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Til Hedensted Byråd 

INDLEDNING 

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Hedensted Kommune afgives her 
med beretning om revisionsarbejder vedrørende 2018 udført indtil 31. december 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 nr. 19 om tiltrædelse pr. 1. januar 2018. 

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. 

2 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. 

2.2 REVISIONENS BEMÆRKNINGER 

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 

2.2.1 OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE REVISIONSBEMÆRKNINGER 

Ved revisionen har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold om 
talt i tidligere revisionsberetninger. 

Nedenfor er tidligere afgivne revisionsbemœrkninger samt den opfølgning, der er gennemført af kom 
munen i forhold til bemærkningerne, gengivet. 
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Revisionsberetning nr. 20 vedrørende den løbende revision 2017 (side 449-450): 

Gennemgang af personsager på de sociale områder med statsrefusion 
Ved gennemgang af personsagerne har vi konstateret et højt fej/niveau på følgende områder: 

Jobafklaringsforløb 
I forbindelse med bevilling af jobafk/aringsforløb skal sagen behandles i rehabiliteringsteamet senest 
4 uger efter ophør af sygedagpenge. Kommunen har gennem en længere periode iværksat forskellige 
tiltag for at kunne overholde denne frist. Disse tiltag har haft den tilsigtede virkning og har forkortet 
perioden fra sagens ophør med udbetaling af sygedagpenge til behandling i rehabiliteringsteamet. 
Trods disse tiltag ses fristen for behandling i rehabi/iteringsteamet i vid udstrækning fortsat ikke at 
være overholdt. 

Rettidighed i revaliderings- og sygedagpengesager 
I revalideringssager skal der foretages opfølgning på det individuelle kontaktforløb hver 3. måned. I 
sygedagpengesager skal der foretages løbende opfølgning hver 4. uge jf. §13b i Lov om sygedagpenge. 
Vi har ved gennemgang af de 2 områder konstateret, at opfølgningen ikke i fuldt omfang foretages in 
den for tidsfristen. Vi skal anbefale, at der fremadrettet fokuseres på, at opfølgningen foretages ret 
tidigt. 

Byrådets besvarelse 
Det fremgår af besvarelse, at der er tale om velkendte problematikker, som Jobcenteret har arbejdet 
med igennem en længere periode og fortsat vil have stort fokus på. 

Med hensyn til manglende rettidighed i forbindelse med jobafklaringsforløb, har kommunen som be 
skrevet i revisionsbemærkningen gennem en længere periode iværksat forskellige tiltag, som har haft 
den tilsigtede virkning, men fristen for behandling i rehabi/iteringsteamet har endnu ikke i fuldt om 
fang kunnet overholdes. Jobcenteret vil i 2018 og fremadrettet fortsat have stort fokus på overhol 
de/se af tidsfrister og vil om nødvendigt iværksætte yderligere tiltag. 

Med hensyn til rettidighed i forbindelse med revaliderings- og sygedagpengesager er frister for opfølg 
ning på henholdsvis hver 3. måned på det individuelle kontaktforløb i revalideringssager og hver 4. 
uge i sygedagpengesager ikke i fuldt omfang overholdt. Jobcenteret vil i 2018 og fremadrettet have 
stort fokus på overholdelse af disse tidsfrister og vil om nødvendigt iværksætte nye tiltag. 

Konklusion 
Vi vil i den afsluttende beretning for årsregnskabet 2018 give en tilbagemelding på, om ovenstående 
tiltag har givet en effekt på rettidigheden. 

3 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER 

3.1 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET 

Vi har gennemgået kommunens kasse- og regnskabsregulativ og herunder vurderet, om regulativet fort 
sat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen 
m.v. udøves i praksis. 

Hovedregulativet og tilhørende bilag er ajourført i slutningen af 2012 og har senest været godkendt i 
Økonomiudvalget og Byrådet hhv. den 17. december og 19. december 2012. 

Vi har konstateret, at bilag til kommunens kasse- og regnskabsregulativ ajourføres løbende. Senest er 
bilag 2. 7 Retningslinier for aflæggelse af årsregnskab og anlægsregnskaber ajourført og godkendt i Ud 
valget for Politisk Koordination & Økonomi den 20. august 2018. 
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Konklusion 
Det er fortsat vores opfattelse, at kasse- og regnskabsregulativet i fornødent omfang beskriver rammen 
og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og 
ledelses ti I synet. 

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 Kasse- og regnskabsregulativet. 

Regulativet indeholder følgende grundlæggende regler for den elektroniske bilagsbehandling i kommu 
nen: 

• Bilagene kræver alene elektronisk attestation før bogføring og betaling. Dette gælder dog ikke 
udgiftsbilag (manuelle bilag), som også kræver forudgående godkendelse af 2 personer i for 
ening. 

• Den ledelsesmæssige kontrol af øvrige bilag er integreret i de budgetansvarliges almindelige le 
delsestilsyn ud fra en afvejning af risiko og væsentlighed. Det fremgår af kasse- og regnskabsre 
gulativet, at de budgetansvarlige har pligt til at tilrettelægge og udføre et økonomisk ledelses 
tilsyn med tilhørende stikprøver 

• Økonomiafdelingen udfører kontroller af særligt risikofyldte manuelle udbetalinger. 

