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Til Faxe Kommunes Byråd  
 
 
 INDLEDNING 

 
1.1 INDLEDNING 
 
I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Faxe Kommune, afgives hermed 
beretning om revisionsarbejder vedrørende 2018 udført indtil 15. november 2018.  
 
Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretnings-
gange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves 
det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse 
med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. 
 
I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger, 
og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig 
måde. 
 
Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i 
øvrigt til vores beretning om tiltrædelse dateret den 13. april 2018 (beretning nr. 1). 
 
Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, der er omtalt i denne beretning.  
 
Vi gør opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2018 først er afsluttet, når vi har revideret års-
regnskabet og har afgivet revisionsberetning herom. 
 
 
 
 REVISIONENS BEMÆRKNINGER 

 
2.1 GENERELT 
 
Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført 
under afsnit 2.2. 
 
Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis  
 

• regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger 

• der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser 

• lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom 

• der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kon-
trolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konsta-
terede mangler 

• foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt 
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2.2 REVISIONENS BEMÆRKNINGER 
 
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
 
2.2.1 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger 
 
Revisionsberetning nr. 3 (side 22-23):  
 
Vi har endnu ikke foretaget afsluttet opfølgningen på følgende revisionsbemærkninger: 
Revisionsberetning nr. 3 vedr. årsregnskabet 2017 (side 22-23): 

• Balanceposter 

• Anlægsstyring 

 
I forbindelse med den løbende revision har vi konstateret, at kommunen har udarbejdet forretnings-
gangsbeskrivelser for, at sikre en hensigtsmæssig styring fremadrettet. Vi vil i forbindelse med den af-
sluttende revision for 2018 foretage opfølgning herpå. 
 
 
 
 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER 

 
3.1 PRINCIPPET FOR ØKONOMISTYRING 
 
Vi har gennemgået kommunens principper for økonomistyring og herunder vurderet, om principperne 
fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæ-
sen m.v. udøves i praksis.  
 
 
Konklusion 

Det er fortsat vores opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver ram-
men og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller 
og ledelsestilsynet. 
 
I de følgende afsnit har vi efterprøvet, om konkrete og væsentlige dele af principperne for økonomisty-
ring fungerer i praksis.  
 
 
3.2 BILAGSBEHANDLING, FUNKTIONSADSKILLELSE OG INTERNE KONTROLLER 
 
Vi har valgt at sætte fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedta-
get i principperne for økonomistyring. 
   
Principperne indeholder følgende grundlæggende regler for den elektroniske bilagsbehandling i kom-
munen:  

• Bilagene kræver alene elektronisk attestation før bogføring og betaling. Dette gælder dog ikke 
udbetalinger over 500.000 kr., som også kræver godkendelse af centerchefen.  

• Den ledelsesmæssige kontrol af øvrige bilag er integreret i de budgetansvarliges almindelige 
ledelsestilsyn ud fra en afvejning af risiko og væsentlighed. Det fremgår af økonomistyringsre-
gulativet, at de budgetansvarlige har pligt til at tilrettelægge, beskrive, udføre og dokumen-
tere et økonomisk ledelsestilsyn.  

• Økonomiafdelingen udfører kontroller af alle oprettelser af specifikkonti i NemKontosystemet, 
samt kontrol af systemadministratorer i Prisme. 

 



63 
 

Vi har undersøgt, om bilagsbehandlingen følger disse regler og i det hele taget er tilrettelagt hensigts-
mæssigt og betryggende. 
  
Der er ikke etableret en fuldstændig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kon-
trollerende funktioner i kommunen. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller 
utilsigtede handlinger eller mangler. 
 
Ledelsen har etableret interne kontroller til imødegåelse af disse risici. Blandt andet er der kontrol af 
pengestrømme, som ikke er omfattet af NEMkonto, budgetansvarliges ledelsestilsyn, systemansvarliges 
kontroller af indberetninger og kontrol med særligt risikofyldte bilag. 

