsatser 
over: 
 
• Kontroltrin 1, ansøgningsfasen 
• Kontroltrin 2, løbende opfølgning og kontrol 
• Kontroltrin 3, efterfølgende kontrol – CPR-kontrol. 
 
Kontroltrin 1 og 2 er primært forankret i de enkelte fagforvaltninger, mens kontroltrin 3 primært er 
forankret i kontrolenheden. 
 
Københavns Kommunes borgerrettede kontrolindsats bygger på fire overordnede hensyn, jf. nedenstå-
ende: 
 
• Kontrollen skal være lovlig og følge de forvaltningsretlige regler 
• Kontrollen skal være økonomisk meningsfuld 
• Kontrollen skal gennemføres med respekt for og under hensyntagen til den enkelte borger og 

dennes situation 
• Kontrollen skal nyde politisk opbakning i Borgerrepræsentationen. 
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Københavns Kommunes kontrolenhed har udarbejdet nedenstående oversigt over sager og besparelser i 
forbindelse med kontrolindsatsen for perioden 2018 til 2020: 
 

Sager 2018 2019 2020 

Afsluttede sager 535 457 367 
Oprettede sager  462 452 355 
Samlede kommunal besparelse 3,4 mio.kr. 2,6 mio.kr. 3,0 mio.kr. 
Statslig besparelse 1,3 mio.kr. 1,0 mio.kr. 1,9 mio.kr. 
Samlet besparelse 4,7 mio.kr. 3,6 mio.kr. 4,9 mio.kr. 

 
Vi har drøftet kommunens kontrolindsats med kontrolenheden samt foretaget en gennemgang af ar-
bejdsgangene vedrørende kontrolindsatsen, og det er vores opfattelse, at Københavns Kommunes hel-
hedsorienterede kontrolindsats fungerer på betryggende vis. Vi har ikke foretaget revision af de i ske-
maet angivne tal. 
 
2.9 Finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne,  Udbe-
taling Danmark og arbejdsløshedskasserne 
Vi har i forbindelse med vores revision af Københavns Kommune påset, at kommunen har etableret 
procedurer med henblik på at sikre korrekt refusion eller medfinansieringsbidrag i overensstemmelse 
med § 35 i bekendtgørelsen om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, 
Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 
 
Vi har påset, at eventuelle fejl med refusionsmæssig betydning er korrigeret i overensstemmelse med 
ovenstående bekendtgørelse. 
 
3. Revisors overordnede konklusion og revisionsbemærkninger 

Overordnet konklusion 
Baseret på den samlede revision, som væsentligst omfatter forretningsgange, interne kontrolprocedurer 
samt procedurer for sagsbehandling, er det vores opfattelse, at de områder, der henhører under ministe-
rierne, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler, således at kommunen i al væ-
sentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af de årlige refusions- og tilskudsopgørelser. Revisionen 
har givet anledning til en revisionsbemærkning og kommentarer, som dog efter vores opfattelse ikke har 
væsentlig betydning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse. Der henvises til efterfølgende 
revisionsbemærkning samt kommentarer i bilagene til denne beretning. 
 
Vi har på baggrund af vores revision for 2020 påtegnet følgende opgørelser uden forbehold: 
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• Anmodning om endelig restafregning af statsrefusion af sociale ydelser  
• Anmodning om endelig restafregning af statsrefusion vedrørende integration  
• Anmodning om endelig restafregning vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager 
• Anmodning om endelig restafregning vedrørende boliglån for 2. halvår 2020.  
 
Revisionsbemærkninger 
Revisionen har givet anledning til nedenstående revisionsbemærkninger:   
 

Revisionsbemærkninger Organisationsområde Afsnit 

Fælles bemærkning– bemærkning  
 Beretningen vedr. 

sociale udgifter 

Nr. 11 Revisionserklæringer – ISAE 3402 
Økonomiforvaltningen 
og Beskæftigelses- og 

Integrationsforvaltningen 
3.1.1 

 
3.1 Bemærkninger  
3.1.1 Revisionsbemærkning nr. 11, Revisionserklæring ISAE 3402   
Følgende bemærkning er anført i hovedberetningen for KK 2020 som bemærkning 11 og gengives i 
denne beretning, idet bemærkningen ligeledes kan henføres til det sociale område med statsrefusion.  
 
Kvantum 
Vi har den 26. februar 2021 modtaget revisionserklæring for 2020. I denne har revisor – i lighed med 
2017, 2018 og 2019 – konstateret en række væsentlige kontrolsvagheder relateret til adgangsstyring. 
Dette har også i 2020 medført forbehold.  

Revisor har konstateret følgende væsentlige kontrolsvagheder:  

• Der er konstateret en fællesbruger med udvidede adgangsrettigheder på dataniveau. 
• Det er konstateret, at KMD har anvendt en fælleskonto for adgang til SAP Hana uden en fuld-

stændig mulighed for sporing af anvendelse af denne konto tilbage til specifik bruger. 
 
De konstaterede svagheder om logkonfiguration og passwordkrav på databaserne er afhjulpet pr. 1. de-
cember 2020. 
 
OPUS Debitor og Løn 
Vi har modtaget erklæring for KMD Opus Debitor og KMD Opus Løn pr. 30. juni 2020 (type 1-erklæ-
ring), og den gælder derfor ikke for hele 2020. Vi har fået oplyst af kommunen, at KMD forventer at 
udarbejde en 3402-erklæring for både Opus Løn og Opus Debitor for hele 2021. Vi vil følge op herpå.  
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KSD 

 
”Grundlag for konklusion med forbehold 
Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sags-
behandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kon-
trolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD 
i erklæringsperioden. 
Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået”. 
 
Det fremgår af § 26 stk. 2 i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021, at 
kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system 
fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i 
systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner. 
 
Som følge heraf kan vi ikke konkludere om hvorvidt disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikations-
kontrollerne kan medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser. Som konsekvens heraf er 
der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang.   
 
