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1. Vedtagelse af Frederikshavn kommunes Vandhandleplan 
2015

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd har d. 29. april 2015 besluttet at sende forslag til 
Frederikshavn kommunes Vandhandleplan 2015 i 8 ugers offentlig høring. 
Planen har været i høring i perioden 30. april til 26. juni 2015. Forslag til planen 
foreligger i digital udgave og kan ses her
 
Vandhandleplanen skal være vedtaget og offentliggjort senest 30. oktober 2015. 
 
Der er afholdt borgermøde d. 15. juni, hvor der er orienteret om indholdet i 
Vandhandleplan 2015.
 
Der er kun modtaget høringssvar fra Naturstyrelsen. 
Naturstyrelsen bemærker blandt andet, at en indsats omkring fjernelse af en 
spærring, beliggende på grænsen mellem Frederikshavn og Hjørring kommuner, 
skal inkluderes i planen, og det skal fremgå, hvilken kommune der skal gennemføre 
indsatsen. 
 
Centret vurderer, at bemærkningen skal indarbejdes i vandhandleplanen. 
Naturstyrelsens høringssvar samt konsekvens for vandhandleplanen fremgår af 
vedlagte høringsnotat.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at

1. vandhandleplanen revideres på baggrund af Naturstyrelsens høringssvar, 
jf. høringsnotat

2. vandhandleplanen sendes videre til byrådet med henblik på endelig 
vedtagelse

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
 
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. august 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Kristina Lilly Frandsen og Jens Hedegaard Kristensen, i stedet mødte 
Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen

 Åben sag

 Sagsnr: 13/20752
 Forvaltning: CTM
 Sbh: kihm
 Besl. komp: PMU/BR

http://frederikshavn.dk/Sider/H%c3%b8ring-af-vandhandleplan-2009-2015-og-afg%c3%b8relse-om-milj%c3%b8vurdering-af-vandhandleplan.aspx
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Bilag
Høringsnotat til Vandhandleplan 2015 (dok.nr.111531/15)
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2. Overdragelse af Voerså Vandværks forsyningspligt

Sagsfremstilling
Voerså Vandværk og Frederikshavn Vand A/S ønsker at indgå aftale om 
overdragelse af Voerså Vandværks forsyningspligt til Frederikshavn Vand A/S.
Jf. beslutning på Plan og Miljøudvalgsmøde d. 5. maj 2015 har Center for Teknik- 
og Miljø derfor udarbejdet ”Tillæg I til Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune 
2009-2019, Overdragelse af Voerså Vandværks forsyningsområde til 
Frederikshavn Vand A/S pr. 1. januar 2016”. 
 
Tillægget skal i offentlig høring i 4 uger og herefter vedtages endeligt af 
Frederikshavn Byråd.
Tillægget kan ses i bilaget.
 
Tillægget har været i offentlig høring i perioden 22. maj til 19. juni 2015. Der er ikke 
indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler byrådet at 
”Tillæg I til Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune 2009-19, Overdragelse af 
Voerså Vandværks forsyningsområde til Frederikshavn Vand A/S pr 01. januar 
2016” vedtages endeligt.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 18. august 2015
Afbud: Erik Kyed Trolle og Jens Hedegaard Kristensen
 
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. august 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Kristina Lilly Frandsen og Jens Hedegaard Kristensen, i stedet mødte 
Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen

Bilag
Tillæg I til Vandforsyningsplan 2009-2019 Frederikshavn Kommune (dok.nr.107159/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15367
 Forvaltning: CTM
 Sbh: kihm
 Besl. komp: PMU/BR
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3. Eventuel ændring af lejemålet Kalkværksvej 7, psykiatrisk 
støttecenter

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har siden 2009 lejet ejendommen Kalkværksvej 7, som 
udlejer opførte efter kommunens ønske. Ejendommen benyttes til psykiatrisk 
støttecenter og lejligheder i tilknytning hertil. 
 
Ejendomscenteret har foretaget forhandling med udlejer for blandt andet, at opnå 
lejebesparelse. Udlejer er villig til at ændre lejevilkår sådan, at lejen fra efteråret 
2015 årligt nedsættes med 391.355 kr. til 1.360.000 kr.
 
Lejemålet er uopsigeligt for begge parter til 1. marts 2020, og det er en 
forudsætning for lejenedsættelse m.v., at uopsigelighedsperioden forlænges i 
yderligere 5 år.
 
Udover dette vil udlejer efter ønske fra kommunen investere 350.000 kr. til ændring 
af fysiske ting i ejendommen. 
 
Der skal ikke deponeres yderligere ved forlængelse af lejemålet, når der er tale om 
det samme lejemål af samme størrelse. 

Økonomiske konsekvenser
Økonomien tilrettes i forbindelse med budgetrevisionen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
godkende, at lejekontrakten ændres i efteråret 2015 på de vilkår, at den årlige leje 
nedsættes fra 1.751.355 kr. til 1.360.000 kr. mod, at uopsigelighedsperioden 
forlænges med 5 år, og at udlejer investerer 350.000 kr. i ejendommen 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. august 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Kristina Lilly Frandsen og Jens Hedegaard Kristensen, i stedet mødte 
Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen

 Åben sag

 Sagsnr: 14/16008
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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4. Opløsning af Fonden Energibyen

Sagsfremstilling
Fonden Energibyen Frederikshavn har søgt Civilstyrelsen, om tilladelse til 
opløsning af fonden. Fondens midler skal uddeles til arbejdet med etablering af en 
international energi- og miljøhøjskole i Frederikshavn Kommune.
 
Fonden Energibyen Frederikshavn har fået Civilstyrelsens tilladelse til opløsningen. 
Det er en forudsætning for opløsningen, at der ikke må ske tilbageførsel af 
kapitalen til stifteren (Frederikshavn Kommune). Opløsningen kan ske på én gang 
– eller eventuelt over en periode på op til 3 år.
 
Frederikshavn Kommune har på vegne af Fonden Energibyen Frederikshavn 
gennemført og betalt en forundersøgelse af muligheden for at etablere den omtalte 
højskole. Når fonden opløses vil der ske tilbagebetaling af det udlæg Frederikshavn 
Kommune har haft til undersøgelserne.
 
Frederikshavn Kommune er stifter af Fonden Energibyen Frederikshavn, og har 
som følge heraf optaget fondskapitalen på 250.001 kr. i regnskabet.
 
Når nu fonden opløses og udbetales til brug for forundersøgelserne til højskolen, 
eksisterer dette aktiv ikke længere, og værdien skal derfor nedskrives til 0 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
godkende, at

1. Fonden Energibyen Frederikshavn opløses som ansøgt hos Civilstyrelsen
2. Frederikshavn Kommunes aktiver nedskrives med 250.001 kr., som 

reguleres over egenkapitalen

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. august 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Kristina Lilly Frandsen og Jens Hedegaard Kristensen, i stedet mødte 
Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen

Bilag
Fonden Energibyen Frederikshavn - Civilstyrelsen (dok.nr.120239/15)
Fonden Energibyen Frederikshavn - Civilstyrelsen (dok.nr.120247/15)
Fonden Energibyen Frederikshavn - Civilstyrelsen (dok.nr.120252/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/21137
 Forvaltning: CØP
 Sbh: STKL
 Besl. komp: ØU/BR
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5. Frederikshavn Forsyning A/S - Ansøgning om 
kommunegaranti for lån 2015

Sagsfremstilling
Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger om kommunegaranti 
for lån på 252,7 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører udnyttelsen af låneadgangen for 
regnskabsåret 2015, som opstår via årets anlægsinvesteringer.
 
Bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S har på mødet den 16. juni 2015 
besluttet, at der i løbet af 2015, kun bliver optaget de nødvendige lån, i form af 
kreditkontrakter og træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter i takt med at 
selskabernes likviditet ikke kan afholde udgifterne og den endelige finansiering kan 
hjemtages. Se bilag for planlagt investeringsbehov samt forventet låneoptagelse for 
2015. 
 
I henhold til de gældende regler kan Frederikshavn Kommune yde de ansøgte 
garantier, uden at det påvirker kommunens låneramme.
 
De endelige lån vil blive optaget som 25-årige obligationsbaserede lån.
 
I henhold til byrådets beslutning af 30 marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning 
af 23. maj 2012 om størrelsen af garantiprocenten, skal der opkræves en løbende 
årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til 
forsyningsselskaber.

Økonomiske konsekvenser
Frederikshavn Kommune påtager sig en garantiforpligtigelse på op til 252,7 mio. kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:

1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles 
kommunegaranti for lån på 252,7 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S 
til finansiering af anlægsudgifterne i 2015

2. der opkræves løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. august 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Kristina Lilly Frandsen og Jens Hedegaard Kristensen, i stedet mødte 
Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22121
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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Bilag
Ansøgning om Kommunegaranti vedr. anlægsudgifter 2015 - Ansøgning til Kommunen om 
kommunegaranti vedr anlægsudgifter i 2015.docx (dok.nr.128867/15)
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6. Godkendelse af byggeregnskab (skema C) - 
Boligforeningen Vesterport - 84 almene familieboliger, 
Fladstrandsparken, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af byggeregnskab – Skema 
C – for opførelse af 84 almene familieboliger, Fladstrandsparken i Frederikshavn. 
 
Den samlede anskaffelsessum for boligerne udgør 143.928.000 kr. 
 
Byrådet godkendte i 2012 en endelig anskaffelsessum (Skema B) på 143.083.000 
kr., og der er således tale om en forøgelse af anskaffelsessummen på 845.000 kr., 
svarende til 0,6 %.
 
Bygherren oplyser, at det ved godkendelsen af Skema B var forudsat, at en del af 
entreprisesummen på 3.080.000 kr. til opsætning af solceller som primær 
energikilde for byggeriets varmepumper, skulle finansieres udenfor rammebeløbet 
som en såkaldt totaløkonomisk merinvestering. Den årlige ydelse på lånet (120.000 
kr.) skulle så opkræves over afdelingens varmeregnskab.
 
Da byrådets godkendelse af Skema B i 2012 skete umiddelbart efter årsskiftet, blev 
rammebeløbet automatisk forhøjet med 3.036.000 kr., hvorfor det har været muligt 
at afholde alle entrepriseudgifter indenfor rammebeløbet. Herved er der opnået en 
billigere finansiering.
 
Huslejen bliver 848 kr.pr. m2/årligt, hvilket er 13 kr. mere pr. m2 end ved Skema B. 
Reelt er der dog tale om en reduktion i lejernes bruttohuslejeudgifter på 3 kr. pr. m2, 
idet varmeudgifterne reduceres med 16 kr. pr. m2, som følge af, at finansieringen af 
solcellerne nu i stedet indgår i huslejen, og ikke som forudsat i varmeregnskabet. 
 
Den forhøjede anskaffelsessum indebærer, at det kommunale grundkapitalindskud 
på 7 % af anskaffelsessummen nu udgør 10.074.960 kr. mod det ved Skema B 
godkendte på 9.800.210 kr., altså en forhøjelse på 274.750 kr. i forhold til det 
grundkapitalindskud, der tidligere er indbetalt til Landsbyggefonden.  
 
Lånene (inklusive et tillægslån til finansiering af den forøgede anskaffelsessum) 
udgør 91 % af anskaffelsessummen, svarende til 130.974.480 kr. Der skal stilles 
kommunal garanti for lånene for de til enhver tid sidst prioriterede 65,02 % af den til 
enhver tid værende restgæld på lånene.
 
Revisor har forsynet byggeregnskabet med følgende konklusion:
 
”Det er vores opfattelse, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er 
udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger 
m.v. af 14. december 2011. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 10/12167
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: gida
 Besl. komp: ØU/BR
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Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne 
kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af byggeregnskabet, 
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Økonomiske konsekvenser
Den forøgede udgift til grundkapitalindskud afholdes af kontoen til indskud i 
Landsbyggefonden.
Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at godkende

1. byggeregnskabet med den i sagsfremstillingen anførte anskaffelsessum 
2. forhøjelsen af det kommunale grundkapitalindskud på 274.750 kr.
3. huslejen på 848 kr. /m2/årligt 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. august 2015
Brian Kjær forlod mødet som inhabil.
 
Godkendt.
 
Fraværende: Kristina Lilly Frandsen og Jens Hedegaard Kristensen, i stedet mødte 
Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen
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7. Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om 
dispensation fra lovens bestemmelser om dækning af tab ved 
lejeledighed via dispositionsfonden

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening søger om dispensation fra Lovens bestemmelser om, 
at boligforeningens dispositionsfond automatisk skal dække tab i afdelinger, som 
skyldes lejeledighed.

Frederikshavn Boligforenings tab ved lejeledighed udgjorde i 2014 i alt 2.998.437 
kr.

Boligforeningens dispositionsfond har meget begrænsede midler grundet 
gennemførte renoveringer og tilskud til nødlidende afdelinger.

Planlagte renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden vil betyder yderligere 
udbetalinger fra dispositionsfonden. Dispositionsfonden har i øjeblikket ikke midler 
til at honorere disse forpligtelser, og har derfor et økonomisk mellemværende med 
Landsbyggefonden, der skal indfries, efterhånden som indtægterne i 
dispositionsfonden stiger. Dispositionsfondens mulighed for at støtte afdelinger 
med behov og udviklingsprojekter er derfor meget begrænsede nu og i flere år 
frem.

Som det er nu, er der en række økonomisk velfunderede afdelinger i 
boligforeningen, der modtager tilskud fra dispositionsfonden til dækning af lejetab – 
afdelinger der har et betydeligt driftsoverskud.

Dispensation vil medføre, at der alene ydes tilskud fra dispositionsfonden til 
afdelinger, hvor et tab har væsentlige økonomiske konsekvenser og medfører 
huslejestigninger – eller til afdelinger, der af andre grunde har behov for tilskud. 

Dispensation vil betyde, at dispositionsfonden fremover ikke dækker lejetab i 
afdelingerne, med mindre afdelingen har driftsunderskud. I sådanne tilfælde vil 
dispositionsfonden dække afdelingens underskud, dog højst med et beløb 
svarende til lejetabet. 

I § 41 i Bekendtgørelsen om drift af almene boliger er det anført, at 
dispositionsfonden dækker tab, herunder forbrugsafhængige udgifter, ved en almen 
boligafdelings drift, som skyldes lejeledighed og som ikke dækkes af kommunen 
efter bestemmelser i Lov om almene boliger m.v. Hvis dispositionsfondens saldo 
herved kommer under 2/3 af minimum pr. lejemålsenhed – eller særlige forhold i 
øvrigt taler derfor – kan kommunalbestyrelsen godkende, at tabet helt eller delvist 
dækkes af afdelingen.

Frederikshavn Boligforenings dispositionsfonds disponible del udgjorde ultimo 2014 
i alt 2.260.787 kr. - svarende til 674 kr. pr. lejemålsenhed iflg. oplysning fra 
Frederikshavn Boligforening.

Der skal henlægges til dispositionsfond indtil den disponible del udgør mindst 5.530 
kr. pr. lejemålsenhed.

Lovens krav til afdelingernes indbetaling til dispositionsfond er i 2015 på 554 kr. (til 
de boligforeninger, der ikke har en dispositionsfond, der udgør mindst 5.530 kr. pr. 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/21472
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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lejemålsenhed). Alle Frederikshavn Boligforeningens afdelinger indbetaler 
lovgivningsmæssigt til dispositionsfonden.