På baggrund heraf har vi foretaget stikprøvevis bilagsrevision på tilfældigt udvalgte bilag, samt supple-
rende bilagsrevision af udgiftsbilag, som er konteret på funktioner med væsentlige udgifter med hen-
blik på gennemgang af grundlaget for selve betalingerne, eksempelvis bevilling, indgåede kontrakter, 
aftaler og lignende.  

 
 
Konklusion 
 
Det er vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed er tilrettelagt på 
en hensigtsmæssig og betryggende måde. Dette begrunder vi bl.a. med, at Økonomiafdelingen har 
etableret et tilsyn med bilagsbehandlingen i de enkelte bogføringsenheder. Herigennem opsamler øko-
nomiafdelingen løbende viden om kvaliteten i bilagsbehandlingen, som gør det muligt at reagere hur-
tigt, hvis enkelte bogføringsenheder er bagud med bilagsbehandlingen. 
  
Ovenstående underbygges af vores stikprøver og udsøgninger, som viste, at de enkelte bogføringsenhe-
der var ajour med bogføringen. Vi har heller ikke fundet bogføringsfejl i de konkrete bilag, som vi har 
revideret.  
 
 
3.3 BEHOLDNINGSEFTERSYN OG GENNEMGANG AF UDVALGTE BALANCEPOSTER 
 
Vi har foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn pr. 23. august 2018, som har omfattet kontrol af til-
stedeværelsen af kommunens likvide aktiver, midlertidige anbringelser, fejlkonti og ventende remitte-
ring.  
 
Endvidere har vi vurderet de generelle forretningsgange for afstemning af balancekonti.  
 
Vi har ved revisionsbesøget fokuseret på at undersøge, om de enkelte afdelinger overholder reglerne i 
principper for økonomistyring om løbende afstemning af balancekonti. 
 
Afstemningsprocedurerne skal sikre, at balancens poster løbende bliver afstemt og udlignet, så der ikke 
opstår uafklarede mellemværender og differencer med borgere, virksomheder og myndigheder. 
  
Økonomiafdelingen har i et underbilag til principperne beskrevet kravene til afstemning af balance-
konti, som bl.a. indeholder en beskrivelse af ansvarsfordelingen, tidsterminer og de indholdsmæssige 
krav til en afstemning.  
 
Vi har stikprøvevis efterprøvet, om de enkelte afdelinger er ajour med afstemningsarbejdet i forhold til 
fastlagte regler og tidsterminer. 
 
 
Konklusion 
 
Det er vores opfattelse, at kommunens kassevirksomhed fungerer betryggende og følger de regler, som 
byrådet har vedtaget. Under eftersynet fik vi bekræftet tilstedeværelsen af de kontante og likvide be-
holdninger. 
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Det er vores opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgang for afstemning af balan-
cens konti, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af vores stikprø-
ver på udvalgte balanceposter. 
 
 
 
 LØN- OG PERSONALEOMRÅDET 

 
4.1 FORRETNINGSGANGE OG SAGSREVISION 
 
Vi har foretaget stikprøvevis lønrevision for perioden 1. januar 2018 til 31. august 2018. Lønrevisionen 
har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryg-
gende. 
  
Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller, som har væsent-
lig betydning for løndannelsen både centralt og decentralt. På baggrund af denne vurdering har vi ud-
valgt en række lønsager til test af forretningsgangene. 
 
Stikprøverne er primært udvalgt inden for følgende løntunge driftsområder: 

• Folkeskolen m.m. 

• Dagtilbud til børn og unge 

• Tilbud til ældre 

• Tilbud til voksne med særlige behov 

• Det administrative område 

 
 
I lønsagerne har vi bl.a. påset,  
  

• at der foreligger underskrevet ansættelsesbrev 

• at lønindplaceringen, jf. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende overens-
komst 

• at der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn 

• at der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydelse 

• at den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats 

 
Konklusion 
 
Det er vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er 
betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gen-
nemgåede stikprøver. 
 
 
4.2 VEDERLAG MV. TIL POLITIKERE 
 
Vi har undersøgt, om byrådet har truffet beslutning om ændring af vederlæggelse af byrådet i henhold 
til bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. 
 