Vi skal henstille til, at de konstaterede kontrolsvagheder lukkes ned snarest, samt at KMD’s revisor kan 
afgive en revisorerklæring uden forbehold på området. 
 
4. Resultatet af revisionen 

4.1 Revisors kommentarer til resultatet af den gennemførte revision  
I henhold til gældende bestemmelser for revision af områder med statsrefusion skal vi fremdrage forhold 
af principiel eller økonomisk betydning samt tilfælde, hvor fortolkning af gældende regler giver 
anledning til tvivl. I det følgende anfører vi de kommentarer, som vores revisionsarbejde har givet 
anledning til. Kommentarerne kan virke detaljerede, da de enkelte ressortministerier stiller krav til 
rapporteringen. 
 
4.1.1 Kommentarer vedrørende personsager og øvrige specifikke forhold 
Der henvises til bilag 1-3. 
 
4.2 Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger  
Vi har gennemgået kommunens besvarelser af tidligere års fremsatte revisionsbemærkninger til de so-
ciale regnskaber. Det er påset, at Borgerrepræsentationens afgørelse med hensyn til de fremkomne be-

Vi har den 19. maj 2021 modtaget erklæring vedrørende KSD rettet mod alle kommuner, der anvender 
KSD. Erklæringen indeholder følgende forbehold: 
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mærkninger er iagttaget, og at eventuelle berigtigelser er foretaget. Med hensyn til opfølgning på mini-
steriernes decisionsskrivelser henvises til bilag 1-3. 
 

Fælles – Beskæftigelsesministeriet og Social- og Indenrigsministeriet 

Nr. 18 Systemafstemninger og statusaf-
stemninger 

Bemærkningen er lukket i 2020.  
 

 
5. Afslutning 

Som afslutning på den udførte revision har vi påtegnet følgende opgørelser uden forbehold:  
 
• Anmodning om endelig restafregning af statsrefusion af sociale ydelser  
• Anmodning om endelig restafregning af statsrefusion vedrørende integration  
• Anmodning om endelig restafregning vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager 
• Anmodning om endelig restafregning vedrørende boliglån for 2. halvår 2020. 
 
København, den 1. juni 2021 
 
Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 
 
Lars Kronow Bryndís Símonardóttir 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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1. Indledning 

Denne redegørelse er udarbejdet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som ministeriet stiller i 
bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Den skal ses som 
et supplement til revisionsberetningen for 2020 vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsre-
fusion.  
 
Baseret på den samlede revision, som væsentligst omfatter forretningsgange, interne kontrolprocedurer 
samt procedurer for sagsbehandling, er det vores opfattelse, at de områder, der henhører under mini-
steriet, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler, således at kommunen i al 
væsentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af den årlige refusions- og tilskudsopgørelse. Revi-
sionen har dog givet anledning til en revisionsbemærkning og kommentarer, som efter vores opfattelse 
ikke har væsentlig betydning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse. Der henvises til revi-
sionsbemærkningen i revisionsberetningen vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusi-
on, samt til kommentarer i denne redegørelse.   
 
2. Bemærkninger til refusionsopgørelserne 

Revisionen har ikke givet anledning til en revisionsbemærkning vedrørende refusionsopgørelserne for 
2020.  
 
3. Opfølgning på tidligere år 

Afsnittet indeholder bemærkninger til tidligere års decisionsskrivelser fra ministeriet samt opfølgning 
på tidligere års revisionsbemærkninger på ministeriets område. Endvidere indeholder afsnittet redegø-
relse for kommunens refusionsmæssige berigtigelse af forhold vedrørende tidligere år. 
 
3.1 Revisionsberetningen for 2019 

Vi har på tidspunktet for revisions afslutning endnu ikke modtaget ministeriets decisionsskrivelse for 
2019.  
 
4. Gennemgang og fravalg i personsager 

Dette afsnit indeholder dels revisors begrundelser for at fravælge områder i sagsgennemgangen, dels 
en oversigt over fejlbehæftede områder. 
 
4.1 Omfang og resultat af den stikprøvevise udførte revision af personsager 
På baggrund af den foretagne sagsrevision kan vi opstille nedenstående oversigt over vores stikprøve-
vise sagsrevision. I den forbindelse skal det bemærkes: 
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• at stikprøver er udvalgt bevidst for at afdække fejl i modsætning til tilfældig stikprøveud-

vælgelse. 
• at stikprøvernes fejlandel derfor ikke kan tages som et udtryk for den forventede fejlandel i hele 

sagsmængden. 
• at en fejlbehæftet sag kun medtages i en af nedenstående kategorier, uagtet at denne kan inde-

holde flere fejltyper. 
• at vurderingen ”området administreres generelt ikke i overensstemmelse med gældende regler” 

alene relaterer sig til de forhold, der er omtalt i tilhørende revisionsbemærkninger. 
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentlige 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Væsentlige 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Systema-
tiske / gene-
relle fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Systema-
tiske / gene-
relle fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Kommen-
tarer 
vedrørende 
konsta-
terede fejl 
 

Området 
fravalgt 
 

Området admi-
ni- 
streres generelt i 
overensstem-
melse med 
gældende regler  

Revisions-
bemærk-
ninger 
 
 

Forbehold 
 
 

Funktion 
5.22.07 

Statsrefusion – Den centrale refusions-
ordning 

SEL §§ 176 og 176 
a 10 0 0 Nej Nej  Nej Ja   

5.25.10 Refusionsberettigede udgifter vedrø-
rende særlige grupper af flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge 
(Udgifter med 100 % statsrefusion) 

Dagtilbudsloven § 
99 0 0 0 Nej Nej  Ja 

Ja 

  

Funktion 
5.28.20 
5.28.21 
5.28.22 
5.28.23 
5.28.24 
5.28.25 
5.30.27 
5.38.38 
5.38.39 
5.38.40 
5.38.41 
5.38.42 
5.38.45 
5.38.50 
5.38.51 
5.38.52 
5.38.53 
5.38.58 
5.38.59 
5.57.74 