 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende 
– af hensyn til boligforeningens økonomi – at Frederikshavn Boligforenings 
dispositionsfond i årene 2015, 2016, 2017 og 2018 ikke generelt dækker huslejetab 
i boligforeningens afdelinger, men alene dækker huslejetab i afdelinger med 
driftsunderskud

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. august 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Kristina Lilly Frandsen og Jens Hedegaard Kristensen, i stedet mødte 
Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen
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8. Godkendelse af salg af 34 boliger i den almene 
boligorganisation Skagen Kollegium

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd godkendte på mødet den 28. maj 2014 salg af 62 boliger i den 
almene boligorganisation Skagen Kollegium, og indgik i en samlet kapitaltilførsel på 
10,2 mio. kr., hvor kommunens bidrag var på 2.597.000 kr. ydet som lån.

Salget er godkendt af Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter i skrivelse af 24. 
november 2014.

Bebyggelsen har nu været udbudt til salg via ejendomsmægler, og der er 
indkommet tilbud fra interesseret køber på Doggerbanke alene, og et samlet bud 
på både Doggerbanke (34 lejemål) og Fænøvej (28 lejemål).

Buddet på Doggerbanke udgør 7.800.000 kr., og det samlede bud udgør 
13.700.000 kr.

I forbindelse med ansøgningen om kapitaltilførsel blev salgsprisen for Doggerbanke 
vurderet til 8.550.000 kr. og Fænøvej til 5.200.000 kr. – samlet 13.750.000 kr. 

Salg til ovenstående priser, med fradrag af salgsomkostninger og indfrielse af lån, 
medfører et forventet negativ provenu på 5.260.762 kr. ved salg af Doggerbanke 
samt 7.893.745 kr. ved samlet salg.

I tilsagnet om kapitaltilførsel er der afsat 5.190.000 kr. til dækning af negativt 
salgsprovenu.

Buddene er behandlet af boligorganisationens bestyrelse og repræsentantskab.

Bestyrelsen og repræsentantskabet ønsker alene at sælge Doggerbanke (34 
boliger). Tabet ved salget dækkes af det fulde afsatte beløb i kapitaltilførslen.

I kapitaltilførslen er der endvidere afsat 3.633.000 kr. til dækning af opsamlet 
underskud pr. 31/12 2012 og 1.564.000 kr. til dækning af yderligere kalkuleret 
underskud.

Status på underskud i afdelingen er ved udgangen af 2014 følgende:

 

                 Underskudssaldo 31.12.12                                       3.633.014 kr.

                 Underskud 2013                                                       1.563.463 kr.

                 Underskud 2014                                                       1.076.671 kr.

                 Dækket af kapitaltilførsel, i alt                                  -5.197.000 kr.

    Saldo pr. 31.12.14 (underskud)                               1.076.148 kr.  

 

Underskuddet i 2014 er påvirket af følgende faktorer. Morarenter til realkreditinstitut 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2036
 Forvaltning: CØP
 Sbh: FIVA
 Besl. komp: ØU/BR
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på 256.742 kr., regulering ungdomsboligbidrag for 2013 på 153.385 kr. og 
realiseret tab ved lejeledighed på 522.610 kr. 

Tab ved lejeledighed i 2014 er væsentligt mindre end i 2013, og den positive 
udvikling er fortsat i 2015, hvor der pr. 1. juni 2015 kun er realiseret ca. 64.000 kr. i 
samlet lejetab. Som situationen er lige nu, forventes der således ikke et stort 
underskud i 2015.

Da underskudssaldoen på 1.076.148 kr. og manglende dækning af tab ved salg af 
Doggerbanke på 70.762 kr. ikke er en del af kapitaltilførslen, vil beløbene blive 
afviklet over afdelingens drift.

Landsbyggefonden har i skrivelse af 12. juni 2015 godkendt alene salg af 
Doggerbanke og finansiering af det manglende driftsunderskud (opsamlet 
underskud) og underskud ved salg af Doggerbanke. Dette er sket i form af forøget 
driftstilskud fra 230.000 kr. årligt til 345.000 kr. årligt. Stigningen svarer til en 10-årig 
afvikling af beløbet på 115.000 kr.

Der sker ikke ændring i kommunens tidligere godkendte engagement i 
kapitaltilførslen. 

Bestyrelsen for Skagen Kollegium anmoder om byrådets godkendelse af salg som 
beskrevet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller – med baggrund i behovet for ungdomsboliger i 
Skagen nu og på længere sigt – at byrådet godkender salg af alene de 34 boliger 
på Doggerbanke.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. august 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Kristina Lilly Frandsen og Jens Hedegaard Kristensen, i stedet mødte 
Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen
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9. Revisionsberetninger regnskab 2014

Sagsfremstilling
Kommunens revisor har fremsendt 2 beretninger der skal til behandling i byrådet.
 
En tiltrædelsesberetning (nr. 5) der er udsendt på baggrund af tiltrædelse af det 
nye Byråd. Denne er udsendt til byrådets medlemmer medio februar 2015. 
Formålet med denne beretning er i henhold til god revisionsskik at gøre 
opmærksom på, at det er BDO Kommunernes Revision, der har revisionsopgaven 
ved Frederikshavn Kommune, samt indenfor, hvilke rammer revisionsopgaven sker 
indenfor.
 
Den anden revisionsberetning (nr. 6) er udsendt i forbindelse med at revisionen har 
afsluttet revisionen af Frederikshavn Kommunes regnskab for 2014.
 
Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold. Konklusionen i 
revisionsberetningen er således, citat:
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. 
december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og 
mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners 
budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der 
er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de 
dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis
 
Der er i revisionsberetning ingen bemærkningen, der skal besvares, og behandles 
særskilt og fremsendes til tilsynsmyndigheden.
 
Der er derudover anført nogle enkelte anbefalinger fra revisionen. Hertil er der 
udarbejdet svar til hvorledes administrationen vil forholde sig til disse. Svarene 
vedr. anbefalingerne skal ikke videresendes til tilsynsmyndigheden, men er en 
orientering til byrådet om, hvorledes administrationen vil agere i forhold til disse.
 
Besvarelse af anbefalingerne er vedhæftet sagen som bilag.
 
Samtidig med behandlingen af revisionsberetningen nr. 6 skal byrådet endeligt 
godkende årsregnskabet for 2014.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17338
 Forvaltning: CØP
 Sbh: LECH
 Besl. komp: ØU/BR
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. Tiltrædelsesberetningen nr. 5 tages til efterretning
2. Revisionsberetningen nr. 6 for regnskab 2014 godkendes
3. der sker endelig godkendelse af regnskabet for 2014
4. besvarelse af anbefalingerne fra revisionen tages til efterretning 

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. august 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Kristina Lilly Frandsen og Jens Hedegaard Kristensen, i stedet mødte 
Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen

Bilag
Tiltrædelsesberetning nr 5 - Frederikshavn Kommune 2014.pdf (dok.nr.129873/15)
Revisionsberetning nr. 6 - Afsluttende beretning 2014 - Frederikshavn Kommune Afsluttende beretning 
2014.pdf (dok.nr.105154/15)
Kommunens bemærkninger til beretning nr. 6 (dok.nr.129897/15)
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10. Anlægsregnskab - Nordstjerneskolen

Sagsfremstilling
På Økonomiudvalgets område er anlægsprojektet omkring Nordstjerneskolen i år 
blevet afsluttet.
 
Der er udarbejdet regnskab for dette anlægsprojekt og dette har været fremsendt til
revisionen.
 
Revisionens konklusion
 
Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet Ny Skole (Nordstjerneskolen) for 
perioden 25. august 2010 til 10. juni 2015 i alle væsentlige henseender er 
udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og 
Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser.
 
Nordstjerneskolen er Frederikshavn Kommunes hidtil største anlægsprojekt med en 
samlet investering på 200 mio. som er afsluttet med et mindre forbrug på 13 t. kr.
 
Anlægsprojektet er opført som et OPP, Offentligt Privat Partnerskab med 
Kommunal finansiering (tidligere omtalt som OPS, Offentlig privat samarbejde). 
OPP kontrakten omfatter både anlæg og drift i en 25 årig kontraktperiode, hvor 
netop udbudsformen med konkurrencepræget dialog, og incitamenterne i koblingen 
mellem drift og anlæg, har sikret, at projektet er nået i mål og budgettet er 
overholdt. 
 
OPP modellen er, som sådan, ikke nogen garanti for at opnå et mangelfrit byggeri. 
Dog er incitament og ansvar entydigt placeret hos den private OPP part, hvilket har 
vist sig som en styrke i de indkørings- og opstartsudfordringer, vi oplevede med 
skolen. 
Ejendomscenteret har været styrende for hele anlægsprojektet, og det har betydet, 
at kommunen har været en involverende ”bestiller” gennem hele processen. Den 
samme rolle er fortsat i driftsfasen, og dette har givet mulighed for at indsamle 
nogle unikke læringsperspektiver om OPP projekter, som mange andre kommuner 
viser stor interesse for.

Anlægsbudgettet afsluttes først nu, selvom skolen blev taget i brug i januar 2013. 
Det skyldes, at der i processen var indlagt en bruger evalueringsproces for evt. 
anlægsmæssige justeringer, som blev kompliceret ved ny skolereform og ny 
ledelsesstruktur.
 
Nordstjerneskolen blev i 2013 kåret som årets skolebyggeri, hvor Juryen bl.a. 
udtalte:
 
”Med Nordstjerneskolen bliver den store skoles uoverskuelighed imødegået ved sin 
stjerneform og børnenes mulighed for at blive i det nære område, men også have 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22450
 Forvaltning: CØP
 Sbh: heet
 Besl. komp: ØU/BR



Frederikshavn Byråd - Referat - 26. august 2015 Side 20 af 28

en kontakt med det fælles. Stærkt fokus på bæredygtighed, og det, at det er gjort 
muligt, at energi og miljøbevidsthed kan læres meget konkret.”
 
Projektregnskab - Nordstjerneskolen
 
Projekt Udvalg Forbrug kr. Budget kr. Afvigelse kr.
Nordstjerneskolen ØU 200.072.093 200.085.389 13.096

 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende 
det fremsendte revisionspåtegnede anlægsregnskab.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. august 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Kristina Lilly Frandsen og Jens Hedegaard Kristensen, i stedet mødte 
Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen

Bilag
Ledelseserklæring Nordstjerneskolen (dok.nr.129985/15)
Revisorerklæring Nordstjerneskolen (dok.nr.129988/15)
Samlet anlægsregnskab 2010-2015 Nordstjerneskolen (dok.nr.130106/15)
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11. Delegation af udpegning af medlemmer til det 
fælleskommunale beboerklagenævn og huslejenævn.

Sagsfremstilling
Der er i henhold til Almenlejelovens kapitel 17 nedsat et beboerklagenævn, som er 
oprettet i fællesskab med Læsø kommune. Efter aftale med Læsø kommune 
indstiller/udpeger Frederikshavn Byråd medlemmerne i nævnet.
 
Nævnet består af 3 medlemmer, som alle udpeges for indtil 4 år, heraf en formand, 
som skal være jurist. Formanden og en suppleant for denne beskikkes af 
direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet.
 
De to andre medlemmer, og stedfortrædere for disse, udpeges af byrådet efter 
indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i 
kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være 
sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.
 
Der er i henhold til boligreguleringslovens kapitel 6 nedsat et huslejenævn, som er 
oprettet i fællesskab med Læsø kommune. Efter aftale med Læsø kommune 
indstiller/udpeger Frederikshavn Byråd medlemmerne i nævnet.
 
Nævnet består af 3 medlemmer, som alle udpeges for indtil 4 år, heraf en formand, 
som skal være jurist. Formanden og en suppleant for denne beskikkes af 
direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet.
 
De to andre medlemmer, og stedfortrædere for disse, udpeges af byrådet efter 
indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i 
kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være kendt 
med huslejeforhold.
 
Hidtil har indstilling og udpegning været forelagt kommunalbestyrelsen.  
 
For at effektivisere processen med indstilling og udpegning til Beboerklagenævnet 
og Huslejenævnet anbefales det, at administrationen fremover forestår den 
opgave.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender, at administrationen fremover 
foretager indstilling og udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet og 
Huslejenævnet.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22919
 Forvaltning: LS
 Sbh: phjc
 Besl. komp: BR
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Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. august 2015
Godkendt med bemærkning om, at byrådet skal orienteres om ændringer.
 
Fraværende: Kristina Lilly Frandsen og Jens Hedegaard Kristensen, i stedet mødte 
Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen
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12. Byrådets mødekalender 2016

Sagsfremstilling
Byrådet træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes, jf. den 
kommunale styrelseslovs § 8. I begyndelsen af hvert regnskabsår bliver dato for 
møderne og hvornår dagsordener og referater bliver fremlagt, annonceret i den 
lokale presse. Ordinært møde afholdes mindst én gang om måneden og 
annonceres forud i den lokale presse efter byrådets bestemmelse.
Forslag til byrådets møder i 2016

 Onsdag den 27. januar
 Onsdag den 17. februar
 Onsdag den 16. marts
 Onsdag den 27. april
 Onsdag den 25. maj
 Onsdag den 29. juni
 Onsdag den 31. august
 Onsdag den 14. september (budget)
 Onsdag den 5. oktober (2.behandling af budget)
 Onsdag den 26. oktober
 Onsdag den 23. november
 Mandag den 19. december

Møderne foreslås afholdt i Byrådssalen, Rådhus Allé 100, Frederikshavn.
Det foreslås endvidere, at

 der forud for byrådets møde den 25. maj reserveres tid til afholdelse af 
generalforsamling

 der forud for byrådets møde den 29. juni reserveres tid til budgettemamøde
 der forud for byrådets møde den 31. august reserveres tid til 

budgetdebatmøde

 Annonceringen foregår således

 januar 2016 annonceres i lokalaviserne datoer for afholdelse af byrådets 
møder i 2016

 onsdag ugen før møderne annonceres i lokalaviserne mødedato, tid og 
sted for møde samt information om spørgetid for borgere

 fredag ugen før mødet kan dagsorden for det ordinære møde læses på 
kommunens hjemmeside

 dagen efter mødet vil referat være tilgængeligt på kommunens hjemmeside
 fredag ugen før mødet og indtil mødets afholdelse annonceres i de lokale 

netaviser og på kommunens hjemmeside om mødedato, tid og sted

 Åben sag

 Sagsnr: 15/20191
 Forvaltning: LS
 Sbh: abar
 Besl. komp: BR
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Indstilling
Direktionen indstiller, at byrådet godkender forslag til mødeplan 2016 for 
Frederikshavn Byråd samt annoncering heraf som ovenfor beskrevet.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. august 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Kristina Lilly Frandsen og Jens Hedegaard Kristensen, i stedet mødte 
Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen
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13. Sundhedshus Sæby I/S - godkendelse af 
vedtægtsændringer

Beslutning Sundhedsudvalget den 18. august 2015
Indstillingen godkendt.
 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. august 2015
Tilbagesendes til Sundhedsudvalget.

Fraværende: Kristina Lilly Frandsen og Jens Hedegaard Kristensen, i stedet mødte 
Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen

 Lukket sag

 Sagsnr: 15/21919
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: BR
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14. Salg af Toftegården, Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn

Sagsfremstilling
Toftegården, Toftegårdsvej 40-44 har været udbudt til salg. Bygningerne og et 
grundareal på ca. 37.650 m2 har været udbudt på projekt og pris i forholdet 20/80, 
så prisen vægter mest. Ved tilbudsfristens udløb var modtaget 2 købstilbud. 
Derudover er 1 købstilbud forkastet, da det er modtaget efter fristens udløb, og det 
ikke er højere end de øvrige tilbud. Oversigt af 30. juni 2015 over indkomne 
købstilbud samt de to købstilbud er vedlagt. 
  
