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Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber
for 2015 på områder med statsrefusion for Aabenraa Kommune.
Det skal indledningsvis bemærkes, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ved ministeriets oprettelse den 28. juni 2015 blandt andet overtog ansvaret
for ydelser og tilbud efter integrationsloven, danskuddannelsesloven og lov om
repatriering fra Beskæftigelsesministeriet og det daværende Ministerie for Børn,
Ligestilling, Integration og Sociale forhold samt ydelser vedr. Lov om almene boliger og Lov om friplejepladser fra det daværende Ministerie for By-, Bolig og Landdistrikter.
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Efter ressortdelingen i november 2016 er ansvaret for ydelser vedr. Lov om almene boliger og Lov om friplejepladser overført til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået revisionsberetningen for
2015 og har i den forbindelse alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets sagsområder. For god ordens
skyld bemærkes, at denne decisionsskrivelse således ikke afskærer Udlændingeog Integrationsministeriet fra på et senere tidspunkt at undersøge yderligere forhold vedrørende regnskabsåret 2015, herunder kræve berigtigelse af eventuel
uberettiget modtaget refusion vedrørende 2015.
Resultat af gennemgangen på ministeriets område
Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.
Opfølgning på tidligere beretninger
Ministeriet noterer sig, at der ikke har været bemærkninger i beretningen for
regnskabsåret 2014, der har nødvendiggjort opfølgning på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med revisors gennemgang af regnskabet for 2015.
Generelle bemærkninger
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Udlændinge- og Integrationsministeriet går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet.
Ministeriet understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at sagerne er behandlet korrekt. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at
kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen.
Lovgrundlag
Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1613 af december 2015 om statsrefusion og tilskud samt
regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets
og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder.
Dette brev er sendt elektronisk til kommunen, kommunens revisionsfirma og
Statsforvaltningen.

Med venlig hilsen

Anette Görtz
Kontorchef, Koncernøkonomi
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