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NOTAT 

Til Økonomiudvalget 
 
Svar på protokolbemærkning vedr. ”Status på 
revisionsbemærkninger til regnskab 2015 - forår 2017” 
 
Problemstilling  
Under behandlingen af dagsordenspunkt 4 om ”Status på 
revisionsbemærkninger til regnskab 2015 - forår 2017” på 
Økonomiudvalgets(ØU) møde d. 4. april 2017 fremsatte Jakob 
Næsager (C) et ønske om at få oplyst hvorfor 
revisionsbemærkningerne der vedrørte Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen (BIF) først forventes lukket i 2017, samt om 
hvorledes Københavns Kommune ligger på bemærkningerne i forhold 
til de øvrige 6-byer. 
 
Revisionsbemærkningerne der vedrører BIF er bemærkning 17 
omkring sygedagpenge, bemærkning 18 omkring jobafklaringsforløb 
og bemærkning 19 omkring ressourceforløb. 
 
Løsning 
På baggrund af protokolbemærkningen fra ØUs møde d. 4. april 2017 
har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udarbejdet 
nedenstående svar på hvorfor revisionsbemærkningerne fra 2015 først 
forventes lukket i 2017. Bemærkningerne vedrørende 
jobafklaringsforløb og ressourceforløb er begge videreført i 
revisionsberetningen for 2016. Bemærkningen vedrørende 
sygedagpenge indgår ikke i beretningen for 2016, og er dermed 
afsluttet. 
 
Sygedagpenge 
Forvaltningens interne ledelsestilsyn viser, at den iværksatte 
handleplan på sygedagpengeområdet har medført en væsentlig 
forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen ved udgangen af 2016 i 
forhold til de af revisionen tidligere konstaterede fejlområder. 
 
Revisionsbemærkningen blev lukket i 2016 og indgår dermed ikke i 
revisionsberetningen for 2016. 
 
Jobafklaringsforløb 
Forvaltningens interne ledelsestilsyn viser, at den iværksatte 
handleplan for sager om jobafklaringsforløb har medført en væsentlig 
forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen ved udgangen af 2016 i 
forhold til de af revisionen tidligere konstaterede fejlområder. 
 
Der er dog fortsat en udfordring i forhold til rettidig forelæggelse af 
jobafklaringssager for rehabiliteringsteamet.  
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Perspektiverne for genopretning af forsinkelsen på forelæggelser af 
jobafklaringssager afhænger ikke alene af Københavns Kommune, 
men også af samarbejdsaftalen med Regionen, som skal deltage i 
rehabiliteringsmøderne. Det er således ikke muligt for kommunen blot 
at øge antallet af møder uden en særskilt aftale med Regionen om 
ekstra lægefaglig kapacitet og finansiering heraf. 
 
Bemærkningen blev ikke lukket i 2016 og indgår dermed i 
revisionsberetningen for 2016. 
 
Ressourceforløb 
Den iværksatte handleplan på ressourceforløb har forbedret 
samtalerettidigheden markant i løbet af 2016, og den ser dermed ud til 
at virke.  Rettidighedsmålingen i forbindelse med handleplanen 
foretages ved at se på, hvor mange borgere der henholdsvis har været 
til samtale indenfor de seneste 2 måneder eller ikke har været til 
samtale indenfor de seneste 2 måneder. Det giver et effektivt 
styringsværktøj til at sikre, at der afholdes 6 samtaler med borgeren 
indenfor 12 måneder. 
 
En af udfordringerne ved at overholde rettidigheden i ressourceforløb 
er, at der erfaringsmæssigt kan konstateres et ikke ubetydeligt antal 
udeblivelser fra samtaler. Dette hænger naturligt sammen med 
definitionen af personkredsen omfattet af målgruppen for 
ressourceforløb. Forvaltningen arbejder målrettet med at højne 
borgernes fremmøde, herunder i tæt samarbejde mellem jobcentret og 
Ydelsesservice. 
 
Bemærkningen blev ikke lukket i 2016 og indgår dermed i 
revisionsberetningen for 2016. 
 
Bemærkninger i 6-byerne  
På baggrund af protokolbemærkningen har Økonomiforvaltningen 
indsamlet information fra de øvrige 6-byer om hvad status er i forhold 
til forhold til revisionen af Sygedagpenge, Jobafklaringsforløb og 
Ressourceforløb. Ingen af de øvrige 6-byer har i 2015 fået 
revisionsbemærkninger på de tre ovennævnte områder.  
 
Aalborg Kommune oplyser at deres revisor i deres gennemgang af 
jobafklaringsforløb og ressourceforløb, oplyser at deres opfattelse er, 
at området ikke administreres hensigtsmæssigt og fuldt ud i 
overensstemmelse med gældende regelsæt. Men at dette ikke har givet 
anledning til bemærkninger. 
 
Esbjerg Kommune oplyser at deres revisor har rejst kritik i forhold til 
manglende og forsinket opfølgning efter lov om aktiv socialpolitik, 
herunder særligt i forhold til ydelsesområderne kontanthjælp, 
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uddannelseshjælp og integrationsydelse. Den fremførte kritik har dog 
ikke ført til en bemærkning.  
 
Randers Kommune oplyser at de i de seneste to år har fået 
bemærkninger vedrørende personsager på det sociale område. I 2015 
drejede det sig om manglende rettidig opfølgning på sagsområderne: 
Integrationsprogram, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge 
og forsikrede ledige. 
 
Odense Kommune oplyser, at de ikke har haft bemærkninger på de 
forespurgte områder.  
 
Århus Kommune oplyser at de ingen bemærkninger havde vedrørende 
det sociale område. Der peges på enkelte forhold, som bør rettes 
vedrørende personsager på det sociale område.  
 
 