Toftegården og tidligere spejderhus Toftegårdsvej 54 har været udbudt hver for sig, 
men har været markedsført samlet. Købstilbuddet fra Øster Dahl ApS omfatter 
begge ejendomme men også en del af kommunens omfartsvejsareal og den 
private ejendom Toftegårdsvej 32A (Trigon). Øster Dahl ApS’ skitseforslag med 
Ejendomscenterets markering af, hvilke arealer Øster Dahl ApS har afgivet 
købstilbud på, vedlægges. Omfartsvejsarealet har ikke været udbudt til salg, hvilket 
det skal, hvis kommunen vil afhænde det.
 
Begge tilbudsgivere vedlægger skitseprojekt med anvendelse til boligformål. Ifølge 
gældende lokalplan må området kun anvendes til offentligt formål, såsom 
institution, rekreativt anlæg m.v. Køber skal udarbejde nyt plangrundlag, såfremt 
ejendommen ønskes anvendt til andet. Plan- og Miljøudvalget godkendte den 5. 
maj 2015, at der kan udarbejdes lokalplanforslag og kommuneplanforslag til 
boligformål. Udvalget ønsker, at der lægges vægt på de rekreative 
landskabsværdier, herunder adgang for offentligheden i hele området, i den videre 
planlægning. 
 
Som det fremgår af oversigten over købstilbud, er købstilbuddet fra Larsen & 
Tamborg isoleret set det bedste tilbud på Toftegården ud fra, at prisen vægter 80 
%, idet Larsen & Tamborg byder 2.250.000 kr., mens Øster Dahl ApS kun byder 
1.550.000 kr. for denne ejendom. 
 
Det er ejendomsmæglerens vurdering, at hvis Toftegården sælges nu, da vil 
Toftegårdsvej 54 kunne sælges efterfølgende for 600-800.000 kr.. 
 
I udbuddet er ikke fastsat nogen pligt til gennemførelse af projekt eller forbud mod 
videresalg. 

Økonomiske konsekvenser
Engangsbeløb
Ved salg til Larsen & Tamborg giver dette følgende økonomi:
 
Købesum 2.250.000 kr. 
Mæglersalær, annoncering m.m., overslag 78.000 kr.
Likviditetsoverskud 2.172.000 kr. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21886
 Forvaltning: EJDC
 Sbh: ginl
 Besl. komp: ØU/BR
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Sparet drift pr. år fra 2016
Forsikringer og skatter 8.000 kr.
Forbrugsafgifter og renovation 10.000 kr.
Mistet lejeindtægt årligt 24.000 kr.
Mindreindtægt et normalt år 6.000 kr. 

Planmæssige konsekvenser
Der skal udarbejdes nyt plangrundlag, såfremt ejendommen ønskes anvendt som 
beskrevet i skitseprojekt. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 
godkende, at

1. Toftegården med tilhørende grundareal sælges til Larsen & Tamborg for 
2.250.000 kr.

2. der frigives et rådighedsbeløb på netto 2.172.000 kr
3. overskuddet på 2.172.000 kr. tilgår budgetterede midler til salg af 

ejendomme i 2015
4. der gives tillægsbevilling på Ejendomscenterets driftskonti på 6.000 kr. i 

2016 og i overslagsårene. Finansieres af likvide midler

Beslutning Økonomiudvalget den 18. august 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. august 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Kristina Lilly Frandsen og Jens Hedegaard Kristensen, i stedet mødte 
Lisbeth Erlandsen og Steen Jensen

Bilag
Oversigtskort (dok.nr.80232/15)
Oversigt over købstilbud (dok.nr.117374/15)
Købstilbud fra Larsen & Tamborg (dok.nr.117322/15)
Købstilbud fra Øster Dahl ApS (dok.nr.117325/15)
Oversigtskort vedrørende købstilbud fra Øster Dahl ApS (dok.nr.117692/15)



Frederikshavn Byråd - Referat - 26. august 2015 Side 28 af 28

Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Lars Møller

  

    

Jens Ole Jensen

  

    

Mette Hardam

  

    

Jytte Høyrup

  

    

Lars Oldager

  

    

Ida Skov

  

    

Bahram Dehghan

  

    

Karl Falden

  

    

John Karlsson

  

    

Jørgen Tousgaard

  

    

Birgit S. Hansen

  

    

Anders Broholm

  

    

Helle Madsen

  

    

Pia Karlsen

  

    

Carsten Sørensen

  

    

Karsten Drastrup

  

    

Søren Visti Jensen

  

    

Brian Kjær

  

    

Kenneth Bergen

  

    

Anders Brandt Sørensen

  

    

Erik Kyed Trolle

  

    

Mogens Brag

  

    

Lisbeth Erlandsen

  

    

Frode Thule Jensen

  

    

Flemming Rasmussen

  

    

Peter E. Nielsen

  

    

Bent H. Pedersen

  

    

Steen Jensen

  

    

Irene Hjortshøj

  

    

Ole Rørbæk Jensen

  

    

Bjarne Kvist

  



Bilag: 1.1. Høringsnotat til Vandhandleplan 2015

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 26. august 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 111531/15



Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Frederikshavn Kommune juni 2015, KIHM  

 
 
 

Høringsnotat til 
 

Frederikshavn kommunes  
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Høringsnotat til indsatsplan 

Side 2 

 
Indkomne bemærkninger 

 

 
Centrets bemærkninger 

 
 
1. Naturstyrelsen 
26. juni 2015, 109513/15 
1) 
Frederikshavn Kommune har indsendt anmodning om fritagelse 

fra vandløbsindsatser til Naturstyrelsen. Anmodning håndteres i 

henhold til note 5 til vandplanens indsatsprogram, tabel 1.3.1. 

Naturstyrelsen tager konkret stilling til indsatserne, når anmod-

ning om fritagelse er indkommet i styrelsen. Indsatsen skal være 

omfattet af kommunens handleplan, da Naturstyrelsen ikke har 

haft mulighed for at tage endelig stilling til de omhandlede ind-

satser endnu. Det gælder dog ikke indsatser, som allerede har 

fået afslag på tilskud til forundersøgelse el. realisering. 

 

2) Naturstyrelsens opgørelse af spærringer viser en forskel på en 

enkelt spærring. Den ene spærring, som ikke er medtaget i ind-

satsopgørelsen, har spærringsnummer AAL-126. Spærringen 

ligger på kommunegrænsen til Hjørring Kommune. Det er Na-

turstyrelsens opfattelse, at spærringen skal inkluderes i indsats-

opgørelsen med oplysning om, hvorvidt det er Hjørring Kom-

mune eller Frederikshavn Kommune, der skal gennemføre ind-

satsen. 

 

 
 Ad 1) 

 
Alle indsatser, omfattet af Statens vandplan for Frederikshavn Kommune, er 
omfattet af indsatsprogrammet i vandhandleplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 2) 
I planens afsnit Indsatsområder – Overfladevand – Fjernelse af spærringer 
indføjes: 
”Udover de 63 spærringer, hvor indsatsen skal gennemføre i Frederikshavn 
Kommune, findes en spærring med indsats, beliggende på grænsen mellem 
Hjørring og Frederikshavn kommuner (AAL-126 beliggende syd for Len-
dumvej). Denne indsats gennemføres af Hjørring Kommune.” 
 

 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
Bemærkningen giver ikke anledning til æn-
dringer i planen. 

Center for Teknik og Miljø indstiller: 
 
Ovenstående ændring indføjes i planen. 
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Forslag til Tillæg I 

 

Vandforsyningsplan  Frederikshavn Kommune 
2009-2019: 
 
Overdragelse af Voerså Vandværks forsyningsområde til 
Frederikshavn Vand A/S pr. 01. januar 2016 

 

 

Indledning 

”Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune 2009 – 2019”, der er godkendt af 

Frederikshavn Kommunes Byråd den 24. marts 2010, samt en henvendelse 17. april 

2015 fra Frederikshavn Vand A/S, danner grundlag for udarbejdelse af dette tillæg nr. 1 

til ”Vandforsyningsplan 2009 – 2019”.  

 

 

Tillægget omfatter: 

 

 overdragelse af forsyningspligten fra Voerså Vandværk til Frederikshavn Vand 

A/S pr. 1.januar 2016.  

Ændringen i forsyningsområdet er vist i bilag 1. 

 

Vandforsyningsplanens tekst, som omfatter øvrige forhold omkring Voerså Vandværk, 

konsekvensrettes i forbindelse med næste revision af vandforsyningsplanen, som 

gennemføres senest 2019.  

 

Baggrund 

Voerså Vandværk og Frederikshavn Vand A/S ønsker at indgå aftale om overdragelse 

af Voerså Vandværks forsyningspligt til Frederikshavn Vand A/S. 

Voerså Vandværk har behandlet spørgsmålet om overdragelse af forsyningspligten på 

den ordinære generalforsamling i marts. I henhold til Voerså Vandværks vedtægter er 

det på en ekstraordinær generalforsamling d. 15. april 2015 vedtaget, at indgå aftale 

om overdragelse af forsyningspligten til Frederikshavn Vand A/S. Frederikshavn Vands 

bestyrelse her på møde 27. januar godkendt at der indgås aftale. 

 

Center  for Teknik og Miljø 

 

Sagsnummer:  15/16345 

 

Sagsbehandler:  

Kirsten Haumann 
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Frederikshavn Vand A/S har fremsendt udkast til aftale om overdragelse af 

forsyningspligten. Aftalen vil blive indgået når Frederikshavn Byråd har accepteret at  

forsyningspligten overdrages. 

 

 

Fremtidig løsning 

Den fremtidige løsning medfører, at Frederikshavn Vand A/S overtager 

vandværksgrund med tilhørende boringer, bygninger og rentvandstank samt 

ledningsanlæg. Der vil blive etableret ny forsyningsledning mellem Voerså Vandværk 

og Frederikshavn Vand A/S forsyningsområder. Den endelige placering af 

forsyningsledningen er pt. ikke endelig fastlagt. 

 

Der forventes ikke problemer med at opretholde forsyningspligten i Voerså Vandværks 

forsyningsområde ved overdragelse af pligten til Frederikshavn Vand A/S. 

Voerså Vandværk har 328 forbrugere tilsluttet, det årlige salg af vand er ca. 65.000 m³. 

Jf. Vandforsyningsplan for Frederikshavn Kommune 2009-19 er der i planperioden ikke 

forventninger om øget vandbehov indenfor vandværkets forsyningsområde. 

Frederikshavn Vand A/S meddeler, at overtagelse af forsyningspligten i Voerså giver 

mulighed for at udnytte ledig produktionskapacitet på Sæbygårdværket og 

Ørnedalsværket, beliggende ved Sæby by. Samlet har Ørnedalsværket og 

Sæbygårdværket tilladelse til at indvinde 1,5 mio. m3 vand årligt. Indenfor de sidste 

seks år er der samlet indvundet mellem 1,12 og 1,28 mio. m3 på de to værker. Der 

forventes derfor ikke problemer med at udvide indvindingen med 65.000 m3/år, 

svarende til Voerså Vandværks aktuelle indvinding. 

 

Miljøvurdering 

En vandforsyningsplan kan være omfattet af krav om en miljøvurdering i henhold til Lov 

om miljøvurdering af planer og programmer, bekendtgørelse nr. 939 af 03. juli 2013. 

Jævnfør bilag 3 i bekendtgørelsen er overførelsen af drikkevand via rørledninger ikke 

omfattet af loven. 

 

Da tillægget alene medfører anlæg af en ny forsyningsledning mellem Voerså 

Vandværk og Frederikshavn Vand A/S forsyningsområder, vil der ikke blive lavet en 

miljøvurdering af tillægget. 

 

Lovgrundlag 

Tillægget udarbejdes og behandles efter reglerne i Bekendtgørelse om 

vandforsyningsplanlægning, nr. 1318 af 21.december 2011. 

 

Godkendelsesprocudure 

Jf. Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, § 7, stk. 2 kan 

kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af 

indsigelser mod forslag til mindre tillæg til allerede vedtagne vandforsyningsplaner. 

 

Efter udløb af indsigelsesfristen, vedtages tillægget endeligt af Frederikshavn Byråd. 

Endelig vedtagelse af tillægget annonceres på Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 

Annonceringen skal indeholde oplysninger om, at vedtagelsen ikke kan påklages, 
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jævnfør Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning § 6 og Vandforsyningslovens § 

76. 

 

Tidsplan 

Forsyningspligten kan overdrages og de nødvendige anlægsarbejder kan 

gennemføres, når tillægget er endelig vedtaget. Tillægget træder i kraft fra datoen for 

vedtagelsens offentliggørelse. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Side4/5 
Bilag 1: 

 

 
Nuværende plan: 
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Ændres til: 
 
 

       Kort 1 -  Forsyningsområder mm. 
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Frederikshavn Kommune 

Att.: Økonomichef Karsten Jørgensen 

Rådhus Allé 100 

9900  Frederikshavn 

 

 

Frederikshavn Forsyning A/S 
Knivholtvej 15 

Postboks 210 

9900 Frederikshavn 

 

Tlf.  98 45 60 00 

Fax  98 43 93 88 

Lokal tlf.  51 63 30 30 

Sagsbeh.:  PUKN 

Sagsnr.:        

CVR-nr.:  25 59 94 70 
E-mail:  forsyningen@frederikshavn.dk 

Hjemmeside: www.forsyningen.dk www.forsyningen.dk 

 

 

 

Frederikshavn den 3. juli 2015  

 

Ansøgning om Kommunegaranti til finansiering af anlægsudgifter i 2015 

Frederikshavn Forsyning A/S besluttede på bestyrelsesmødet den 16. juni 2015, at 

fremsende en ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti i form af 

en rammeaftale, hvor Frederikshavn Kommune løbende orienteres, når der optages 

lån. 

Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger derfor Frederikshavn 

Kommune om en samlet kommunegaranti for lån på i alt 252,7 mio. kr. jf. vedlagte 

sagsfremstilling samt specifikation. 

Der vil i løbet af 2015, kun blive optaget de nødvendige lån, i form af kreditkon-

trakter og træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter og i takt med at selska-

bernes likviditet ikke kan afholde udgifterne og den endelige finansiering kan hjem-

tages. 

Frederikshavn Kommune kan yde kommunegarantien til lånene jf. regler om kom-

munal låntagning, uden det påvirker kommunens låneramme. Kommunen skal ikke 

deponere et tilsvarende beløb. 

Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske afholdte anlægsudgifter i regn-

skabsåret 2015. 

Lånene ønskes optaget som 25-årige obligationsbaserede lån. 

 

På bestyrelsens vegne. 

 

 

Per Knudsen  

Økonomichef 
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4  
Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 

2015 
  

 

 Åben sag 
  
Sagsnr:  
Sbh: pukn 
  
Besl.komp: BEST 

 

Sagsfremstilling 

Koncernens samlede budgetterede anlægsudgifter i 2015 udgør 

198,7 mio. kr. Det er efterfølgende besluttet at forhøje budgettet 

med 60 mio. kr. fordelt med 40 mio. kr. til Vand og 20 mio. kr. til 

Varme vedrørende projekt automatisk måleraflæsning. De revide-

rede anlægsudgifter udgør herefter 252.699 mio. kr.  