Refusionsberettigede udgifter på dele 
af funktionerne vedrørende særlige 
grupper af flygtninge og familiesam-
menførte til flygtninge 
(Udgifter med 100 % statsrefusion) 

SEL § 181 

2 0 0 Nej Nej  Nej 

Ja 

  

5.57.74 Refusionsberettigede udgifter vedrø-
rende særlige grupper af flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge 
(Udgifter med 100 % statsrefusion) 

Lov om aktiv 
socialpolitik § 107 0 0 0 Nej Nej  ja 

Ja 

  

5.57.74 Refusionsberettigede udgifter vedrø-
rende særlige grupper af flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge 
(Udgifter med 100 % statsrefusion) 

Dele af lov om 
aktiv beskæftigel-
sesindsats § 202 0 0 0 Nej Nej  ja 

Ja 

  

Funktion 
5.57.72 
 

Merudgiftsydelse 
 

SEL § 41 
13 4 0 Nej Nej 4.3.1 Nej Ja   

Funktion 
5.57.72 
 

Tabt arbejdsfortjeneste 
 

SEL § 42 
5 0 1 Nej Nej 4.3.2 Nej Ja   
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentlige 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Væsentlige 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Systema-
tiske / gene-
relle fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Systema-
tiske / gene-
relle fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Kommen-
tarer 
vedrørende 
konsta-
terede fejl 
 

Området 
fravalgt 
 

Området admi-
ni- 
streres generelt i 
overensstem-
melse med 
gældende regler  

Revisions-
bemærk-
ninger 
 
 

Forbehold 
 
 

Funktion 
5.28.20 

Advokatbistand, aktindsigt mv. 
 

SEL § 72  2 0 0 Nej Nej  Nej Ja   

Funktion 
5.57.72 
 

Dækning af nødvendige merudgifter 
 

SEL § 100 
9 3 0 Nej Nej 4.2.1 og 

4.3.3 Nej Ja   

Funktion 
5.38.42 

Botilbud  
 

SEL § 109 2 0 0 Nej Nej  Nej Ja   

Funktion 
5.38.42 

Botilbud 
 

SEL § 110 
2 0 0 Nej Nej  Nej Ja   

 
SEL - Lov om social service 
 Ja Nej 

Er der manglende afstemninger på Social- og Indenrigsministeriets område  X 
 
 
 

 
 



Deloitte    5 

 

4.2 Generelle forhold 
4.2.1 Opfølgningspraksis for merudgifter til voksne SEL § 100 
I forhold til opfølgning på sager vedrørende merudgifter til voksne i henhold til servicelovens § 100 
fremgår det af serviceloven, at kommunalbestyrelsen har pligt til løbende at følge de enkelte sager for 
at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål jf. servicelovens § 148 stk. 2. Der er således ikke i 
lovgivningen defineret en fast opfølgningsfrist.  
 
Københavns Kommune har på kommunens hjemmeside angivet, at der foretages årlig opfølgning i 
sager vedrørende merudgifter til voksne i henhold til servicelovens § 100. 
 
Borgercenter Voksne i Københavns Kommune, som varetager sagsbehandlingen af de mere stationære 
sager vedrørende merudgifter til voksne, har anlagt en praksis, hvor der ikke nødvendigvis foretages 
opfølgning årligt.  
 
Københavns Kommune har efterfølgende rettet kommunens hjemmeside således, at de oplysninger, 
der fremgår vedrørende opfølgning i sager om merudgifter til voksne, er i overensstemmelse med den 
anvendte praksis. 
 
4.3 Kommentarer til sagsgennemgangen 
 
4.3.1 Merudgifter efter SEL § 41 
Vi har i forbindelse med vores revision foretaget gennemgang af 13 sager. Gennemgangen har givet 
anledning til følgende bemærkninger: 
 
I 1 sag har vi konstateret, at der var uoverensstemmelse mellem beregningskema, afgørelse og det 
udbetalte til borger. Der var således udbetalt 750 kr. for lidt til borgeren pr. måned.  
 
Forholdet er drøftet med kommunen, der efterfølgende har fremsendt ny afgørelse samt en regulering 
af ydelsen til borger. 
 
I 3 sager har vi konstateret at afgørelserne ikke var arkiveret på sagen. Forholdet er drøftet med kom-
munen, der efterfølgende har oplyst, at afgørelserne nu er arkiveret på sagerne. 
 
4.3.2 Tabt arbejdsfortjeneste efter SEL § 42 
Vi har i forbindelse med vores revision foretaget gennemgang af 5 sager. Gennemgangen har givet 
anledning til følgende bemærkninger: 
 
I 1 sag har vi konstateret, at der i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste til 2 børn, hvor den ældste 
fyldte 18 år medio december 2020, er der truffet ny afgørelse gældende pr. 1. januar 2021 og ikke med 
virkning fra det tidspunkt, hvor det ældste barn fyldte 18 år.  
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Forholdet er drøftet med kommunen, der er enig.  
 
4.3.3 Merudgifter voksne efter SEL § 100 
Vi har i forbindelse med vores revision foretaget gennemgang af 9 sager. Gennemgangen har givet 
anledning til følgende bemærkninger: 
 
I 1 sag har vi konstateret, at der ikke var fortaget opfølgning og regulering af satsen.  
 
Forholdet er drøftet med kommunen, der efterfølgende har foretaget opfølgning og regulering af satsen 
med tilbagevirkende kraft. 
 
I 2 sager har vi konstateret, at der ikke er foretaget opfølgning i overensstemmelser med kommunens 
egne retningslinjer. 
 