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 med fokus på manuelle udgiftsbilag og 
udvalgte bogføringsenheder. 

Kommentar 
Udgiftsbilag uden to godkendere 
På udgiftsbilag (manuelle bilag) er Opus indrettet således at der normalt skal være to godkendere. 
Det er konstateret, at der er to forretningsroller som har adgang til at godkende udgiftsbilag, uden der 
er krav om to godkendere. 

Vi anbefaler, at de budgetansvarlige i Løn og økonomi har særlig fokus på udgiftsbilag uden to godken 
dere, når der foretages stikprøvekontroller af bilag. Evt. bør der foretages udtræk af udgiftsbilag til 
gennemgang og vurdering. 

Vi har efterfølgende fået oplyst, at der fremadrettet er etableret kontrol med udgiftsbilag uden to 
godkendere eller alternativt vil de nævnte forretningsroller få tilknyttet krav om to godkendere. 

Vi vil i forbindelse med et senere besøg foretage opfølgning herpå. 
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Ikke gennemførte udbetalinger 
Korrektioner af ikke gennemførte udbetalinger har tidligere været håndteret af Løn og Økonomi og væ 
ret omfattet af interne kontroller på området. I maj 2018 er ny facilitet taget i brug hvor KMD-Udbeta 
ling selv konterer fra bankkontoen over til en mellemregning hos udbetalingssystemet i tilfælde hvor 
udbetaling ikke er gennemført (genudbetaling). 

Fremadrettet skal den enkelte afdeling/kerneområde selv forestår korrektion af ikke gennemført udbe 
taling med tilknytning af ny bankkonto eller nemkonto, således udbetalingen foretages korrekt og mel 
lemregningen udlignes. 

Vi anbefaler, at der snarest udarbejdes en kort beskrivelse med tilhørende stikprøvevis kontrol som 
omfatter kontrol med ikke gennemførte udbetalinger, hvor der i forbindelse med genudbetaling sker 
ændringer i betalingsstrømmen eksempelvis til ændret bankkonto eller nemkonto. 

Vi har efterfølgende modtaget en beskrivelse af nyetableret kontrol vedrørende ikke gennemførte ud 
betalinger hvor betalingsstrømmen er ændret. 

Vi vil i forbindelse med et senere besøg foretage opfølgning herpå. 

Konklusion 
Det er herudover vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed er til 
rettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Dette begrunder vi bl.a. med, at Økonomiafde 
lingen har etableret et tæt tilsyn med bilagsbehandlingen i de enkelte bogføringsenheder. Herigennem 
opsamler økonomiafdelingen løbende viden om kvaliteten i bilagsbehandlingen, som gør det muligt at 
reagere hurtigt, 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. 27. juni 2018, som har omfattet kontrol af tilste 
deværelsen af kommunens likvide aktiver, midlertidige anbringelser, fejlkonti og ventende remittering. 

Vi har undersøgt, om den etablerede kassevirksomhed fungerer betryggende og følger reglerne for kas 
sekontrol m.v., som beskrevet i kasse- og regnskabsregulativet. 

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 
kasse- og regnskabsregulativet 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 regulativet bilag 2.5 Forretningsgang for afstemning af status 
konti beskrevet kravene til afstemning af balancekonti, som bl.a. indeholder en beskrivelse af ansvars 
fordelingen, tidsterminer og de indholdsmæssige krav til en afstemning. Økonomiafdelingen har også 
etableret et løbende tilsyn med, at afstemningsrutinerne bliver overholdt. 

Vi har stikprøvevis efterprøvet, om de enkelte afdelinger er ajour med afstemningsarbejdet i forhold til 
fastlagte regler og tidsterminer. 
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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. 

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. 

De udarbejdede forretningsgangsbeskrivelser for afstemningsarbejdet er fuldt ud implementeret i orga 
nisationen og har efter vores vurdering givet gode rutiner omkring afstemningsarbejdet. 

4 LØN- OG PERSONALEOMRÅDET 

4. 1 FORRETNINGSGANGE OG SAGSREVISION 

Vi har foretaget stikprøvevis løn revision for perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2018. Lønrevisionen har 
til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende. 

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: 
• Børnepasning 
• Skoleområdet 
• Ældreområdet 
• 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. 

Kommentar 
Kørselsgodtgørelse 
I den stikprøvevise sagsrevision af manuelle køresedler er der i 5 sager konstateret, at udbetalt kørsels 
godtgørelse ikke helt har været korrekt udfyldt i henhold til SKATs regler. 

Der er alene tale om fejl som er formelle krav i forhold til SKAT's regler for dokumentation af kørsels 
godtgørelse. 