Da disse anlægsudgifter fratrukket investeringsbidrag er lånebe-

rettigede, ønsker direktionen at sende en ansøgning om kommu-

negaranti til Frederikshavn Kommune i form af en rammegaranti 

på i alt 252.699 mio. kr., samt at der – hvis der gives kommune-

garanti – kan søges om de nødvendige kreditkontrakter.  

  

Det forventes, at det samlede finansieringsbehov bliver i størrel-

sesorden ca. 70 mio. kr. 

  

  

Indstilling 

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at  

  
 der sendes en ansøgning til Frederikshavn Kommune om Kom-
munegaranti vedrørende anlægsudgifter for 2015, og at

  
 der, hvis der gives kommunegaranti, kan søges om de nødven-
dige kreditkontrakter

  

Bilag  Fordeling 

1. Kommunegaranti - rammebevilling 2015, dateret 16. juni 2015 BEST 

  

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 16. juni 2015 

Godkendt. 

Fraværende: Ingen 
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Bilag 1. Kommunegaranti - rammebevilling 2015 
 
 
 Anlægsudgifter Kommunegaranti Forventet 
 2015 ramme i alt Lånebehov 
    
Frederikshavn Forsyning A/S:    
   Biler, maskiner, håndværktøj mv. 6.000.000 kr. -      - 

    
    
Frederikshavn Forsyning Erhverv 
A/S: 

   

   Vejbelysningsanlæg 4.500.000 kr. 4.500.000 kr. - 
    

    
Frederikshavn Elnet A/S:    

   Målere 
   Diverse anlæg 

36.300.000 kr. 
8.650.000 kr. 

 
44.950.000 kr. 

 
- 

    
    
Frederikshavn Varme A/S    

   Ledningsnet  24.603.000 kr.   
   Måleraflæsning 
   Produktionsanlæg 

20.000.000 kr. 
1.277.000 kr. 

 
45.880.000 kr. 

 
- 

    
    
Frederikshavn Vand A/S    
   Ledningsnet 32.389.000 kr.   

   Kildepladser 2.500.000 kr.   
   Måleraflæsning 
   Produktionsanlæg 
    

40.000.000 kr. 
15.400.000 kr. 

    

 
90.289.000 kr. 

 
70.000.000 kr.  

    

    

Frederikshavn Spildevand A/S    
   Pumpestationer 5.000.000 kr.   
   Ledningsnet 32.880.000 kr.   
   Bygværker 
   På renseanlæggene 

1.800.000 kr. 
 24.450.000 Kr. 

 
64.130.000 kr. 

 
- 

 
 

Frederikshavn Affald A/S 
   Maskinudskiftninger 
   Indsamlingsudstyr 

 
 

 
 2.200.000 kr. 

750.000 Kr. 
 

 
 

 
 

2.950.000 kr. 

 
 

 
 

- 

    
    

I alt 258.699.000 kr. 252.699.000 kr. 70.000.000 kr. 
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Til 
Frederikshavn Byråd 
 
 
Idet der pr. 1. januar 2014 er valgt ny Byråd i Frederikshavn Kommune, har vi i overensstem-
melse med god offentlig revisionsskik i det efterfølgende redegjort for vores opfattelse af 
samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af byrådets og revisors opgaver og ansvar. 
 

1 Opgaver og ansvar 

1.1 Ledelsens opgaver og ansvar 
Byrådet (den kommunale ledelse) har ansvaret for at udarbejde årsregnskabet i overens-
stemmelse med lovgivningens bestemmelser om regnskabsaflæggelse, herunder at årsregn-
skabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling samt 
resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme. 
 
Byrådet behandler det af økonomiudvalget udarbejdede forslag til årsregnskab. Byrådet tager 
stilling til, om regnskabet foreligger i foreskreven form, hvorefter regnskabet sendes til BDO 
KR. Byrådet kan give BDO KR særlige instrukser i forbindelse med revisionen af regnskabet. 
 
Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt økonomiudvalget og - 
for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under 
Økonomiudvalget - tillige den pågældende kommunale myndighed til besvarelse, træffer By-
rådet i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets god-
kendelse. 
 

1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning 

Det er Byrådets overordnede ansvar, at der er opbygget hensigtsmæssige administrative sy-
stemer og tilrettelagt en hensigtsmæssig intern kontrol, der bl.a. skal sikre en god styring af 
økonomien samt at love og andre regler overholdes. 
 
Byrådet fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæ-
sen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for 
kasse- og regnskabsvæsenet. 
 
Regulativet tilstilles BDO KR, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før 
de sættes i kraft. 
 
Den administrative ledelse tilrettelægger kommunens registreringssystemer, interne kontrol-
systemer og procedurerne ved regnskabsaflæggelsen med henblik på at give et pålideligt 
grundlag for udarbejdelsen af regnskabet. 
 
Dette indebærer, at der skal tilrettelægges en forvaltning, der omfatter de nødvendige øko-
nomistyrings- og regnskabssystemer, herunder interne kontroller, så der kan aflægges et påli-
deligt regnskab, der dokumenterer, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med bevil-
lingsmæssige forudsætninger, og at de tilsigtede resultater er opnået inden for de udstukne 
rammer. Det påhviler den daglige ledelse at sørge for, at kommunens bogføring og arkivering 
af regnskabsmateriale sker under iagttagelse af Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. 
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Det er byrådets ansvar, at kommunens mål, strategier og handlingsplaner foreligger, og at der 
foretages resultatopfølgning. Økonomiudvalget har ansvaret for at aflægge regnskab for an-
vendelsen af midlerne. 
 
Ved forvaltningen er byrådet forpligtet til at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn, 
og at formueforvaltningen foregår betryggende. 
 

1.1.2 Tilsigtede og utilsigtede fejl 

Det er byrådets opgave at påse, at tilsigtede og utilsigtede fejl eller mangler - så vidt muligt - 
forebygges og opdages. Det kan ske gennem hensigtsmæssige forretningsgange samt registre-
rings- og kontrolsystemer, herunder fastlæggelse af it-sikkerhedspolitik baseret på en vurde-
ring af kommunens it-risici. Herved opnås den bedste sikkerhed for, at alle oplysninger og 
transaktioner kommer korrekt til udtryk i årsregnskabet, ligesom de er det bedste værn mod 
fejl og uregelmæssigheder. 
 

1.1.3 Oplysninger af betydning for revisionen 

Byrådet skal ifølge lovgivningen give revisor de oplysninger, som anses af betydning for revisi-
onen af kommunen. 
 
Byrådet skal endvidere give os ubegrænset adgang til at foretage de undersøgelser af kom-
munen, vi finder nødvendige samt sørge for, at vi får ubegrænset adgang til de oplysninger og 
den bistand, som vi anser for nødvendig for at udføre revisionen af kommunen. Forpligtelsen 
til at tilvejebringe og meddele oplysninger til revisionen omfatter alle dele af de under byrå-
det hørende regnskabsområder. 
 
 

1.2 Revisors opgave og ansvar 

1.2.1 Årsregnskab, revisionspåtegning og revisionsberetninger 

Det er vores opgave at revidere det årsregnskab, som byrådet har sendt til revision. 
 
I henhold til god offentlig revisionsskik skal vi regelmæssigt kritisk gennemgå kommunens 
regnskabsføring med henblik på at påse, at kommunens registreringssystemer udgør et pålide-
ligt grundlag for årsregnskabet. Vi skal i forbindelse hermed vurdere de etablerede kontrol-
foranstaltninger med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende. 
 
Vi skal efterprøve, om regnskabet er korrekt, og om de dispositioner, der er omfattet af regn-
skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslut-
ninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere 
skal vi vurdere, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige for-
valtning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt. 
 
 
Offentlighedens tillidsrepræsentant 
 
Under vores revision, erklæringsafgivelse og rapportering er vi efter lovgivningen pålagt at 
optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer bl.a., at vi, når vi tager 
stilling til indhold og præsentation af oplysninger i årsregnskabet og andre opgørelser, skal 
varetage hensynet til andre regnskabsbrugere end byrådet. 
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Loven medfører, at revisor ikke må udføre erklæringsopgaver, når der foreligger omstændig-
heder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uaf-
hængighed. Som følge heraf skal vi foretage en særskilt vurdering af vores uafhængighed i 
forbindelse med rådgivnings- og assistanceopgaver inden accept af opgaven. 
 
 

1.2.2 Væsentlig fejlinformation m.v. 

Hvis vi under vort arbejde identificerer væsentlig fejlinformation, der enten skyldes besvigel-
se, eller en formodet besvigelse eller fejl, skal vi orientere kommunens øverste administrati-
ve ledelse herom. 
 
Såfremt væsentlig fejlinformation, der er meddelt til kommunens øverste administrative le-
delse, ikke berigtiges eller afklares, skal vi orientere byrådet herom, ligesom forholdet skal 
beskrives i en revisionsberetning. 
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2 Revisionens tilrettelæggelse og udførel-
se 

Revisionen tilrettelægges og udføres med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at 
årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 
 
Revisionen tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og 
under iagttagelse af gældende lovgivning samt kommunens revisionsregulativ og internationa-
le revisionsstandarder. 
 
Den kommunale styrelseslovs § 42 og kommunens revisionsregulativ er rammerne for tilrette-
læggelsen og udførelsen af vores revision, der omfatter 
 

• finansiel revision 
• juridisk - kritisk revision 
• forvaltningsrevision. 

 
Den finansielle revision omfatter regnskabsmæssige og bevillingsmæssige legalitetskontroller 
og vurderinger af de tilrettelagte interne kontroller. 
 
Den juridisk-kritiske revision indebærer bl.a. kontrol af, at de dispositioner, der er kommet 
til udtryk i regnskabet, er lovlige, og at borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses. 
 
Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om byrådets og udvalgenes beslutninger samt 
den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt. 
 
Med henblik på at opnå en begrænset grad af sikkerhed for, at kommunens administration er 
varetaget økonomisk hensigtsmæssigt, udfører vi forvaltningsrevision i henhold til Styrelseslo-
vens bestemmelser og i overensstemmelse med anerkendte revisionsnormer for forvaltnings-
revision tilpasset de kommunale revisionsregler vedrørende opdeling i løbende og udvidet 
forvaltningsrevision. 
 
I praksis vil de løbende forvaltningsrevisionsundersøgelser især have fokus på aspekterne 
sparsommelighed, produktivitet og ledelse og styring, og sjældent omfatte effektivitetsaspek-
tet, som kræver ret omfattende undersøgelser, som hovedsageligt vil skulle udføres som stør-
re undersøgelser. 
 
Revisionen vil hovedsagelig omfatte regnskabsposter og andre områder, hvor der er risiko for 
væsentlige fejl eller mangler. 
 
I forbindelse med vurdering af væsentlige revisionsområder, og dermed risikoen for at væ-
sentlige fejl kan opstå, anvender BDO KR et væsentlighedssystem, og beregner et væsentlig-
hedsbeløb. 
 
Områder, hvor vi vurderer at sandsynligheden for forekomsten af væsentlige fejl og mangler 
er lille, revideres sædvanligvis på et overordnet niveau, eksempelvis gennem analyser. 
 
Ved enhver revision er der risiko for, at væsentlig fejlinformation ikke afdækkes, selv om 
revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. 
 
Indgås der særlig aftale med den administrative ledelse eller byrådet om detaljeret kontrol 
på bestemte områder, vil dette blive omtalt i revisionsberetningen. 
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2.1 Revisionens tilrettelæggelse 
Tilrettelæggelsen af revisionen foretages på grundlag af vort kendskab til Frederikshavn 
Kommune samt drøftelser med ledelsen. På dette grundlag foretages en helhedsvurdering af 
kommunen, de tilknyttede risici af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen, de tilrette-
lagte forretningsgange samt interne kontroller på det regnskabsmæssige område. 
 
Ved tilrettelæggelsen af revisionen overvejer vi risikoen for, at der kan forekomme væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet som følge af besvigelser eller fejl. Forekommer der besvigel-
ser, er der øget risiko for, at årsregnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, idet besvi-
gelser sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. 
 
Uanset at vi ved revisionen tager hensyn til risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregn-
skabet, er vi ikke ansvarlige for at hindre dette. 
 
Såfremt vi under revisionen konstaterer forhold, der kan indikere, at der er væsentlig fejlin-
formation i årsregnskabet - som følge af besvigelser eller fejl - udvides revisionen med hen-
blik på afklaring heraf. 
 
 

2.2 Revisionens udførelse 
Ved tilrettelæggelse af revisionen forudsætter vi som udgangspunkt, at de etablerede forret-
ningsgange samt kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer sikkerhedsmæssigt betryg-
gende. 
 
For at påse at disse forudsætninger er opfyldt, vurderes og testes udvalgte dele af de tilrette-
lagte forretningsgange samt kontroller for væsentlige områder, herunder også kommunens 
administrative it-anvendelse. 
 
Vi lægger vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen af det enkelte område. 
Vi fokuserer på kommunens målsætninger og strategier for området, samt hvorvidt de tilret-
telagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsæt-
ninger. Når der er sammenhæng mellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn, er der 
tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. 
  
Vi undersøger, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, 
og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrak-
ter m.m., ligesom det undersøges, om tilsynsmyndighedens godkendelse er indhentet til di-
spositioner, hvortil en sådan kræves. 
  
Revisionen omfatter endvidere en vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis og de 
regnskabsmæssige skøn, som kommunens ledelse har lagt til grund ved regnskabsaflæggelsen, 
er i overensstemmelse med formkravene i de gældende konteringsregler fra Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. 
 
Det kontrolleres, om de i balancen opførte aktiver og passiver har været undergivet fornøden 
kontrol, ligesom det undersøges, om de forpligtelser, bl.a. garantiforpligtelser, eventualret-
tigheder og leasingaftaler, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret. 
Det gælder generelt, at revisionen udføres ved stikprøver og omfanget af tests fastlægges ud 
fra vores samlede vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation.  
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2.2.1 Efterfølgende begivenheder 

Vi undersøger, om alle væsentlige begivenheder - indtil datoen for revisionspåtegning, som i 
henhold til gældende regnskabsregler kan kræve regulering af eller oplysning i årsregnskabet 
- er identificeret og korrekt indarbejdet. 
 

2.2.2 Ledelsens regnskabserklæring 

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen indhenter vi en skriftlig erklæring fra borgmesteren 
og kommunaldirektøren om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet, hvor vi ikke kan 
forvente, at der eksisterer andet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 
 
Den skriftlige erklæring kan eksempelvis omfatte årsregnskabets fuldstændighed, herunder 
oplysning om pantsætninger, kautions-, garanti-, leasing- eller dermed beslægtede forpligtel-
ser, retssager, besvigelser, ledelsesberetning, forsikringsforhold, begivenheder efter balance-
dagen samt andre vanskeligt reviderbare områder. 
 
Erklæringen skal ligeledes indeholde udtalelse om, at det er borgmesterens og kommunaldi-
rektørens opfattelse, at effekten af eventuelle ikke-korrigerede fejlinformationer i årsregn-
skabet, som er fundet under revisionen, er uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for 
årsregnskabet som helhed. Erklæringen vedhæftes en oversigt over disse forhold. 
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3 Rapportering om den udførte revision 

3.1 Revisionspåtegning af årsregnskabet 
Konklusionen på den udførte revision meddeles ved revisionspåtegning af årsregnskabet. En 
revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger indebærer, 
  

• at årsregnskabet er revideret, 
• at årsregnskabet er korrekt opstillet på grundlag af bogføringen, 
• at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling ultimo året samt at resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabs-
året er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser 
samt andre krav til regnskabsaflæggelsen. 