4.4 Fravalg af sager/udgiftsområder 
Vi har i 2020 foretaget fravalg på følgende områder: 
 
• Refusionsberettigede udgifter vedrørende flygtninge efter dagtilbudslovens § 99. Området er 

fravalgt, da der er begrænsede udgifter på området. 
• Refusionsberettigede udgifter vedrørende særlige grupper af flygtninge og familiesammenførte 

til flygtninge efter Lov om aktiv socialpolitik § 107. Området er fravalgt, da der er begrænsede 
udgifter på området 

• Refusionsberettigede udgifter vedrørende særlige grupper af flygtninge og familiesammenførte 
til flygtninge efter dele af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 202. Området er fravalgt, da der 
er begrænsede udgifter på området 

 
Vi har baseret vores revision af 2020 på resultaterne af vores revision for tidligere år, hvor områderne 
ikke gav anledning til bemærkninger. Herudover har vi baseret os på kommunens velfungerende for-
retningsgange og interne kontroller, som vi har testet inden for hver transaktionskæde. Endelig har vi 
opnået overbevisning gennem regnskabsanalyser og stikprøver, der udføres i forbindelse med vores 
revision af refusionsopgørelserne, der foretages i forbindelse med vores statusrevision. 
 
5. Ordninger med særlige rapporteringskrav 

I dette afsnit har vi redegjort for revision og påtegning af eventuelle opgørelser efter særlige regler på 
ministeriets område om revision af kommunernes regnskaber. 
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5.1 Projektregnskaber 
Som led i vores revision af kommunen har vi efter afgivelse af sidste års revisionsberetning særskilt 
revideret tilskudsregnskaber, jf. vores årsrevisionsberetning for 2020, bilag 1. 
 
Det er vores opfattelse, at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål, og der henvises i øvrigt til den 
afgivne revisorerklæring. 
 

5567-4286) 
Y:\SEKR\Data\11\154165\2021\154165 Bilag 1 social 2020.docx 
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1. Indledning 

Denne redegørelse er udarbejdet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som ministeriet stiller i 
bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Den skal ses som 
et supplement til revisionsberetningen for 2020 vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsre-
fusion. 
 
Baseret på den samlede revision, som væsentligst omfatter forretningsgange, interne kontrolprocedurer 
samt procedurer for sagsbehandling, er det vores opfattelse, at de områder, der henhører under mini-
steriet, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler, således at kommunen i al 
væsentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af den årlige refusions- og tilskudsopgørelse.  
 
2. Bemærkninger til refusionsopgørelserne 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger til refusionsopgørelserne på Beskæftigelsesmi-
nisteriets område, udover revisionsbemærkning i Socialberetningen afsnit 3.1; Revisionserklæringer – 
ISAE 3402. 
 
3. Opfølgning på tidligere år 

Afsnittet indeholder bemærkninger til decisionsskrivelsen for 2019 fra ministeriet samt opfølgning på 
tidligere års revisionsbemærkninger på ministeriets område. Endvidere indeholder afsnittet redegørelse 
for kommunens refusionsmæssige berigtigelse af forhold vedrørende tidligere år. 
 
3.1 Revisionsberetningen for 2019 
Vi har på tidspunktet for revisions afslutning endnu ikke modtaget ministeriets decisionsskrivelsen for 
2019. 
 
Vi følger op på eventuelle forhold i vores beretning for 2021. 
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4. Gennemgang og fravalg i personsager  

Dette afsnit indeholder dels revisors begrundelser for at fravælge områder i sagsgennemgangen, dels 
en oversigt over fejlbehæftede områder. 
 
4.1 Omfang og resultat af den stikprøvevise udførte revision af personsager 
På baggrund af den foretagne sagsrevision kan vi opstille nedenstående oversigt over vores stikprøve-
vise sagsrevision. I den forbindelse skal det bemærkes: 
 
• at stikprøver er udvalgt bevidst for at afdække fejl i modsætning til tilfældig stikprøveudvæl-

gelse. 
• at stikprøvernes fejlandel derfor ikke kan tages som et udtryk for den forventede fejlandel i hele 

sagsmængden. 
• at anvendelsen af det af ministeriet udarbejdede fejlskema kan betyde, at en fejlbehæftet sag 

medtages i flere af nedenstående kategorier, såfremt den indeholder ydelsestyper og fejl i disse, 
der er kategoriseret i forskellige kategorier. 

• at vurderingen ”området administreres generelt ikke i overensstemmelse med gældende regler” 
alene relaterer sig til de forhold, der er omtalt i tilhørende revisionsbemærkninger. 
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentlige 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 

Væsentlige 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 

Systema-
tiske / 
generelle 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Systema- 
tiske / 
generelle 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Kommen-
tarer 
vedrøren-
de konsta- 
terede fejl 
 

Området 
fravalgt 
 

Området 
admini- 
streres generelt 
i overensstem- 
melse med 
gældende 
regler  

Revisions 
bemærk-
ninger 
  
 

Forbehold 
 

Funktion 
5.57.73  
5.57.75 
8.38.37 og 
8.51.52 

Kontant-og uddannelseshjælp. 
Udbetaling, beregning og kontering. 
Rådighedsvurdering og sanktione-
ring. 
Særlig støtte (medfinansiering og 
tilbagebetaling) 

LAS  

20 1 0 Nej Nej 4.3.1 Nej Ja   

Funktion 
5.57.75 
samt 5.57.73 

Aktivering (bortset fra løntilskud), 
kontaktforløb, jobplaner mv. til 
kontant- og uddannelseshjælpsmod-
tagere 

LAB  

19 1 0 Nej Nej 4.3.2 Nej Ja   

Funktion 
5.57.73.  
5.58.80 
8.51.52 

Revalidering inkl. for-revalidering  
 

LAS kap. 6 c 
LAB kap. 21 
 8 3 0 Nej Nej 4.2.1 og 

4.3.3 Nej Ja   

Funktion   
5.57.72 
5.58.80 5.58.81 
5.68.91 
5.68.94 5.68.98 

Tilskud til udgifter til hjælpemidler 
og befordringsgodtgørelse m.v. til 
alle målgrupper, tilskud til jobrotati-
on og voksenlærlinge, løntilskud til 
alle målgrupper, skånejob, isbryder-
ordning, tilskud til selvstændig 
virksomhed under revalidering, 
personlig assistance og vejledning og 
opkvalificering af 15-17-årige. 

