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Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Aabenraa Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014
Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. juli 2015 beretning om revision
af Aabenraa Kommunes sociale regnskaber for regnskabsåret 2014 på
områder med statsrefusion.
Ankestyrelsen har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på Social- og Indenrigsministeriets område, som
er omfattet af bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014, om statsrefusion
og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision inden for Ministeriet for
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder, jf. § 82, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 552 af 2.
april 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale
Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder.
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Gennemgangen vedrører alene de områder, der efter minister- og ressortomlægningen som følge af folketingsvalget i juni 2015, jf. kongelig
resolution af 28. juni 2015, hører under Social- og Indenrigsministeriets
ressortområde.

Personfølsomme oplysninger kan kun fremsendes
elektronisk til
sikkermail@ast.dk

Konklusionen på revisionen er, at Aabenraa Kommunes forvaltning og
udbetaling af disse ydelser og tilskud ikke har givet revisionen anledning
til forbehold eller revisionsbemærkninger på Social- og Indenrigsministeriets område.
Ankestyrelsen bemærker følgende i Aabenraa Kommunes revisionsberetning:

Revision på det sociale område
Betaling vedrørende boformer, jf. SEL §§ 109 og 110
Ankestyrelsen har noteret sig, at Aabenraa Kommune har anmodet
samtlige boformer, som kommunen er betalingskommune for, om at
indsende en revisorpåtegnet takstberegning, da der i langt de fleste tilfælde ikke foreligger en revisorpåtegnet takstberegning for 2014 i Tilbudsportalen.
På tidspunktet for afslutningen af revisionen manglede kommunen at
modtage 17 ud af 41 revisorpåtegnede takstberegninger. Det fremgår af
revisionsberetningen, at revisor løbende vil følge op på, om kommunen
får indhentet de manglende revisorpåtegnede takstberegninger.
Ankestyrelsen skal oplyse, at styrelsen har iværksat en afklaring af,
hvordan kommunerne skal forholde sig i situationer, hvor de revisorpåtegnede taksterklæringer for tilbud efter servicelovens §§ 109 og 110
ikke er tilgængelige i Tilbudsportalen.
Ankestyrelsen forventer snarest at udsende en generel orienteringsskrivelse til samtlige kommunalbestyrelser og de kommunale revisorer herom.
Forvaltningsrevision af kommunens anvendelse af fagsystemer til
brug for sagsbehandlingen i Jobcenter og Ydelse
Ankestyrelsen bemærker, at revisor vurderer, at kommunen generelt har
etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for brugen
af fagsystemer på det sociale område med statsrefusion.
Ankestyrelsen støtter revisors anbefaling om, at der med henblik på at
sikre en mere systematisk og struktureret helhedsorienteret sagsgang på
de enkelte sager, foretages en sammentænkning og mere optimal anvendelse af it-systemerne, og en optimering af forretningsgangene i forbindelse hermed, herunder hvilket system der anvendes hvornår, og
med hvilken struktur handlinger journalføres, og hvordan dokumentation
gemmes.
Ankestyrelsen finder det positivt, at kommunen har iværksat en undersøgelse af, hvordan der kan etableres ét sagsoverblik for en given borger
i forhold til de eksisterende it-systemer.
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Opfølgning for regnskabsåret 2013
Der har ikke været bemærkninger i beretningen for regnskabsåret 2013
på Social- og Indenrigsministeriets område, der har gjort en opfølgning i
2014 nødvendig.
Afsluttende bemærkninger
Ankestyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen.

Venlig hilsen
Dorthe Risum Stryhn
Souschef

Kopi er sendt til
Tilsynet, Statsforvaltningen
Kommunens revisor, EY
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