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Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse vedrørende Dragør Kommunes
revisionsberetning om ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område for regnskabsåret 2016
Børne- og Socialministeriet modtog ved e-mail af 1. september 2017 Dragør Kommunes beretning om revision af kommunens sociale regnskaber for regnskabsåret 2016
på områder med statsrefusion.
Det følger af beretningen, at revisor konkluderer, at Dragør Kommunes forvaltning og
udbetaling af ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område ikke har givet
anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.
1. Opfølgning fra regnskabsåret 2015
Det følger af Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse af 9. februar 2017, at
ministeriet henstillede, at kommunen fulgte revisors anbefaling om at etablere kvalitetskontrol på personsagsområderne efter SEL §§ 41, 42 og 100.
Det følger af beretningen, at revisor har oplyst, at der fortsat ikke ses at være etableret
en sådan kvalitetskontrol.
Børne- og Socialministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at der fortsat ikke er etableret kvalitetskontrol på personsagsområderne efter serviceloven.
Ministeriet skal på den baggrund, igen, henstille over for kommunen, at kommunen
følger revisors anbefaling og udarbejder en aftale med Tårnby Kommune.
Ministeriet anmoder revisor om at følge op på forholdet i forbindelse med beretningen
for 2017.
2. Revision på det sociale område
Det følger af beretningen, at revisors revision ikke har givet anledning til forbehold
eller bemærkninger, idet der ikke er konstateret væsentlige fejl eller mangler i kommunens administration af de omfattede ordninger på det sociale område.
3. Fravalg af personsagsgennemgang
Det følger af beretningen, at revisor har fravalgt personsagsgennemgang på områderne advokatbistand efter SEL § 72 og refusionsberettigede udgifter vedrørende flygtninge, jf. dagtilbudslovens § 99.

Fravalgene er begrundet med, at kommunen Dragør Kommune på områderne ingen
udgifter havde i regnskabsåret 2016, eller at områderne er af ringe økonomisk betydning.
4. Regler
Børne- og Socialministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område, som er omfattet af
bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets,
Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.
5. Børne- og Socialministeriets konklusion
Børne- og Socialministeriet anser punkter, hvor det ovenfor eksplicit er anført, at revisor bedes følge op i forbindelse med beretningen for regnskabsåret 2017, som videreførte forhold. De øvrige beskrevne punkter anser ministeriet derimod som afsluttede.
Børne- og Socialministeriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen.
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