LAB kap. 12, 22-24, 
27 og 28 samt lov 
om kompensation til 
handicappede i 
erhverv m.v.  4 0 0 Nej Nej - Nej Ja   

Funktion 
5.58.81 
8.51.52 

Fleksjob 
 

LAB kap. 20 
5 0 0 Nej Nej - Nej Ja   

Funktion 
5.58.83 

Ledighedsydelse 
 
 

LAS kap. 7 
14 0 7 Nej Nej 4.2.2 og 

4.3.4 Nej Ja   

Funktion 
5.57.71 og 
8.51.52 

Sygedagpenge 
 

Lov om syge- 
dagpenge  11 1 0 Nej Nej 4.3.5 Nej Ja   

Funktion 
5.68.97 

Seniorjob Lov om seniorjob 
2 0 0 Nej Nej - Nej Ja   

Funktion 
5.68.96 
 

Servicejob (løntilskud) 
 

Lov om ophævelse 
af lov om servicejob 2 0 0 Nej Nej - Nej Ja   
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentlige 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 

Væsentlige 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 

Systema-
tiske / 
generelle 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Systema- 
tiske / 
generelle 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Kommen-
tarer 
vedrøren-
de konsta- 
terede fejl 
 

Området 
fravalgt 
 

Området 
admini- 
streres generelt 
i overensstem- 
melse med 
gældende 
regler  

Revisions 
bemærk-
ninger 
  
 

Forbehold 
 

Funktion 
5.57.78 
5.68.98 
 

Forsikrede ledige 
(medfinansiering af a-dagpenge, 
opfølgning kontaktforløb og tilbud) 
og midlertidig ret til uddannelsesløft 
inden for mangelområder til dagpen-
gemodtagere. 
 

§ 82 a i lov om 
arbejdsløshedsfor-
sikring m.v. og 
LAB, herunder § 97 
a 

10 0 0 Nej Nej - Nej Ja   

Funktion 
5.58.82 
5.68.90 
8.51.52 
 

Forsørgelse og aktivering (bortset fra 
løntilskud) af personer i ressource-
forløb, der modtager ressourcefor-
løbsydelse, inkl. mentor. 

LAS kap. 6 a 
LAB kap. 19 

8 3 0 Nej Nej 4.3.6 Nej Ja   

Funktion 
5.58.82 
5.68.90 
8.51.52 
 
 

Forsørgelse og aktivering (bortset fra 
løntilskud) af personer i jobafkla-
ringsforløb, der modtager ressource-
forløbsydelse, inkl. mentor. 

LAS kap. 6 b 
LAB kap. 18 

9 3 0 Nej Nej 4.3.7 Nej Ja   

Funktion  
5.57.78 og 
5.57.79 

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
(medfinansiering af midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse og tilhørende 
aktiveringsudgifter bortset fra løntil-
skud) 

LAB kap. 13 d, jf. 
lovbekendtgørelse 
nr. 1342 af 21. 
november 2016, og 
lov om arbejdsløs-
hedsforsikring § 52 
o. 

- - - Nej Nej -  Udgået   

Funktion 
5.57.79 

Kontantydelse og dertilhørende 
aktiveringsudgifter (bortset fra 
løntilskud)  

LAB kap. 13 e, jf. 
lovbekendtgørelse 
nr. 1342 af 21. 
november 2016, og 
lov om kontantydel-
se 

- - - Nej Nej -  Udgået   

Funktion 
5.57.72 

Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgif-
ter, sygebehandling, samværsret med 
børn, flytning) 

LAS kap. 10 
4 0 0 Nej Nej - Nej Ja   

Funktion 
0.25.11 
0.25.18 
7.32.23 
8.32.23 
9.32.23 

Beboerindskudslån Lov om individuel 
boligstøtte 

2 0 0 Nej Nej - Nej Ja   
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentlige 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 

Væsentlige 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 

Systema-
tiske / 
generelle 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Systema- 
tiske / 
generelle 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Kommen-
tarer 
vedrøren-
de konsta- 
terede fejl 
 

Området 
fravalgt 
 

Området 
admini- 
streres generelt 
i overensstem- 
melse med 
gældende 
regler  

Revisions 
bemærk-
ninger 
  
 

Forbehold 
 

Funktion 
5.48.65 

Seniorpension Lov om social 
pension 1 0 0 Nej Nej - Nej Ja   

Funktion 
5.48.66 

Førtidspension Lov om social 
pension 4 0 0 Nej Nej - Nej Ja   

Funktion 
5.48.67 

Personlige tillæg til pensionister 
 

Lov om social 
pension kap. 2 og 
Bekendtgørelse af 
lov om højeste, 
mellemste, forhøjet 
almindelig og 
almindelig førtids-
pension m.v. kap. 2 

2 0 0 Nej Nej - Nej Ja   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Ja Nej 

Er der manglende afstemninger på Beskæftigelsesministeriets område  X 
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4.2 Generelle anbefalinger til sagsgennemgangen  
4.2.1 Økonomisk opfølgning i henhold til aktivlovens § 10  
Vi har i forbindelse med vores gennemgang af sager konstateret, at der i en række sager ikke er foreta-
get rettidig økonomisk opfølgning hver 3. måned i henhold til aktivlovens § 10. 
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har tilrettelagt deres procedure i forbindelse med øko-
nomisk opfølgning, således at der sker opfølgning på alle henvendelser og adviser, der kan have ind-
flydelse på beregning og berettigelsen til ydelser. 
 
Med virkning fra 2. halvår 2018 anvender Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Den Fælles 
Dataenheds system som supplement til den eksisterende forretningsgang. 
 