 
 

3.2 Rapportering til Byrådet 
Rapportering til byrådet om den udførte revision og konklusion herpå sker via revisionsberet-
ninger. 
 
Vi skal afgive en afsluttende beretning om revisionen af årsregnskabet og beretninger i årets 
løb, når det er foreskrevet, eller vi finder det hensigtsmæssigt. 
 
Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal gives 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 må anses for tvivlsom, 
• der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mang-

ler i kontrolmæssig henseende, idet vi samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af 
de konstaterede mangler, 

• de foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt. 
 
Vi rapporterer til den administrative ledelse i form af breve, besøgsrapporter og notater. 
Vores rapportering er omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen. 
 
Såfremt der konstateres væsentlige mangler i bogholderi eller regnskabsvæsen, vil revisions-
beretningen indeholde en omtale heraf. 
 
Såfremt den udførte revision giver anledning til kritiske bemærkninger, eller hvis der er op-
lysninger af væsentlig betydning for kommunens finansielle stilling, som vi ønsker at gøre 
byrådet bekendt med, indføres disse i revisionsberetningens bemærkningsafsnit. 
 
Vores bemærkninger i revisionsberetninger og eventuelt andre rapporter er ikke ensbetyden-
de med, at vi begrænser vort ansvar for årsregnskabets rigtighed, idet en sådan ansvarsbe-
grænsning kun kan foretages ved forbehold i revisionspåtegningen på årsregnskabet. 
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3.2.1 Forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåteg-
ningen 

Såfremt vi bliver opmærksomme på forhold, som kan medføre forbehold eller supplerende 
oplysninger i revisionspåtegningen på årsregnskabet, orienterer vi byrådet i en revisionsberet-
ning eller på anden vis for at give mulighed for hurtig reaktion og afhjælpning af forholdet. 
Dette gælder også, hvis vi får mistanke om - eller bliver opmærksom på - væsentlige besvi-
gelser eller andre uregelmæssigheder. 
 

3.2.2 Udført assistance, rådgivning m.v. 

I revisionsberetningen omtaler vi opgaver, hvor vi har afgivet særlige erklæringer eller rap-
porter. 
 

3.2.3 Fremsendelse 

Fremsendelse af revisionsberetninger til byrådets medlemmer vil ske gennem kommunen.  
 
Byrådets formand skal, jf. styrelseslovens § 42 b, sørge for at revisionens beretninger udsen-
des til byrådets medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.  
 

3.2.4 Interne specifikationer 

Interne specifikationer, rapporter samt perioderegnskaber og budgetopfølgninger anvendes - i 
lighed med kommunens øvrige regnskabsmateriale - som led i revisionen af årsregnskabet. Det 
anvendte materiale er ikke underlagt særskilt erklæringspligt. 
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4 Revisors arbejdsdokumentation 

Arbejdspapirer og anden dokumentation, herunder elektroniske data, der tilvejebringes som 
dokumentation for den udførte revision, tilhører alene revisor. 
 
Arbejdspapirer m.v. dokumenteres i vidt omfang elektronisk, og som følge heraf udvikles for-
skellige programmer og filer. Sådanne programmer og filer er alene udviklet til revisors eget 
brug. 
 
Såfremt det findes hensigtsmæssigt at udlevere arbejdspapirer eller filer til kommunen, sker 
dette under forudsætning af, at kommunen alene anvender filerne til eget brug. 
 
Vi påtager os intet ansvar for kommunens - eventuelle - egen anvendelse af filerne og even-
tuelle indeholdte data, med mindre der indgås særskilt skriftlig aftale om vores assistance 
med udvikling af filerne til kommunen samt vort ansvar i tilknytning hertil. 
 
 

5 Kvalitetskontrol 

”Vi er underlagt regler om lovpligtig kvalitetskontrol, hvilket bl.a. medfører, at Revisortilsy-
net vil foretage kvalitetskontrol af vores arbejde. Ligeledes er vi underlagt intern kvalitets-
kontrol, hvor vores kolleger foretager kvalitetskontrollen. Dette medfører, at vores arbejds-
dokumentation stikprøvevis bliver udvalgt til kvalitetskontrol.  
 
Medlemmer af Revisortilsynet og de personer, som forestår den interne kvalitetskontrol, er 
underlagt tavshedspligt.” 
 
 

6 Rådgivning, assistance mv. 

Revisionen af årsregnskabet omfatter ikke assistance med kommunens bogføring, udarbejdel-
se af årsregnskab eller andre regnskabsopstillinger. 
 
BDO KR vil og kan alene yde rådgivning og anden assistance, hvis dette er tilladt i henhold til 
gældende habilitets- og uafhængighedsregler. 
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7 Offentliggørelse af årsregnskaber, do-
kumenter m.v. 

 
Kommunen er forpligtet til at indhente BDO KR’s forhåndstilkendegivelse, såfremt årsregn-
skabsmateriale, der inkluderer revisionspåtegning, ønskes offentliggjort i en form, som afvi-
ger fra den, som vi har forsynet med revisionspåtegning. 
 
 
 

8 Kommunikation via internettet og e-mail 

Det følger af BDO KR’s it-politik, at fortroligt materiale kun må sendes over internettet, hvis 
det er krypteret med stærk kryptering, eller hvis modtageren skriftligt har givet os tilladelse 
til at sende materialet ukrypteret. 
 
Denne kommunikationsform er forbundet med en vis risiko for brud på fortrolighed. BDO KR 
påtager sig intet ansvar for skader af nogen art, der måtte opstå, som følge af anvendelsen af 
denne kommunikationsform. 
 
 

9 Afslutning 

Ved rapportering til byrådet vil der blive henvist til nærværende revisionsberetning, som for-
udsættes udleveret til nye medlemmer af byrådet. 
 
Revisionsberetningen tilpasses og fornyes, når der sker ændringer i kommunens eller i revisi-
onsmæssige forhold, eller såfremt BDO KR af andre årsager finder det passende. 
 
 
Aalborg, 13. februar 2015 
BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
Jan Hansen 
Registreret revisor 
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Til Frederikshavn Kommunes byråd 
 

1 Konklusion på revisionen af kommunens 
årsregnskab for 2014 

1.1 Indledning 
 
BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, har den 16. juni 2015 afsluttet 
revisionen af Frederikshavn Kommunes regnskab for året 2014. 
  
I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Frederikshavn Kom-
mune afgives hermed beretning om den udførte revision. 
 
Revisionen har omfattet siderne 8 – 52, 55 -59 og 62 -64 i ”Årsberetning 2014” og siderne 3, 
84 – 91, 100 – 120 og 132 - 143 i ”Bilag til årsberetning 2014”. 
  
Hovedtallene udviser (mio. kr.): 
 
 Oprindeligt 

 budget 
Regnskab 

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)    

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 

Resultat af det skattefinansierede område 

Resultat af forsyningsvirksomhederne 

  105,2 

  -27,7 

   -1,7 

   59,9 

 -60,9 

  -1,4 

Balance Ultimo 2013 Ultimo 2014 

Aktiver 

Egenkapital 

 4.710,2 

-2.389,9 

 4.767,7 

-2.407,9 

Positive tal = overskud/tilgodehavender.  
Negative tal = underskud/gæld. 

 
 

1.2 Ledelsens regnskabserklæring 
I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for 
os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet 2014. 
 
 

1.3 Ikke-korrigerede forhold 
I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er kor-
rigeret i årsregnskabet. 
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I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2014 er der konstateret enkelte forhold på balan-
cen, som ikke er korrigeret i årsregnskabet, idet ledelsen har vurderet dem værende uvæ-
sentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet.  
 
For nærmere indhold heraf henvises til konklusionen i afsnit 7.10. 
 

 

1.4 Revisionspåtegning – konklusion på den udførte 
revision 

Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det 
kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. 

Vi har forsynet årsregnskabet med følgende påtegning:  

”Den uafhængige revisors påtegning  

Til byrådet i Frederikshavn i Kommune 

Vi har revideret årsregnskabet for Frederikshavn Kommune for regnskabsåret 1. januar til 31. 
december 2014. Årsregnskabet jf. siderne 8 – 52, 55 -59 og 62 - 64 i ”Årsberetning 2014” og 
siderne 3, 84 – 91, 100 – 120 og 132 - 143 i ”Bilag til årsberetning 2014” omfatter anvendt 
regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, finansieringsoversigt, obligatoriske oversigter 
og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- 
og regnskabsvæsen, revision mv. med følgende hovedtal: 

• Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 59,9 mio. kr. 
• Resultat af det skattefinansierede område på -60,9 mio. kr. 
• Aktiver i alt på 4.767,7 mio. kr. 
• Egenkapital i alt på -2.407,9 mio. kr. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige 
fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og 
regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig 
regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighe-
derne. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi 
har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yder-
ligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes 
styrelse og kommunens revisionsregulativ. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt 
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planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er 
uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, 
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er 
relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vur-
dering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige 
skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.  

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne 
kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i over-
ensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrif-
ter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 
for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.  

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i 
alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstem-
melse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision 
m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kon-
troller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.” 

Supplerende oplysning om forståelse af revisionen 

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af byrådet godkendte budget for 2014 som sam-
menligningstal i årsregnskabet for 2014. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt 
revision.” 

 

1.5 Revisionens bemærkninger 

1.5.1 Generelt 

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, 
er anført under afsnit 1.5.2. 
 
Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis 
  

• regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger 
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• 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 mang-
ler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til ud-
bedring af konstaterede mangler 

• foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt 

• udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk 
hensigtsmæssig måde 

 

1.5.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2014 

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
 

1.5.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger 

Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger 
samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.  
 
Nedenfor er tidligere afgivne revisionsbemærkninger samt den opfølgning, der er gennemført 
af kommunen i forhold til bemærkningerne, gengivet. 
 
Revisionsberetning nr. 4 – afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 (side 68) 
 
Manglende overholdelse af gældende bevillingsregler  
I forbindelse med vores gennemgang af afsluttede anlægsprojekter har vi ved et anlægspro-
jekt konstateret, at der ikke er afgivet en politisk vedtaget anlægsbevilling for projektet, og 
at der ligeledes ikke er afgivet rådighedsbeløb.  
 
Dette er ikke i overensstemmelse med gældende bevillingsregler, og vi henstiller til at kom-
munen fremover efterlever gældende bevillingsregler.  
 
For det nærmere indhold henvises til konklusion i afsnit 5.7 - Anlæg  
 
Anvendelse af byggekredit  
Kommunen har i 2012 optaget en byggekredit, og kommunens anvendelse heraf i 2013 er vi i 
tvivl om er i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen, hvorfor kommunen har rejst for-
tolkningsspørgsmålet overfor Økonomi- og Indenrigsministeriet.  
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har i skrivelse af 3. juli 2014 oplyst, at ”det er ministeriets 
opfattelse, at Frederikshavn Kommunes anvendelse af byggelån i 2013 ikke har været neutral 
i forhold til opgørelsen af kassekreditreglen, da trækket på byggekreditten er sket med større 
engangsbeløb, og forud for den faktiske afholdelse af anlægsudgifterne og med større beløb 
end de faktiske anlægsudgifter”.  
 
For det nærmere indhold henvises til konklusion i afsnit 5.11 – Låneoptagelse.  
 
Byrådets besvarelse: 
Byrådet har behandlet de 2 bemærkninger i deres møde den 17. september 2014, hvor de 
godkendte administrationens besvarelse af anbefalingerne fra revisionen. Heraf fremgår det, 
at: 
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• (Bevillingsregler) BDO Kommunernes Revisions overordnede konklusion vedrørende Frede-

rikshavn Kommunes anlægsregnskaber er, ”at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet 
og aflagt i overensstemmelse med gældende regler og kommunens retningslinjer”. I ét en-
kelt anlægsprojekt har der manglet bevilling og rådighedsbeløb. 
 
Forbruget på anlægsprojektet blev i forbindelse med afslutningen af regnskab 2013 udlig-
net med mindreforbrug på øvrige anlægsprojekter. 
 
Kommunen er opmærksom på, at der, jvf. de gældende bevillingsregler, skal foreligge en 
anlægsbevilling og et rådighedsbeløb før anlægsopgaver igangsættes og vil drage omsorg 
for, at det sker fremadrettet. 
 

• (Byggekredit) Frederikshavn Kommune har i brev af 11. august 2014 svaret på Økonomi- 
og Indenrigsministeriets skrivelse af 3. juli 2014. 
 

 
Konklusion 
På grundlag af byrådets besvarelse og vores opfølgning anser vi bemærkningerne som af-
sluttet.  
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2 Vurdering af kommunens økonomi 

Vi har foretaget en overordnet analyse af forhold med betydning for den økonomiske udvikling 
i Frederikshavn Kommune.  

Vi skal gøre opmærksom på, at vores vurdering af kommunens økonomi er et øjebliksbillede, 
som bl.a. bygger på de økonomiske oplysninger om budget 2015, som vi har modtaget fra 
kommunen.   

 
 

Som det fremgår af ovenstående figur har Frederikshavn Kommune både i 2012 og 2013 været 
i stand til at overholde det oprindelige budget for drift i modsætning til 2014. De 2 væsentlig-
ste årsager til at kommunen ikke har kunnet opnå det oprindeligt budgetterede resultat i 
2014 har været midtvejsreguleringen og kursregulering i forbindelse med låneomlægning, 
hvilket totalt har svaret til udgifter/mindre indtægt for i alt ca. 60 mio. kr.  

 

 
 

For at få et billede af hvor godt det realiserede resultat er for det enkelte år, skal disse sam-
menholdes med de overførte driftsbevillinger – jf. ovenstående tabel - til det efterfølgende 
år. Overførslen er reelt udtryk for et bevilget men endnu ikke realiseret forbrug og ville såle-
des, hvis udgiften havde været afholdt i det oprindelige budgetår have belastet resultatet for 
dette år. F.eks. skal det realiserede resultat for 2014 vurderes ud fra at der overføres 19,7 
mio. kr. til regnskabsår 2015.  

Det skal dog bemærkes, at kommunens økonomiudvalg har besluttet, i forbindelse med års-
regnskab 2013 og fremadrettet, at overførte beløb ikke umiddelbart var en forbrugsmulighed i 
det kommende regnskabsår, men de at skulle hensættes som ”bankbøger” under de enkelte 
direktørområder og kan kun frigives fra sag til sag. De overførte driftsbevillinger er således 
ikke umiddelbart disponible for de enkelte områder.  
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Sammenligning af oprindeligt budget og 
realiseret resultat 

Ordinær driftsvirksomhed 

Budg. resultat - oprindeligt Realiseret resultat

Overførsel af uforbrugte budgetmidler (mio. kr.) Fra 2011 Fra 2012 Fra 2013 Fra 2014
til 2012 til 2013 til 2014 til 2015

Overførte driftsbevillinger -25,1 0,4 12,3 19,7
Overførte anlægsbevillinger 103,5 95,4 63,0 99,7

I alt overførte bevillinger netto 78,4 95,8 75,3 119,4
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Som det fremgår af tabellen ”Overførsel af uforbrugte budgetmidler” bliver der overført en 
større beholdning af uforbrugte anlægsmidler, som er øremærkede midler til en række ikke 
igangsatte anlægsprojekter. Eftersom det er det oprindelige budget, som er styrende for an-
læg, har det ingen indflydelse for det enkelte år, hvad der overføres af uforbrugte bevillin-
ger.  

