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Kommunale revisionsberetninger – Indsats mod socialt snyd 

Beskæftigelsesministeriet og Social-, Børne- og Integrationsministeriet har i for-
bindelse med gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger for regnskabs-
året 2012 konstateret, at revisorerne i beretningerne generelt ikke, i tilstrækkeligt 
omfang, har redegjort for, i hvilket omfang kommunerne har etableret procedurer 
til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre 
vidende, og om procedurerne fungerer på betryggende vis, jf. § 76, stk. 4, og § 71, 
stk. 3, i dagældende regnskabsbekendtgørelse nr. 1405 af 28. december 2011, som 
trådte i kraft den 1. januar 2012.  

De kommunale revisorer skal fremover udføre dette revisionsarbejde, og resulta-
terne af revisionen skal indgå i revisionsberetningen i henhold til regnskabsbe-
kendt-gørelsens bestemmelser herom, jf. § 71, stk. 4, og § 66, stk. 3, i den nu gæl-
dende bekendtgørelse nr. 195 af 27. februar 2013. 

Afhængigt af forholdene i den enkelte kommune kan revisor i beretningen fx be-
skrive,

om kommunen har vedtaget politiske eller strategiske retningslinjer for 
området, 
hvordan kontrollen er organiseret, herunder i hvilket omfang den er place-
ret på ansøgningstidspunktet, i den løbende opfølgning, eller som en efter-
følgende kontrol, 
om kommunen har nedsat en kontrolgruppe/har udpeget særligt ansatte til 
at løse kontrolopgaven, 
om kommunen systematisk indsamler og analyserer de resultater som kon-
trolmiljøet generer. 

Revisor kan i den forbindelse endvidere anbefale procedurer og hensigtsmæssige 
organiseringer, der kan fremme kommunens indsats mod misbrug af sociale ydel-
ser. 
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Den manglende udførelse af revisionsarbejdet for 2012 vil blive kommenteret i de-
cisionsskrivelserne for 2012. 

Med venlig hilsen   Med venlig hilsen 
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