Vi har i forbindelse med vores gennemgang af sager ikke konstateret forhold, hvor der ikke er taget 
stilling til forhold, der kunne have betydning for beregning og berettigelse til ydelserne.  
 
4.2.2 Analyse af konteringspraksis på området vedrørende ledighedsydelse  
Vi har på baggrund af vores erfaringer fra andre kommuner samt analyser på tværs af alle kommuner 
konstateret, at der i flere kommuner er udfordringer med kontering og hjemtagelse af refusion på om-
rådet vedrørende ledighedsydelse efter ny og gammel refusionsordning. 
 
Vi har i forbindelse med vores gennemgang af området vedrørende ledighedsydelse foretaget analyse 
af alle kommunens sager i forhold til kontering og refusion ydelserne efter den gamle refusionsordning 
og den nye refusionsordning. Analysen viste, at der var fejl i konteringen af ydelserne i 7 sager ud af i 
alt 1995 sager.  
 
De 7 sager er udtaget til revision, og resultatet heraf fremgår af nedenstående afsnit 4.3.4 
 
4.3 Kommentarer til sagsgennemgangen  
4.3.1 Kontanthjælp og uddannelseshjælp 
Vi har i forbindelse med vores løbende revision foretaget gennemgang af i alt 20 sager og har konsta-
teret fejl i 1 sag vedrørende fejl kontering af ydelsen i forbindelse med overgang fra for-revalidering til 
uddannelseshjælp, hvor ydelsen efter overgangen til uddannelseshjælp stadig var konteret på konto for 
uddannelseshjælp. 
 
Forholdet har ikke udbetalingsmæssig eller refusionsmæssig betydning. 
 
Sagen er drøftet med kommunen, som er enig. Sagen er efterfølgende omkonteret til korrekt konto.  
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4.3.2 Aktivering inkl. vejledning og opfølgning 
Vi har i forbindelse med vores løbende revision foretaget gennemgang af i alt 19 sager og har konsta-
teret fejl i 1 sag vedrørende manglende registrering og opdatering af Min Plan forud for tilbud. 
 
4.3.3 Revalidering inkl. forrevalidering 
Vi har i forbindelse med vores løbende revision foretaget gennemgang af i alt 8 sager og har konstate-
ret fejl i 3 sager.  
 
Fejlene kan henføres til følgende fejltyper:  
 
Opfølgning 
I 3 sager har vi konstateret, at der ikke var foretaget opfølgning vedrørende uddannelsesstedet, herun-
der indhentelse af dokumentation for beståede eksamener.  
 
§ 10-opfølgning 
I 1 sag har vi konstateret, at der ikke var foretaget rettidig opfølgning i henhold til aktivlovens § 10. 
Den henvises til ovenstående afsnit 4.2.1. 
 
4.3.4 Ledighedsydelse  
Vi har i forbindelse med vores løbende revision foretaget gennemgang af i alt 14 sager og har konsta-
teret fejl i 7 sager.  
 
Fejlene kan henføres til følgende fejltyper:  
 
Min Plan 
I 1 sag har vi konstateret, at Min Plan ikke var opdateret rettidigt før aktivitet. 
 
Kontering af ydelse 
I 1 sag har vi konstateret, at der er sket forkert kontering af ydelse i forhold til refusionsreformen.  
 
I 3 sager har vi konstateret, at der ikke var foretaget korrekt omkontering af ydelsen til gruppering 
uden refusion efter 18 måneder. 
 
I 1 sag har vi konstateret, at ledighedsydelse under ferie for person ansat i fleksjob var konteret på 
konto uden refusion mod rettelig konto med refusion.  
 
I 1 sag har vi konstateret, at der ikke var sat stopdato på modregning af indtægt, hvorfor der var mod-
regnet for indtægter i perioder uden indtægt. 
 



Deloitte   8 
 

 

Sagerne er drøftet med kommunen, der er enig. Der er efterfølgende foretaget omkontering og berigti-
gelse af sagerne. 
 
4.3.5 Sygedagpenge 
Vi har i forbindelse med vores løbende revision foretaget gennemgang af i alt 11 personsager og har 
konstateret fejl 1 sag.  
 
Min Plan 
I 1 sag har vi konstateret, at der fremgår forældede oplysninger i Min Plan, da Min Plan ikke er opda-
teret efter indhentelse af lægelige oplysninger. Derudover har der ikke været iværksat aktivitet eller 
stillet krav til borger under forløbet.  
 
4.3.6 Ressourceforløb  
Vi har i forbindelse med vores løbende revision foretaget gennemgang af i alt 8 personsager og har 
konstateret fejl i 3 sager. Fejlene kan henføres til følgende fejltyper:  
 
Min Plan 
I 1 sag har vi konstateret, at der ikke var angivet et konkret job mål i Min Plan  
 
Rehabiliteringsplan og Min Plan 
I 2 sager har vi konstateret, at der i rehabiliteringsplanen/Min Plan ikke var angivet plan for de kom-
mende 6 måneder. 
 
I 1 sag var der ikke foretaget opfølgning på indstillingens anbefaling vedrørende sociale og sundheds-
mæssige forhold.  
 
CV 
I en sag har vi konstateret, at sagen ikke indeholdt oplysninger om borgerens CV. 
 
§ 10-opfølgning 
I 2 sager har vi konstateret, at der ikke var foretaget rettidig opfølgning i henhold til aktivlovens § 10. 
Den henvises til ovenstående afsnit 4.2.1. 
 
  



Deloitte   9 
 

 

4.3.7 Jobafklaringsforløb  
Vi har i forbindelse med vores løbende revision foretaget gennemgang af i alt 9 personsager og har 
konstateret fejl i 3 sager. Fejlene kan henføres til følgende fejltyper:  
 
Forlæggelse for rehabiliteringsteamet 
I en sag har vi konstateret, at sagen ikke var forelagt for rehabiliteringsteamet, og at der ikke var udar-
bejdet indstilling eller plan for de kommende 6 måneder.  
 