 

 
 

Vurdering af bæredygtig drift foretages typisk ved en vurdering af aktuelt regnskabsresultat, 
budget for kommende regnskabsår, samt de 3 efterfølgende budgetoverslagsår.  

Som udgangspunkt er det vigtigt, at kommunen har et så stort overskud på den ordinære 
driftsvirksomhed (økonomisk råderum) over en årrække, at der er plads til at dække afdrag 
på lån og anlæg, som ikke kan lånefinansieres. 

I ovenstående tabel er der ikke taget højde for overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2014 
til 2015.  

Det skal iagttages, at byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2015 har vedtaget 3 
målsætninger for budgettet, hvor den første målsætning er at opnå overskud på den ordinære 
driftsvirksomhed på minimum 150 mio. kr. pr. år. I budgetterne for overslagsårene er der ikke 
indregnet midler fra ”ekstra ordinær finansiering” eller ”tilskud til vanskeligt stillet kommu-
ne”. Der vil ske tilretning af driftsudgifterne såfremt indtægterne ikke får en størrelse så 
målsætningen om overskud på den ordinære driftsvirksomhed overholder målet med 150 mio. 
kr. i overskud.  

Vi har valgt at medtage regnskabsårene 2011 – 2013 i rådighedsberegningen for at illustrere, 
at Frederikshavn Kommune igennem en længere årrække ikke har haft balance i det økonomi-
ske råderum, som i stor udstrækning er blevet finansieret ved træk på likviditet og låneopta-
gelse jf. nedenstående tabel. 

 

 
 

Ovenstående tabel viser, at den langfristede gæld i perioden 2011 – 2014 er steget fra 868,2 
mio. kr. til 1.162,0 mio. kr. I samme periode er den gennemsnitlige likviditet faldet fra 132,4 
mio. kr. til 56,4 mio. kr. For overslagsårene er det forudsat, at den langfristede gæld vil fal-
de.  

 

Sammenfattende konklusion 

Isoleret set har Frederikshavn Kommune fået et dårligere resultat i 2014 end forudsat i det 
oprindelige budget – målt på den ordinære driftsvirksomhed, men har opnået et væsentligt 

Rådighedsberegning (mio. kr.) R2011 R2012 R2013 R2014 B2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 96 141 99 60 150 135 122 130

Nettoanlægsudgifter fratrukket optaget lån -161 -103 -117 -22 -10 -54 -42 -43

Afdrag på lån -80 -81 -64 -40 -64 -69 -72 -75

Netto -145 -43 -82 -1 76 13 7 12

R2011 R2012 R2013 R2014 B2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018

Langfristet gæld ult. Regnskabsåret (excl. 
leasingforpligtigtigelse og lån til ældreboliger) -868,2 -1.069,6 1.058,2 -1.162,0 -1.179,5 -1.148,7 -1.114,8 -1.077,7

Gennemsnitlig likviditet 132,4 82,5 29,5 56,4
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bedre resultat end i det korrigerede budget, hvilket bl.a. kan tilskrives, at kommunen i for-
året 2014 foretog en gennemgribende budgetrevision for 2014, samt iværksatte en række 
initiativer for at sikre, at det korrigerede budget blev overholdt. Herudover blev der politisk 
vedtaget skærpede krav om besparelser for budget 2015 og budgetoverslagsårene. 

Kommunen har igennem en årrække ikke haft balance i det økonomiske råderum, hvilket har 
bidraget til at kommunens likviditet har været under stort pres og er faldet til et meget lavt 
niveau, som dog har været stigende i 2014.  

Kommunen forudsætter i deres budget for 2015 et væsentligt højere overskud på det ordinæ-
re resultat end resultatet blev for 2014. For at opnå dette og herved opretholde sin økonomi-
ske frihed, er det meget nødvendigt fortsat at have stor fokus på dels overholdelse af budget-
terne og dels sikre, at budgettet for kommunen udviser så meget råderum, at det både kan 
dække afdrag på lån og anlægsudgifter, som ikke kan lånefinansieres, og også kan bidrage til 
at forøge kommunens likviditet.  

 
 

3 Revisionsmetodik og -strategi 

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne for-
retningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurde-
res og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold 
mv. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre 
forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger 
samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hen-
sigtsmæssig måde. 
 
Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisions-
strategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte admi-
nistrative områder af betydning for årsregnskabet. 
 
Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og 
forhold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2014 
identificeret områder med særlige risici for væsentlige fejl i årsregnskabet. 
 
Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar 
henvises i øvrigt til vores beretning om revisionsaftale (beretning nr. 5). 
 
 

3.1 Drøftelser med ledelsen om besvigelser 
Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for 
os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker 
risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinforma-
tion som følge af besvigelser. 
  
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende 
undersøgelser af formodede besvigelser. 
  
Vi har i forbindelse med vores revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser. 
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3.2 Den løbende revision 
Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. 
Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der 
giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til 
omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæg-
gelsen i kommunen. 
 
Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvalt-
ningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og 
der er således fokuseret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på 
hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse stra-
tegier og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og 
ledelsestilsyn, er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. 
 

3.3 Lovpligtig forvaltningsrevision 
Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision og løbende for-
valtningsrevision. 
 
Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på 
udvalgte lovmæssige og væsentlige områder.  
  
Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutnings-
grundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter samt analyser af budgetafvigel-
ser. 
  
I det omfang vores vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et 
område, har vi vurderet, om ressourcer mv. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. 
 
 

3.4 Den afsluttende revision 
Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl. Det 
vil sige, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede øko-
nomiske resultat og stilling. 
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4 Revision af kommunens interne it-
kontroller 

Omfang 
Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller og udvalgte applikati-
onskontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regn-
skabsaflæggelse. 
 
Vi har tilrettelagt revisionen efter et rotationsprincip, således at ikke alle områder revideres i 
samme omfang hvert år. I 2014 har revisionen omfattet følgende områder: 
 

• Adgangssikkerhed til økonomistyringssystem samt KMD CICS, herunder brugeradmini-
stration, brugerrettigheder, adgangskontrol og systemadministration. 

• Indhentelse og vurdering af revisorerklæringer vedrørende eksterne driftsleverandø-
rer. 

 
Revisionen har desuden omfattet krav i henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- 
og regnskabsvæsen, revision mv. i forhold til it-anvendelsen samt elementer af forvaltnings-
revision inden for it-organisation, it-politikker og it-risikovurderinger. Endvidere har revisio-
nen omfattet en opfølgning på konstaterede svagheder fra sidste år. 
 
Det udførte arbejde 
Vi har foretaget forespørgsler hos it-ledelsen, medarbejdere med ansvar og opgaver inden for 
it samt systembrugere. 
 
Vi har udført revisionshandlinger i form af inspektioner, observationer og udførelse af kontrol-
ler, herunder gennemgang af modtagne dokumenter og materialer, efterprøvelse af interne 
it-kontroller og dokumentation herfor samt test af de interne it-kontrollers funktionalitet, 
hvor dette er relevant. 
 
Vi har baseret revisionen på ekstern revisorerklæring med høj grad af sikkerhed for de dele af 
it-systemerne, som KMD er ansvarlig for i henhold til aftale med kommunen. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hen-
sigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet 
og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regn-
skabsaflæggelsen. 
 
Vi har dog ved revisionen konstateret svagheder i kommunens forretningsgange og interne 
kontroller, der kan afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger:  
 
1. Vi anbefaler, at kommunen reducerer antallet af brugere med adgang til midlertidige 

filer, som sendes til KMD. 
 
Anbefalingen er videreført fra 2013.  
 
Vi er opmærksomme på, at kommunen har igangsat tiltag til at imødekomme vores anbe-
faling. 
 

Vi vurderer, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden kan forbedres ved at gen-
nemføre følgende anbefalinger: 
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1. Vi anbefaler, at den vedtagne løbende opfølgning, evaluering og vedligeholdelse af infor-
mationssikkerhedspolitikken udføres, herunder at kommunen har fokus på implementering 
af systemejers ansvar og opgaver.  
 
Et eksempel på et væsentligt element i informationssikkerhedspolitikken, som endnu ikke 
er fuldt implementeret, er beredskabsafsnittet, der forudsætter at: 

• Væsentlige systemer skal identificeres. 
• Der fastsættes tider for, hvor længe utilgængelighed accepteres. 
• Der udarbejdes, vedligeholdes og afprøves beredskabsplaner for kritiske systemer 

til sikring af nøddrift, reetablering af systemer og data. 
 
Anbefalingen er videreført fra 2013. 
 
Vi er opmærksomme på, at kommunen har igangsat tiltag til at imødekomme vores anbe-
faling. 
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5 Regnskabsføring og interne kontroller 

5.1 Kasse- og regnskabsregulativet  
Vi har gennemgået kommunens kasse- og regnskabsregulativ og herunder vurderet om regula-
tivet fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og 
regnskabsvæsen m.v. udøves i praksis.  

 

Konklusion 

Det er fortsat vores opfattelse, at kasse- og regnskabsregulativet i fornødent omfang beskri-
ver rammen 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 
økonomistyring fungerer i praksis.  
 

 

5.2 Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne 
kontroller 

Vi har valgt at sætte fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som 
er vedtaget i regler for økonomisk styring. 
   
Reglerne indeholder følgende grundlæggende regler for den elektroniske bilagsbehandling i 
kommunen:  
 

• Bilagene kræver alene elektronisk attestation før bogføring og betaling. Dette gælder 
dog ikke manualle udbetalinger som kræver attestation af 2 personer forinden der kan 
ske udbetaling.  

• Den ledelsesmæssige kontrol af øvrige bilag er integreret i de budgetansvarliges al-
mindelige ledelsestilsyn ud fra en afvejning af risiko og væsentlighed. Det fremgår af 
økonomistyringsregulativet, at de budgetansvarlige har pligt til at tilrettelægge, be-
skrive, udføre og dokumentere et økonomisk ledelsestilsyn.  

• Økonomicenteret bistår fagforvaltningerne ved at foretage kontroller med overholdel-
sen af forretningsgangene omkring bogføring og betaling – økonomisk ledelsestilsyn 

• Der er i økonomisystemet indlagt særlige systemmæssige begrænsninger, bl.a. har de 
enkelte brugere kun adgang til at bogføre inden for eget profitcenter eller arbejdsom-
råde. Endvidere har brugerne ikke adgang til at ændre i betalingsstrømmen på elek-
troniske fakturaer, og oprettelse af nye leverandører i systemet, hvor betaling skal ske 
til en anden konto end Nem-Konto kræver godkendelse af 2 personer.  

 
Vi har undersøgt, om bilagsbehandlingen følger disse regler og i det hele taget er tilrettelagt 
hensigtsmæssigt og betryggende. 
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Der er ikke etableret en fuldstændig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende 
og kontrollerende 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 NEM-konto, budgetansvarliges ledelsestil-
syn, systemansvarliges kontroller af indberetninger og kontrol af om der anvendes bilag, som 
er særlig risikofyldte. 
 

Konklusion 

Sammenfattende er det at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed er til-
rettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Dette begrunder vi bl.a. med, at Øko-
nomicenteret har etableret et tæt tilsyn med bilagsbehandlingen i de enkelte bogføringsen-
heder. Herigennem opsamler økonomicenteret løbende viden om kvaliteten i bilagsbehandlin-
gen. 
 
 

5.3 Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte 
balanceposter 

Vi har foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn pr. 7. oktober 2014, som har omfattet kon-
trol af tilstedeværelsen af kommunens likvide aktiver, midlertidige anbringelser, fejlkonti og 
ventende remittering.  
 
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. 
  

Konklusion 

Under eftersynet fik vi bekræftet tilstedeværelsen af de likvide beholdninger samt dokumen-
terer saldoen på øvrige konti.  
 
Det er vores opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgang for afstemning af 
balancens konti, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af 
vores stikprøver på udvalgte balanceposter. 

 

5.4 Decentralt besøg 
Vi har i december 2014 aflagt revisionsbesøg ved følgende steder: 

• Familiehuset 
• Nordstjerneskolen 
• Specialtilbuddene, Koktvedparken 

 
Ved besøgene har vi blandt andet undersøgt følgende områder: 
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• Behandlingen og afstemningen af likvide beholdninger, kasseapparater m.v. 

• Forretningsgange for indtægter 

• Bilagsbehandling og decentral bogføring 

• Moms- og afgiftsforhold 

• Procedure for budgetopfølgning 

• Decentral indberetning af løn  

 

Konklusion 

De foretagne besøg har ikke givet anledning til kommentarer, hvorfor det er vores vurdering, 
at der på de undersøgte områder er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretnings-
gange. 
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6 Løn- og personaleområdet 

6.1 Forretningsgange og sagsrevision 
Vi har foretaget stikprøvevis lønrevision for regnskabsår 2014. 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 
væsentlig betydning for løndannelsen både centralt og decentralt. På baggrund af denne vur-
dering har vi udvalgt lønsager til test af forretningsgangene. 
 
De kontrollerede lønsager er primært udvalgt blandt ny-ansættelser på kommunens driftsom-
råder. 
  
I lønsagerne har vi bl.a. påset, 
   

• at der foreligger underskrevet ansættelsesbrev, 

• at lønindplaceringen, jf. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende 
overenskomst, 

• at der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn,  

• at der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydel-
se, 

• at den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats. 
 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadmini-
strationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssig. Vi har ikke fundet fejl eller mangler i 
de gennemgåede stikprøver. 
 
 

6.2 Vederlag m.v. til politikere 
Vi har foretaget 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 
gældende regler og kommunens bestemmelser i øvrigt. 
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6.3 Lønrevision i forbindelse med årsregnskabet 
Ved revisionen af årsregnskabet har vi undersøgt kommunens forretningsgange mv. i forhold 
til interne kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at 
indberette til egne cpr-numre mv. 
 
Lønudbetalingen til den administrative ledelse og personalet på Løn- og personalekontoret er 
stikprøvevist gennemgået. 
 
Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det 
er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt. 
 

Konklusion 

Det er vores vurdering, at de interne kontroller udføres på betryggende vis og i henhold til 
kommunens gældende retningslinjer. 
 
Gennemgangen af lønudbetalingen til den administrative ledelse samt Løn- og personalekon-
torets personale har vist, at der ikke er foretaget fejludbetalinger. 
  
Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til 
SKAT. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret. 
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7 Revision af årsregnskabet  

7.1 Årsregnskabets opbygning og indhold 
Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med 
formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler. 
 
Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 2013 er foretaget ændringer i kommu-
nens regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af byrådet. Det er endvidere 
vurderet, om de foretagne ændringer er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsmini-
steriets regler, og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen.  
 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse 
med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
 
 

7.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen 
Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne 
gennemgang har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaf-
læggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af 
materialeplaner og andre styringssystemer. 
 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse har fungeret 
meget tilfredsstillende.  
 
 

7.3 Budget- og bevillingskontrol 
Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne 
budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter.  
Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse 
med gældende regler.   
 

Konklusion 

Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger, og det 
vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler. 
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7.4 Tilskud, udligning og skatter 
Tilskuds- og udligningsbeløb er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og In-
denrigsministeriet, ligesom indtægtsførte skatter er påset i overensstemmelse med de af 
SKAT foretagne fordelinger og meddelte oplysninger. 
 
Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering og periodisering er i overensstemmelse 
med konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. 
 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb samt skatter er korrekt optaget i regn-
skabet. 
 
 

7.5 Refusion af købsmoms  
Vi har ved den afsluttende revision påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet 
efter gældende regler. Ved gennemgangen af området har vi blandt andet undersøgt, hvor-
vidt kommunen har håndteret  
 

• tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere i overensstemmelse med Økonomi- og 
Indenrigsministeriets orienteringsbreve af 10. februar 2014 og 22. december 2014  
 

• vederlag til plejefamilier i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets 
orienteringsbreve af 27. juni 2014 og 22. december 2014  
 

Konklusion 
 
Det er vores opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og optaget 
i regnskabet. 
 
I forhold til ministeriets udmeldinger om tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere har 
vi konstateret, at Frederikshavn Kommune vil foretage en undersøgelse vedrørende udbeta-
ling af tilskud til momsregistrerede modtagere efter bestemmelserne i Økonomi- og Inden-
rigsministeriets orienteringsbrev af 22. december 2014 og foretage eventuelle korrektioner i 
2015. 
 
I forhold til ministeriets udmeldinger om vederlag til plejefamilier har vi konstateret, at 
der er administreret efter ministeriets udmelding.  
 
 

7.6 Kommunal medfinansiering af de regionale sund-
hedsopgaver 

Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. kommunens regn-
skab, er i overensstemmelse med den endelige opgørelse fra Statens Serum Institut. 
 
Konklusion 
 
Det er vores opfattelse, at den kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet. 
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7.7 Anlægsvirksomhed  
Vi har gennemgået udvalgte anlægsregnskaber/anlægsudgifter for at sikre, at der er korrekt 
sondring mellem anlæg og drift. Endvidere har vi i vores gennemgang fokuseret på bilagene, 
som er konteret under de enkelte anlægsprojekter. Gennemgangen af bilagene har haft til 
formål at sikre, at bilagene behandles korrekt, jf. gældende konteringsregler, og at kommu-
nens kasse- og regnskabsregulativ overholdes. 
 
Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder 
hvorvidt gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelsen. 
 

Konklusion 

Det er vores vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overens-
stemmelse med gældende regler og kommunens retningslinjer. 
 
 

7.8 Forsyningsområdet 
Forsyningsvirksomhederne skal “hvile i sig selv”. Det vil sige, at indtægter og udgifter over en 
årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold 
til øvrige kommunale aktiviteter. Forsyningsområdet omfatter affaldshåndtering. 
  
Vi har ved revisionen påset, at 
 

• Udgifter og indtægter er registreret i henhold til Budget- og Regnskabssystemets au-
toriserede krav 

• Renter af mellemværende med forsyningsvirksomheden er beregnet i overensstem-
melse med gældende krav 

• Mellemværenderne med forsyningsvirksomheden er korrekt optaget i balancen  
 

Konklusion 

Det er vores vurdering, at den samlede økonomiske styring af forsyningsområdet er indrettet 
med henblik på at opfylde lovkrav og byrådets beslutninger. 
 
Det er ligeledes vores vurdering, at drift og mellemværende med forsyningsvirksomhederne er 
korrekt optaget i regnskabet. 
 
 

7.9 Indberetning til Forsyningssekretariatet mv. 
De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet er henholds-
vis pr. 18. december 2006 (Frederikshavn Vand A/S) og pr. 22. juni 2006 (Frederikshavn Spil-
devand) omdannet til aktieselskaber med 100 % kommunalt ejerskab.  
 
Indtil 1. januar 2013 har det været muligt at udføre serviceopgaver i henhold til bekendtgø-
relse nr. 1468 af 16. december 2009 om kommunens varetagelse af administrative opgaver for 
visse vandselskaber, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1102 af 17. september 2010. 
 
Disse bekendtgørelser er automatisk ophævet den 1. januar 2013. 
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I forbindelse med kommunens indberetning og erklæring for 2013 i henhold til bekendtgørelse 
nr. 1212 af 14. oktober 2010 om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse 
af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger skal vi i henhold til § 3 i bekendtgørelsen afgi-
ve erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning og erklæring i 
henhold til § 2 i bekendtgørelsen. 
 
I bekendtgørelserne er der fastsat krav om afgivelse af særlige revisionserklæringer. 
 
Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf udstedt en særlig revisionsinstruks, som gælder 
for alle indberetninger, der foretages efter den 31. december 2011. 
 

Konklusion 

Vi har afgivet erklæring på kommunens indberetning til Forsyningssekretariatet for 2014. Er-
klæringen er afgivet med forbehold om, at vejafvandingsbidraget er fastsat til 4 % af årets 
investeringer i kloakledningsanlæg, og at der ikke foreligger dokumentation for, at dette 
modsvarer de faktiske omkostninger, da vi er bekendt med, at der  stadig verserer retssag 
herom. 
 

7.10 Balancen 
Vi har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, 
om balancen giver et revisende billede af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse 
med retningslinjerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. 
 
Formålet med handlingerne er at sikre, at: 

• der er tilrettelagt rutiner til sikring af, at balancens konti alle er undergivet afstem-
ning 

• der udføres et hensigtsmæssigt ledelsestilsyn med afstemningsprocesserne 
• saldiene på kontiene er specificeret og dokumenteret  
• aktiver og passiver er valide og korrekt dokumenteret i forhold til tilstedeværelse og 

værdiansættelse, herunder i overensstemmelse med eksternt dokumentationsmate-
riale 

• der ikke henstår væsentlige poster af ældre dato, hvor der burde have været taget 
stilling til afskrivning 
 

Vores gennemgang har omfattet udvalgte poster fra balancen, og vi har blandt andet påset, 
at:  
 

• posterne er indregnet og målt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem 
for kommuner og kommunens regnskabspraksis 

• materielle anlægsaktiver er optaget i overensstemmelse med anlægskartotekets op-
lysninger, og at til- og afgange er korrekt registeret i anlægskartoteket 

• finansielle anlægsaktiver er korrekt indregnet, herunder at aktier, andelsbeviser og 
ejerandele i § 60 virksomheder er korrekte i forhold til kommunens ejerandele 

• omsætningsaktiver er korrekt indregnet og periodiseret  
• likvide beholdninger er korrekt indregnet og periodiseret 
• egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt 
• indregning og måling af hensatte forpligtigelser er sket i overensstemmelse med gæl-

dende regler 
• gældsforpligtigelser er korrekt indregnet og periodiseret 
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Konklusion 

Vi har ved vores gennemgang konstateret følgende: 

• det fremgår af kommunens økonomisystem, at der den sidste bankdag i 2014 er truk-
ket 10,4 mio. kr. på en pengekonto, mens det fremgår af pengeinstituttets kontoud-
tog, at beløbet først er trukket på kontoen den første bankdag i 2015. Kommunens li-
kvide beholdning udviser således pr. 31. december 2014 10,4 mio. kr. mindre end 
pengeinstituttets noteringer 

• at der på funktion 9.37 er en saldo på 11,1 mio. kr., som modsvares af tilsvarende 
negative saldo på funktion 9.49. Saldoen vedrører boligydelseslån, som er overdraget 
til UdbetalingDanmark, hvorfor funktionerne bør nulstilles. 

Selvom der er ovenstående forhold, er det vores opfattelse, at balancens poster generelt er 
dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvali-
tetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne. 

Vores gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at balancen giver et revisende billede af 
kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og Regn-
skabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis. 

 

7.11 Lånoptagelse 
Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. 
at påse, at denne følger Økonomi- og Indenrigsministeriets regler på området. 

Endvidere har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kate-
gorier af udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhø-
rende fortolkninger.  
 

Konklusion 

Ved gennemgang af kommunens lånerammeopgørelse er det konstateret, at der er energibe-
sparende udgifter for yderligere 3,7 mio., som kan medtages i kommunens lånerammebereg-
ning for 2014. 
 
Herudover er det vores opfattelse, at kommunens lånerammeberegning og lånoptagelse er i 
overensstemmelse med gældende regler. 
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8 Revision af de sociale regnskaber - om-
råder med statsrefusion 

Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration 
på det sociale område.  
 
Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. 
 
Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisio-
nens omfang og resultater såvel generelt som mere detaljeret. 
 
 

8.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-
systemer 

I bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014 samt bekendtgørelse nr. 1345 af 12. december 2014 
om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Ministeriet for børn, lige-
stilling, integration og sociale forhold, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder (revisionsbekendtgø-
relsen) er der fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringssystemer, kommu-
nen anvender i forbindelse med administrationen af en række opgaver på Ministeriet for børn, 
ligestilling, integration og sociale forhold og øvrige ministeriers ressortområder. 
 
Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende 
system fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de in-
terne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte 
transaktioner. 
 
Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydel-
sen eller tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist fore-
tages af andre end den dataansvarlige kommune. 
 
 

Konklusion  

Kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Vi hen-
viser til de af 10. april 2015 og 15. april 2015 udarbejdede erklæringer for 2014, som fremgår 
af KMD’s hjemmeside 
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8.2 Løbende revision  

8.2.1 Generelt 

De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udfø-
relse, som er dækkende for samtlige reviderede personsagsområder. Personsagsområderne er 
opdelt i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan på hovedfunktionsniveau.  

 

8.2.2 Formål 

Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssi-
ge praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbe-
handling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. 
  
Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bekendtgørelse nr. 
1509 af 13. december 2013 og nr. 789 af 25. juni 2014 om statsrefusion og tilskud samt regn-
skabsaflæggelse og revision på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale For-
holds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervis-
ningsministeriets ressortområder. 
 

8.2.3 Revisionens omfang og udførelse 

Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revi-
sors faglige vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v. 
 
Antallet af gennemgåede sager skal ses i sammenhæng med de anvendte revisionsmetoder, 
test af kontroller og substansrevision. 
 
Udvælgelsen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af 
væsentlighed og risiko, og der er lagt særligt vægt på følgende kriterier:  
 

• nyetablerede sager 

• sager af væsentlig økonomisk karakter 

• sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter 

• sager efter revisors vurdering 

 
Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige 
grundlag i sagerne.  
 
Vi har foretaget kontrol af, at bogførte udbetalinger m.v. er sket med hjemmel i meddelte 
bevillinger samt gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved 
sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyn-
digheder og ankeinstanser inden for de forskellige områder.  
 
Vi har endvidere efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og ved lovpligtige sagsopfølg-
ninger har udnyttet muligheden for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, 
herunder i fornødent omfang har sammenholdt oplysninger fra forskellige registre med det 
formål at sikre, at der ikke udbetales uforenelige ydelser.  
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8.3 Forretningsgange m.v. 

8.3.1 Forretningsgange 

I henhold til regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på områder med statsrefusion og tilskud 
skal kommunen have tilrettelagt interne kontroller til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen.  
 
Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder 
forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitets-
kontrol) inden for på følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryg-
gende vis: 
 

• Tilbud til udlændinge 

• Tillæg efter lov om social pension 

• Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, sygedagpenge, særlig uddannelsesydelse, 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse, enkeltydelser, SEL §§ 41, 42 og 100) 

• Revalidering (herunder ressourceforløb, jobafklaring, ledighedsydelse og fleks-
job/flekslønstilskud) 

• Arbejdsmarkedsforanstaltninger  

 
Vi har foretaget test af kontroller af 75 personsager for at efterprøve kommunens forretnings-
gange, kvalitetskontrol og andre interne kontroller.  

 

Konklusion 

Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forret-
ningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med 
disse. 
 
 

8.4 Personsager 
På baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko er der foretaget gennemgang af person-
sager. 

Personsagsgennemgangen er foretaget som kombination af test af kontroller samt juridisk 
kritisk revision inden for følgende områder: 

 

• Tilbud til udlændinge 

• Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, sygedagpenge, særlig uddannelsesydelse, 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse, enkeltydelser, SEL § 100) 

• Revalidering (herunder ressourceforløb, fleksydelse, ledighedsydelse og fleks-
job/flekslønstilskud) 

• Arbejdsmarkedsforanstaltninger  
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Sammenfattende konklusion på personsagsgennemgang 

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagerne generelt admi-
nistreres i overensstemmelse med gældende regler.  

Sagsgennemgangen har omfattet 14 delområder, hvor der efter vores vurdering er behov for 
øget fokus på sagsadministrationen for følgende områder: 

Kontanthjælp/aktivering 

Der er foretaget gennemgang af 8 sager, og der er konstateret fejl og mangler i 4 sager. 

Fejlene kan henføres til følgende:  

• Fejlkontering af befordring jf. LAB § 82 – konstateret i 1 sag 

• Fejlkontering af hjælp til person i nyttejob – konstateret i 1 sag  

• Manglende rettidig opfølgning – konstateret i 1 sag 

• Manglende opfølgning på tidligere aftaler – konstateret i 1 sag 

• Jobplan først fremsendt til borger efter tilbudsstart – konstateret i 1 sag 

 
Uddannelseshjælp 

Der er foretaget gennemgang af 4 sager, og der er konstateret fejl og mangler i 3 sager. 

Fejlene kan henføres til følgende:  

• Manglende rettidig opfølgning – konstateret i 2 sager 

• CV ikke godkendt rettidigt – konstateret i 1 sag 

• Tilbud ikke givet senest 1 måned efter 1. henvendelse – konstateret i 2 sager 

• Manglende opfølgning på FVU-test – konstateret i 2 sager 

 
Revalidering 

Der er foretaget gennemgang af 4 sager, og der er konstateret fejl og mangler i 1 sag. 

Fejlen kan henføres til følgende:  

• Jobplan først udarbejdet efter start af virksomhedspraktik – konstateret i 1 sag 

 
Sygedagpenge 

Der er foretaget gennemgang af 6 sager, og der er konstateret fejl og mangler i 3 sager. 

Fejlene kan henføres til følgende:  

• Manglende rettidig opfølgning – konstateret i 3 sager 

 

Ledighedsydelse 

Der er foretaget gennemgang af 4 sager, og der er konstateret fejl og mangler i 1 sag. 

Fejlen kan henføres til følgende:  

• Fejlkontering af befordringsgodtgørelse – konstateret i 1 sag  
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Forsikrede ledige 

Der er foretaget gennemgang af 6 sager, og der er konstateret fejl og mangler i 3 sager. 

 

Fejlene kan henføres til følgende:  

• Forkert § henvisning i forbindelse med jobsamtaler – konstateret i 3 sager 

 
Der henvises til bilag 1 og 2, hvor der fremgår en mere detaljeret redegørelse for resultatet 
af den udførte personsagsgennemgang, herunder fravalg samt den tværministerielle oversigt 
og opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2013 og tidligere år. 
 
 
 

8.5 Afsluttende revision 

8.5.1 Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion 

Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har 
endvidere stikprøvevist undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrø-
rende refusionsanmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet. 
 
Vi har ligeledes kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidli-
gere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne. 
 
Vi har påset, at der ved skattepligtige ydelser er foretaget korrekt beregning og afregning af 
A-skat mv.  
 

Konklusion 

Regnskabsaflæggelsen har fungeret meget tilfredsstillende. Vi har konstateret fejl i restaf-
regningsskemaerne vedrørende det sociale område som har medført merrefusion på 0,6 mio. 
kr. netto. 
 
Beløbene er korrigeret på de endelige restafregningsskemaer 2014. 
 