Manglerne kan henføres til manglende angivelse af formål, til/fra adresse (målbestemmelsessted) og 
bilens registreringsnummer (som alene er en anbefaling). 
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Bilag for udbetaling af skattefrie kørepenge skal i henhold til SKATs regler indeholde følgende oplysnin 
ger: 

• Modtagerens navn, adresse og cpr-nr. 
• Kørslens erhvervsmæssige formål 
• Dato for kørslen 
• Kørslens mål (adresse) med eventuelle delmål 
• Angivelse af antal kørte kilometer 
• De anvendte satser 
• Beregning af godtgørelsen 
• Kørslen er sket i medarbejderens eget køretøj - reg. nr. skal fremgå (anbefaling) 

Arbejdsgiveren skal desuden føre dokumenteret kontrol med ovenstående. 

Vi skal med baggrund i ovennævnte anbefale, at Hedensted Kommune etablerer kontroller, der sikrer, 
at skattefri befordringsgodtgørelse udbetales i overensstemmelse med SKA T's regler herfor. 

I forbindelse med udtrækket af manuelle køresedler, er det konstateret, at der til og med juli 2018 er 
foretaget ca. 2. 900 udbetalinger. Hedensted Kommune anvender allerede elektroniske registreringssy 
stemer i form af kørselsapp mv. og vi anbefaler, at der fortsat er fokus på, at kørselsapp eller lignende 
anvendes, således at risikoen for manglende oplysninger på manuelle køresedler reduceres mest mu 
ligt. 

Konklusion 
Det er herudover vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadmini 
strationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. 

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 stikprøvevis gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, 
udvalgsformænd og byrådsmedlemmer. 

Konklusion 
Gennemgangen af udbetalt vederlag m.v. har vist, at udbetalingerne er foretaget i henhold til gæl 
dende regler og kommunens bestemmelser i øvrigt. 

5 FINANSIEL REVISION AF UDVALGTE OMRÅDER 

Af kasse- og regnskabsregulativets bilag 2.3. omkring retningslinjer for ledelsestilsyn og bilag 
2.6 omkring retningslinjer for bogføringen, er nærmere beskrevet hvilke krav der er til ledelsestilsyn. 
Af bilagene fremgår bl.a., at lederen skal foretage stikprøvevis gennemgang af bilag ved hjælp af 
værktøjerne i KMD OPUS og at lederens udførte ledelsestilsyn skal dokumenteres. 

Vi har foretaget finansiel revision på følgende områder: 

• Trafik og infrastruktur 
• Skoleområdet 

med fokus på ledelsestilsyn og budgetopfølgning. På baggrund af det udførte ledelsestilsyn har vi fore 
taget stikprøvevis bilagsrevision. 
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Konklusion 
Vi har konstateret, at der foretages ledelsestilsyn med tilhørende stikprøvekontroller af bilag på områ 
derne. Det er vores opfattelse at ledelsestilsynet er i overensstemmelse med reglerne i kommunens 
Kasse- og regnskabsregulativ for interne kontroller mv. 

Vi har ved den stikprøvevise bilagsrevision påset, at de bogførte omkostninger vedrører områderne, 
samt at der er foretaget korrekt moms afløftning og at de gennemgåede bilag er korrekt konteret. 

Gennemgangen via finansiel revision har ikke givet anledning til yderligere kommentarer. 

6 MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATION 

Som led i den løbende revision har vi revideret et udsnit af kommunens udgifter til rejser og 
repræsentation. 

Vi har ved revisionen blandt andet undersøgt om: 
• De kommunalretlige regler er overholdt 
• Kommunens retningslinjer er fulgt 
• Formål og deltagerkreds fremgår af bilagene. 

Kommentar 
Kommunens interne regler for rejser og repræsentation omfatter gaver, jubilæumsgratialer, befor 
dringsgodtgørelse og udgifter ifm. kurser og hotelophold, hvorimod de interne regler ikke omfatter ud 
gifter til receptioner, forplejning ifm. møder og rejser mv. 

Det er desuden konstateret, at oplysninger om formål/anledning og antal deltagere/deltagerkreds i en 
kelte tilfælde ikke er påført bilaget. 

Endelig har vi stikprøvevist konstateret, at der er bogført udgifter til gavekort svarende til samlet set 
en udgift på 4.000 kr. Jf. Hedensted Kommunes jubilæums- og gaveregulativ, er det besluttet at gave 
kort ikke er en mulighed. 

Anbefaling 
Vi anbefaler, at det overvejes hvorvidt der skal udarbejdes mere detaljerede regler vedr. udgifter til 
receptioner, møder og rejser mv. og at bilag, ud fra et forvaltningsmæssigt synspunkt, altid påføres 
anledning og deltagerkreds, hvor der ikke tydeligt fremgår af posteringsteksten/bilaget. 

Vi anbefaler desuden, at der fortsat er fokus på anvendelse af gavekort i Hedensted Kommune. Både 
set i forhold til kommunens egne interne regler, men også set i lyset af, at der i mange tilfælde kan 
være tale om gavekort, som skattemæssigt betragtes som "kontant gave" og dermed er skattepligtigt 
for modtageren. 

Konklusion 
Med baggrund i den stikprøve vi har taget er det herudover vores vurdering, at udgifterne kan indehol 
des i kommunalfuldmagtsreglerne, og at de kan henføres tit kommunens sædvanlige aktiviteter. 

Kolding, den 25. januar 2019 