Forlængelse  
I en sag har vi konstateret, at sagen ikke var forelagt rehabiliteringsteamet i forbindelse med forlæn-
gelse af jobafklaringsforløbet 
 
Registrering af fravær 
I en sag har vi konstateret, at der ikke var registreret barsel i fraværssystemet. 
 
4.4 Fravalg af sager/udgiftsområder 
Vi har ikke foretaget fravalg på ministeriets område for 2020.  
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5. Ordninger med særlige rapporteringskrav 

I dette afsnit har vi redegjort for revision og påtegning af eventuelle opgørelser efter særlige regler på 
Beskæftigelsesministeriets område om revision af kommunernes regnskaber. 
 
5.1 Projektregnskaber 
Som led i vores revision af kommunen har vi efter afgivelse af sidste års revisionsberetning særskilt 
revideret tilskudsregnskaber, jf. vores årsrevisionsberetning for 2019, bilag 1. 
 
Det er vores opfattelse, at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål, og der henvises i øvrigt til den 
afgivne revisorerklæring. 
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1. Indledning 

Denne redegørelse er udarbejdet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som ministeriet stiller i 
bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Det skal ses som et 
supplement til revisionsberetningen for 2020 vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefu-
sion. 
 
Baseret på den samlede revision, som væsentligst omfatter forretningsgange, interne kontrolprocedurer 
samt procedurer for sagsbehandling, er det vores opfattelse, at de områder, der henhører under mini-
steriet, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler således, at kommunen i al 
væsentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af den årlige refusions- og tilskudsopgørelse. Revi-
sionen har dog givet anledning til kommentarer, som efter vores opfattelse ikke har væsentlig betyd-
ning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse. 
 
2. Bemærkninger til refusionsopgørelsen 

Gennemgangen af refusionsopgørelsen vedrørende integration har ikke givet anledning til bemærknin-
ger. 
 
3. Opfølgning på tidligere år 

Afsnittet indeholder bemærkninger til decisionsskrivelsen for 2019 fra ministeriet samt opfølgning på 
tidligere års revisionsbemærkninger på ministeriets område. Endvidere indeholder afsnittet redegørelse 
for kommunens refusionsmæssige berigtigelse af forhold vedrørende tidligere år. 
 
3.1 Revisionsberetningen for 2019 
Vi har modtaget decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet for 2019 den 29. januar 
2021. Der er ikke forhold i decisionsskrivelsen til opfølgning. 
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4. Gennemgang og fravalg af personsager  

Dette afsnit indeholder dels revisors begrundelse for at fravælge områder i sagsgennemgangen, dels en 
oversigt over fejlbehæftede områder.  
 
4.1 Omfang og resultat af den stikprøvevise udførte revision af personsager 
På baggrund af den foretagne sagsrevision kan vi opstille nedenstående oversigt over vores stikprøve-
vise sagsrevision. I den forbindelse skal det bemærkes: 
 
• at stikprøver er udvalgt bevidst for at afdække fejl i modsætning til tilfældig stikprøveudvæl-

gelse. 
• at stikprøvernes fejlandel derfor ikke kan tages som et udtryk for den forventede fejlandel i hele 

sagsmængden. 
• at anvendelsen af det af ministeriet udarbejdede fejlskema kan betyde, at en fejlbehæftet sag 

medtages i flere af nedenstående kategorier, såfremt den indeholder ydelsestyper og fejl i disse, 
der er kategoriseret i forskellige kategorier. 

• at vurderingen ”området administreres generelt ikke i overensstemmelse med gældende regler” 
alene relaterer sig til de forhold, der er omtalt i tilhørende revisionsbemærkninger. 
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentlige 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Væsentlige 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Systema-
tiske / 
generelle 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Systema- 
tiske / 
generelle 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 

Kom-
mentarer 
vedrø-
rende 
konsta- 
terede 
fejl 

Området 
fravalgt 
 
 

Området 
admini- 
streres gene-
relt i overens-
stem- 
melse med 
gældende 
regler  

Revisions 
bemærk-
ninger  
 
 

Forbehold 
 
 
 

 
 

Udarbejdelse af integrationskon-
trakt inden for 1 måned  

IL § 19 

8 0 0 Nej Nej  Nej Ja   

 Løbende opfølgning på integrati-
onskontrakten 

IL § 20 
8 0 0 Nej Nej  Nej 

Ja 
  

Funktion 
5.46.60, 
gruppering 
001-011 

Aktive beskæftigelsesrettede 
tilbud og tilbud om danskuddan-
nelse som led i program 

IL Kapitel 4 

8 0 0 Nej Nej  Nej 

Ja 

  

Funktion 
5.46.61 

Udbetaling af SHO-ydelse til 
udlændinge omfattet af integrati-
onsprogrammet og udbetaling af 
SHO-ydelse til øvrige 
 

LAS kapitel 4 

8 0 0 Nej Nej  Nej 

Ja 

  

Funktion 
5.46.60  

Resultattilskud efter integrations-
loven  

IL § 45  

7 0 1 Nej Nej  Nej 

Ja 

  

Funktion 
5.46.60  

Grundtilskud, herunder tilskud til 
uledsagede mindreårige  

IL § 45 
2 0 0 Nej Nej  Nej 

Ja 
  

Funktion 
5.46.65 

Udbetaling af repatrieringsstøtte 
m.v. og resultattilskud efter repa-
trieringsloven 

Repatrieringslo-
vens §§ 7, 8 og 13 2 0 0 Nej Nej  Nej 

Ja 
  

Funktion 
8.21.22 

Udbetaling af godtgørelse for 
deltagelse i IGU-skoleforløb  

Lov om integrati-
onsgrunduddan-
nelse § 10 

1 0 0 Nej Nej  Nej 
Ja 

  

Funktion 
8.51.52 

Danskbonus til selvforsørgede i 
integrationsprogrammet 

IL § 22 
2 0 0 Nej Nej  Nej 

Ja 
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 Ja Nej 

Er der manglende afstemninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område  X 
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4.2 Generelle anbefalinger til sagsgennemgangen  
4.2.1 Økonomisk opfølgning i henhold til aktivlovens § 10  
Vi har i forbindelse med vores gennemgang af sager konstateret, at der i en række sager ikke er foreta-
get rettidig økonomisk opfølgning hver 3. måned i henhold til aktivlovens § 10. 
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har tilrettelagt deres procedure i forbindelse med øko-
nomisk opfølgning, således at der sker opfølgning på alle henvendelser og adviser, der kan have ind-
flydelse på beregning og berettigelsen til ydelser. 
 