Vi har foretaget gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsfor-
mænd og byrådsmedlemmer.  
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Konklusion 
 
Gennemgangen af udbetalt vederlag m.v. har vist, at udbetalingerne er foretaget i henhold til gæl-
dende regler og kommunens bestemmelser i øvrigt. 
 
 
 UU Sjælland Syd 

 
Vi har gennemgået det særskilt aflagte Årsregnskab 2017 for UU Sjælland Syd, der, jf. Fællesoverens-
komst, driver ungdommens uddannelsesvejledning for Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner.  
 
Bogføringen er foretaget på eksterne konti i Faxe Kommunes økonomisystem, Prisme.  
 
UU Sjælland Syd er ikke en selvstændig juridisk enhed efter Styrelsesloven § 60, men Faxe Kommune er 
administrationskommune og juridisk enhed for UU Sjælland Syd, ligesom det er administreret på Faxe 
Kommunes CVR nr., som et fordelingsregnskab mellem de involverede kommuner. 
   
Årsregnskabet (fordelingsregnskabet) er således aflagt efter kravene i bekendtgørelse om kommuners 
budget og regnskabsvæsen, revision mv. 
 
 
Konklusion 
 
Revisionen af det særskilte regnskab for UU Sjælland Syd er afsluttet, og vi har forsynet det med en 
påtegning uden forbehold. 
 
 
 Fokusrevision – Mentorstøtte – udvidet forvaltningsrevision 

 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på vegne af Beskæftigelsesministeriet i mail af 13. au-
gust 2018 meddelt, at Beskæftigelsesministeriet, som et supplement til den årlige afrapportering af 
revisionen i 2018, gennemfører en fokusrevision vedrørende mentorstøtte som udvidet forvaltningsrevi-
sion. 
 
Formålet med fokusrevisionen er at efterprøve, om kommunerne har forretningsgange og tilsyns- og 
kontrolprocedurer, der sikrer: 
 

• at der er opstillet klare mål for mentorstøtten for den enkelte borger 
 

• at der i forbindelse med beslutning om bevilling og udbetaling af mentorstøtte påses og følges 
op på, at borgeren modtager en personlig støtte, der understøtter det tilsigtede formål med 
støtten til den pågældende person 

 
• at der ved bevilling og udbetaling af mentorstøtte er taget skyldige økonomiske hensyn 

 
• at der ikke sker en utilsigtet brug og evt. misbrug af mentorordningen 

 
Fokusrevisionen sigter dermed på at belyse, om kommunerne har skriftlige forretningsgange og kontrol- 
og tilsynsrutiner, der i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang sikrer, at der administreres i overensstem-
melse med reglerne, og at der ikke sker en utilsigtet brug af mentorordningen. 
 
Vi har gennemført fokusrevisionen i perioden august/september måned 2018. 
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Konklusion 
 
Det er overordnet vurderingen, at Faxe kommune har betryggende forretningsgange vedrørende men-
torområdet. 
 
Vores gennemgang har dog givet anledning til anbefaling om, at  
 

• der fastsættes retningslinjer for opfølgning på mentorstøtte, evaluering og resultatvurdering 
m.v.  

• der fastsættes retningslinjer for udførelse af tilsyn med mentorstøtte  

• kommunens forretningsgangsbeskrivelse tilføjes krav til og kontrol af mentorens kvalifikationer 
i forhold til opfyldelse af formålet med indsatsen forud for udbetaling af mentorstøtte 

• krav til og kontrol af borgerens behov ift. en relevant personlig støtte forud for bevillingen 

• håndtering af henvendelser om muligt misbrug af mentorstøtteordningen og at uberettiget 
modtaget mentorstøtte kræves tilbagebetalt 

 
Kommunen har oplyst, at de pt. arbejder på at fastsætte generelle tilsynsretningslinjer. 
 
 
 
Roskilde, den 10. december 2018 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 

   
 
Per Lund  Verni Jensen 
Statsautoriseret revisor Registreret revisor 
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