Med virkning fra 2. halvår 2018 anvender Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Den Fælles 
Dataenheds system som supplement til den eksisterende forretningsgang. 
 
Vi har i forbindelse med vores gennemgang af sager ikke konstateret forhold, hvor der ikke er taget 
stilling til forhold, der kunne have betydning for beregning og berettigelse til ydelserne. 
 
4.3 Kommentarer til sagsgennemgangen  
 
4.3.1 Resultattilskud  
Vi har i forbindelse med vores gennemgang af personsager foretaget gennemgang af i alt 7 sager og 
har konstateret fejl i 1 sag vedrørende fejlagtig hjemtagelse af resultattilskud for uddannelse mod rette-
lig tilskud for dansk bonus. 
 
Forholdet er korrigeret i den endelige restafregning vedrørende integration.  
 
4.4 Fravalg på ministeriets område 
Vi har ikke foretaget fravalg på ministeriets område for 2020. 
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1. Indledning  

Vi udfører revisionen af kommunens forvaltning i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer, 
LBK nr. 144 af 21/02/2020. 
 
Revisionen foretages i henhold til BEK nr. 1701 af 18/12/2017 om regnskab og revision efter lov om 
byfornyelse og udvikling af byer (revisionsbekendtgørelsen).  
 
2. Konklusion 

Vi har udført revisionen af byfornyelsesområdet med udgangspunkt i den oversigt over de godkendte 
byggeregnskaber samt mappe med regnskabsgodkendelser i forbindelse med bygningsfornyelsen, som 
vi har modtaget i april måned 2021. 
 
Vi har i forbindelse med vores gennemgang konstateret, at der foreligger  forretningsgange på områ-
det, og at disse er udført i henhold til kommunens vejledning for End to End-processer.  
 
Vi har modtaget udkast til refusionsopgørelse samt afstemningsmateriale mv., og der er etableret en 
hensigtsmæssig sammenhæng mellem de økonomiske registreringer i Kvantum og oplysningerne i 
BOSSINF-systemet. Der mangler dog fortsat at blive indberettet refusion af udgifter på 34,2 mio.kr. 
vedrørende bygningsfornyelse. Vi skal anbefale, at dette, som oplyst af forvaltningen, gennemføres i 
2021. 
 
For områdefornyelser er der aflagt regnskab for henholdsvis ”Blågårdsgadekvarteret” og ”Rantzaus-
gadekvarteret”, jf. efterfølgende afsnit 4.1. 
 
 
3. Revisionsbemærkninger afgivet i hovedberetningen for 2020 

3.1 Byfornyelse 
Hovedberetningen for Københavns Kommune 2020 indeholder ikke bemærkninger på området. 
 
4. Redegørelse for revisionsindsats 

4.1 Friarealer og områdefornyelse 
Der er i januar 2021 aflagt erklæringer for følgende to områdefornyelser: 
 
• Blågårdsgadekvarteret, j. nr. 2013-1345, aflagt den 22. januar 2021 samt 
• Rantzausgadekvarteret, j. nr. 2013-1346, aflagt den 22. januar 2021. 
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Den refusion, der er medtaget i året, har været en måned bagud. Den modtagne refusion i 2020 er i alt 
14,9 mio. kr., vedrørende udgifter på 39,9 mio. kr. Det er konstateret fejl på 2,0 mio. kr., hvor Grønne 
Sydhavn havde modtaget for meget i 2020. Vi har påset, at forholdet er reguleret i 2021. 
 
Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
4.2 Bygningsfornyelse mm. 
Vi har gennemgået afstemningerne og forvaltningens kommentarer til afstemningerne af afholdte ud-
gifter samt modtaget refusion vedrørende bygningsfornyelse, herunder indfasningsstøtte. Afstemnin-
gerne viser, at der i 2020 er afholdt udgifter på 66,3 mio.kr. Der er modtaget refusion for udgifter på 
26,7 mio.kr. vedrørende bygningsfornyelse samt 5,3 mio.kr. vedrørende indfasningsstøtte. 
 
Der resterer herefter 34,2 mio.kr., der vedrører refusionsberettigede udgifter, der endnu ikke er indbe-
rettet til refusion. Vi har fået oplyst, at den manglende indberetning vil blive gennemført i 2021.  
 
Vi har i forbindelse med vores gennemgang konstateret, at der er udarbejdet opdaterede og hensigts-
mæssige forretningsgange på området, og disse er udført i henhold til kommunens vejledning for End 
to End-processer. Det er vores opfattelse, at afstemningerne og procedurerne herfor dermed er forenk-
let og implementeret.  
 
Vi har i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsen udvalgt følgende 2 sager til revision af sags-
behandlingen: 
 

• Frimestervej 30-34/Landsdommervej 7-15 
• Falkevej 5-9. 

 
Vi har herudover gennemgået 4 sager og påset, at opgørelserne er opdelt i forbedrings- og tabsudgif-
ter, at tallene er korrekt overført til BOSSINF-systemet, samt at der er fastsat en ejendomsværdi for 
senere beregning af en eventuel tilbagebetaling af støtte. 
 
Vores gennemgang af ovennævnte har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. 
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5. Afslutning 

Vores revision har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.  
 
København, den 1. juni 2021 
 
Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 
 
Lars Kronow Bryndís Símonardóttir 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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