 

8.5.2 Temarevision omhandlende kommunernes bevilling af 
virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud 2015 

Indledning 

I henhold til Beskæftigelsesministeriets udmelding af 14. maj 2014 samt Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings skrivelse af 8. august 2014 er vi blevet bedt om at udføre te-
marevision i 2015 omhandlende virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.   
 
 
Reglerne for udbetaling af refusion og tilskud til kommuner og regioner, regnskabsaflæggelse 
i kommuner og regioner er fastsat i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regn-
skabsaflæggelse og revision på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale for-
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holds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Under-
visningsministeriets ressortområder. 
 
De kommunale revisorer skal ved temarevisionen konkret undersøge og besvare følgende fo-
kuspunkter: 
 

• Om kommunen har etableret hensigtsmæssige forretningsgange, herunder kvalitets- 
og dokumentationskontrol (legalitet) 

• Om kommunens afgørelse om bevilling af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse 
med løntilskud hos offentlig eller privat arbejdsgiver er behandlet i overensstemmelse 
med regler og praksis 

• Om kommunen har hjemtaget refusion korrekt for bevilling af tilbud 

 

Temarevisionen omfatter: 

• En gennemgang af kommunens forretningsgange for hjemtagelse af statsrefusion, her-
under kvalitets- og dokumentationskontrol (legalitet) på de områder, der er omfattet 
af temarevisionen. 

• En gennemgang af sagsdokumenterne i 10 konkrete sager (4 sager vedr. virksomheds-
praktik og 6 sager vedr. løntilskud, fordelt med 4 sager ved offentlige arbejdsgivere 
og 2 sager ved private arbejdsgivere), hvor kommunen har truffet afgørelse senest før 
1. september 2014 

 
 
Afgrænsning af lovområder 

Følgende lovområder er omfattet af temarevisionen: 

• Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, stk. 1, nr. 1, omfattende ledige der mod-
tager dagpenge, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

• Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, stk. 1, nr. 2 og 3, omfattende kontant-
hjælpsmodtagere efter lov om aktiv socialpolitik, som er job- og aktivitetsparate, 
bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet ef-
ter integrationsloven 

 
Vi har gennemført vores revisionsbesøg vedrørende temarevisionen i perioden februar – marts 
2015. 
 
Vi vil i øvrigt henlede opmærksomheden på bilag 4, som er vedlagt denne beretning, hvor der 
er redegjort for den udførte temarevision.  
 
 
Konklusion 

Det er vores vurdering, at kommunen har etableret hensigtsmæssige forretningsgange. Vi har 
dog ved gennemgangen konstateret følgende fejl i bevillingen af virksomhedspraktik: 

• Manglende dokumentation for, at betingelserne om at der ikke kan gives tilbud om 
virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, er op-
fyldt (BAB § 56, stk. 3)  

 
Følgende fejl i sager vedr. ansættelse med løntilskud 

• Manglende beskrivelse af formålet med ansættelse med løntilskud (LAB § 52) 
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• Manglende dokumentation for, at betingelsen, om at personen ikke kan blive ansat 
med løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor pågældende senest har været ansat (BAB § 
65, stk. 2)  

 

Fejlene er uden refusionsmæssig betydning 

 

8.5.3 Socialt bedrageri 

I bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014 samt bekendtgørelse nr. 1345 af 12. december 2014 
om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Ministeriet for børn, lige-
stilling, integration og sociale forhold, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder (revisionsbekendtgø-
relsen) er der fastsat et krav om, at vi skal påse, at kommunen har etableret procedurer til at 
forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende på 
områder omfattet af denne bekendtgørelse samt for sagsoplysning på Udbetaling Danmarks 
sagsområde, jf. § 11 i lov om Udbetaling Danmark, og om procedurerne fungerer på betryg-
gende vis. 
 
Vi har ved vores revision påset: 

• Om kommunen har vedtaget politiske eller strategiske retningslinjer 
• Hvordan kontrollen er organiseret 
• Om kommunen har en procedure for håndtering af oplysninger mellem afdeling, fra 

andre myndigheder, private samt gennemførte virksomhedskontroller og elektroniske 
eller manuelle kontroller. Herunder om kommunen har nedsat en kontrolgruppe 

• Om kommunen har en procedure for tilbagebetalingskrav 
 
 
Konklusion 
 
Det er vores opfattelse, at kommunen har etableret en betryggende og hensigtsmæssig for-
retningsgang til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser. 
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9 Afgivne revisionsberetninger og påteg-
nede opgørelser mv. 

9.1 Revisionsberetninger afgivet til Frederikshavn By-
råd 

Ud over nærværende beretning om revisionen af årsregnskabet er der afgivet følgende delbe-
retninger: 
 
Beretning om Nr. Dato 

 Beretning om revisionsaftale 5 13. februar 2015 

 
 

9.2 Øvrige redegørelser afgivet til Frederikshavn 
Kommune 

• Notat vedrørende håndtering af det løbende likviditetstræk for låneberettigede udgif-
ter i Frederikshavn Kommune 

• Økonomianalyse af Center for Unge 
 
 

9.3 Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver 
Der henvises til oversigten i bilag 5. 
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10 Revisors erklæring  

Vi erklærer, at 
 

• vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser 

• vi under revisionen har modtaget de oplysninger, som vi har anmodet om 

 
Vi har iværksat foranstaltninger til sikring af, at BDO ikke har leveret ydelser omfattet af 
Revisorlovens § 21, stk. 1, til de af kommunen ejede virksomheder og selvejende institutioner 
med driftsoverenskomst. 

 

Aalborg, den 16. juni 2015 
BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
Jan Hansen 
Registreret revisor 
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Bilag 1 Beskæftigelsesministeriet 

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Beskæftigelsesministeriet på baggrund af de særlige 
rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse 789 af 25. juni 2014 samt bekendtgørelse 
nr. 1345 af 12. december 2014. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberet-
ningen for 2013 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Beskæfti-
gelsesministeriets ressortområde.  

Bilaget indeholder:  

• Opfølgning på decisionsskrivelse vedr. 2013 og tidligere år 

• Den tværministerielle oversigt 

• Redegørelse for personsagsgennemgang 

• Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager 

 

1.1 Opfølgning på decisionsskrivelser for 2013 og evt. 
tidligere 

Jfr. decisionsskrivelse fra styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af 8. december 2014 er 
der ingen forhold til opfølgning. 
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Oversigt over konstaterede fejl og mangler på ministeriets områder - 
regnskabsåret 2014 

 
 

Kommunenavn: Frederikshavn Kommune 
 
Revideret af:  Peter Barslund 
 
Beskæftigelsesministeriet 
Funktion Sagsområde Regler Antal 

udvalgte 
sager 

Væsentli-
ge fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Væsentli-
ge fejl 
med refu-
sions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Systema-
tiske / 
generel-
le fejl 
uden 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema- 
tiske / 
generel-
le fejl 
med 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Kom-
menta-
rer 
vedrø-
rende 
konsta- 
terede 
fejl 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
admini- 
streres 
generelt i 
overens-
stem- 
melse med 
gældende 
regler  
 
(Ja/Nej) 

Revisi-
onsbe- 
mærk-
ninger  
 
(Noteres 
ved 
angivel-
se af 
samme 
numme-
rering 
som 
fremgår 
af revi-
sions- 
beret-
ningen) 

Forbehold 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Funktion 
5.57.73,  
samt 
5.57.75 

Kontant-og uddannelses-
hjælp. 
Udbetaling, beregning og 
kontering. Rådighedsvurde-
ring og sanktionering. 

LAS  12 

4  0 Nej Nej 

Afsnit 
1.3.1 

Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.57.75 

Aktivering, kontaktforløb, 
jobplaner mv. 
 

LAB  8 

1 1 Nej Nej 

Afsnit 
1.3.2 

Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.57.75 
samt 
5.58.80 

Revalidering inkl. forrevalide-
ring  
 

LAS kap. 6 
 

4 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentli-
ge fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Væsentli-
ge fejl 
med refu-
sions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Systema-
tiske / 
generel-
le fejl 
uden 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema- 
tiske / 
generel-
le fejl 
med 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Kom-
menta-
rer 
vedrø-
rende 
konsta- 
terede 
fejl 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
admini- 
streres 
generelt i 
overens-
stem- 
melse med 
gældende 
regler  
 
(Ja/Nej) 

Revisi-
onsbe- 
mærk-
ninger  
 
(Noteres 
ved 
angivel-
se af 
samme 
numme-
rering 
som 
fremgår 
af revi-
sions- 
beret-
ningen) 

Forbehold 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Funktion  
5.58.80, 
5.58.81, 
5.68.91 og 
5.68.98 

Tilskud til udgifter til hjæl-
pemidler, mentor, befor-
dringsgodtgørelse m.v. samt 
tilskud til jobrotation og 
voksenlærlinge, løntilskud 
m.v. 
 
 

LAB kap. 9 b,12, 
14 og 15 samt 
kap. 18 

5 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.68.90 

Driftsudgifter LAB kap. 10 
m.v. 

10 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.58.81 

Fleksjob 
 

LAB §§ 69 - 75  4 
0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 
* 0 

Funktion 
5.58.81 

Ledighedsydelse og særlig 
ydelse 
 
 

LAS kap. 7 4 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.57.71 og 
8.51.52 

Sygedagpenge 
 

Lov om syge- 
dagpenge  

6 

3  0 Nej Nej 

Afsnit 
1.3.3 

Nej Ja 

* 0 
Funktion 
8.51.52 

Fleksydelse  
 

Lov om fleks-
ydelse 
 
 
 

3 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentli-
ge fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Væsentli-
ge fejl 
med refu-
sions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Systema-
tiske / 
generel-
le fejl 
uden 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema- 
tiske / 
generel-
le fejl 
med 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Kom-
menta-
rer 
vedrø-
rende 
konsta- 
terede 
fejl 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
admini- 
streres 
generelt i 
overens-
stem- 
melse med 
gældende 
regler  
 
(Ja/Nej) 

Revisi-
onsbe- 
mærk-
ninger  
 
(Noteres 
ved 
angivel-
se af 
samme 
numme-
rering 
som 
fremgår 
af revi-
sions- 
beret-
ningen) 

Forbehold 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Funktion 
8.51.52 

Delpension Lov om delpen-
sion 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.68.97 

Seniorjob Lov om senior-
job 

2 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.68.96 
 

Servicejob (løntilskud) 
 

Lov om ophæ-
velse af lov om 
servicejob 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.57.78, 
5.68.90 og 
5.68.91 
 

Forsikrede ledige 
(medfinansiering af a-
dagpenge, opfølgning kon-
taktforløb og tilbud) 
 

§ 82a i lov om 
arbejdsløsheds-
for-sikring m.v. 
og LAB  

6 

3 0 Nej Nej 

Afsnit 
1.3.4 

Nej Ja 

* 0 
 
 

 
Udarbejdelse af integrations-
kontrakt inden for 1 måned  
 

 
IL § 19 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
 Løbende opfølgning på inte-

grationskontrakten 
IL § 20 0 

* * * * 
* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.46.60 

Tilbud om integrationspro-
gram, herunder aktive be-
skæftigelsesrettede tilbud og 
tilbud om ordinær danskud-
dannelse 
 

IL Kapitel 4 0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentli-
ge fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Væsentli-
ge fejl 
med refu-
sions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Systema-
tiske / 
generel-
le fejl 
uden 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema- 
tiske / 
generel-
le fejl 
med 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Kom-
menta-
rer 
vedrø-
rende 
konsta- 
terede 
fejl 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
admini- 
streres 
generelt i 
overens-
stem- 
melse med 
gældende 
regler  
 
(Ja/Nej) 

Revisi-
onsbe- 
mærk-
ninger  
 
(Noteres 
ved 
angivel-
se af 
samme 
numme-
rering 
som 
fremgår 
af revi-
sions- 
beret-
ningen) 

Forbehold 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Funktion 
5.46.60 

Tilbud om introduktionsfor-
løb, herunder aktive beskæf-
tigelsesrettede tilbud, tilbud 
om arbejdsmarkedsrettet 
danskundervisning og ordinær 
danskuddannelse 
 

IL Kapitel 4a 0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.46.61 

Udbetaling af kontanthjælp 
til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet. 
 
 

LAS kapitel 4 4 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.46.60 og 
5.46.61 

Resultattilskud og refusion 
 

IL § 45 og LAS 
kapitel 14 § 100 
stk. 2 

3 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.46.60 

Henvisning til danskuddannel-
se efter danskuddannelseslo-
ven 

Danskuddannel-
ses-lovens §§ 2, 
2a og 2b 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.58.82 
 

Forsørgelse og aktivering af 
personer i ressourceforløb, 
der modtager ressourcefor-
løbsydelse. 

LAB kapital 12 a 4 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.58.82 
 

Forsørgelse og aktivering af 
personer i jobafklaringsfor-
løb, der modtager ressource-
forløbsydelse. 

LAB kapital 12 
b. 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentli-
ge fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Væsentli-
ge fejl 
med refu-
sions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Systema-
tiske / 
generel-
le fejl 
uden 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema- 
tiske / 
generel-
le fejl 
med 
refusi-
ons-
mæssig 
betyd-
ning 
 
 
(Ja/Nej) 

Kom-
menta-
rer 
vedrø-
rende 
konsta- 
terede 
fejl 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
admini- 
streres 
generelt i 
overens-
stem- 
melse med 
gældende 
regler  
 
(Ja/Nej) 

Revisi-
onsbe- 
mærk-
ninger  
 
(Noteres 
ved 
angivel-
se af 
samme 
numme-
rering 
som 
fremgår 
af revi-
sions- 
beret-
ningen) 

Forbehold 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Funktion 
5.57.79 
 

Særlig uddannelsesydelse til 
ledige, hvis dagpengeperiode 
udløb i 2013 samt dertilhø-
rende aktiveringsudgifter. 

Lov om uddannel-
ses-ordning til 
ledige, som har 
opbrugt deres 
dagpengeret. 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion  
5.57.78 og 
5.57.79 

Midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse (medfinansiering af 
midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse og tilhørende aktive-
ringsudgifter) 

LAB kapitel 13 d 
og lov om ar-
bejdsløshedsfor-
sikring § 52o. 

4 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
 
LAS - Lov om aktiv socialpolitik, 
LAB - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
IL – Lov om integration af udlændinge i Danmark 
 
 
 Ja Nej 
Er der manglende afstemninger på Beskæfti-
gelsesministeriets område 

 x 
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1.2 Personsagsgennemgang 
I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler, der er konstateret ved gennem-
gangen af personsagerne. 
 
 

1.2.1 Kontanthjælp og uddannelseshjælp 

Der er ved gennemgangen konstateret 4 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar 
udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 
 

• I 1 sag vedrørende kontanthjælp er opfølgning på det individuelle kontaktfor-
løb i flere tilfælde foretaget for sent.  

• i 2 sager vedrørende uddannelseshjælp er opfølgning på det individuelle kon-
taktforløb i flere tilfælde foretaget for sent.  

• i 1 sag vedrørende uddannelseshjælp er CV ikke godkendt rettidigt 
• i 2 sager vedrørende uddannelseshjælp er første tilbud givet senere end 1 må-

ned efter henvendelsen 
• i 2 sager vedrørende uddannelseshjælp er der ikke foretaget opfølgning på 

FVU-test 
 

1.2.2 Aktivering 

Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar 
udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 
 

• i 1 sag er der ikke foretaget opfølgning på tidligere aftaler   
• I 1 sag er jobplan først fremsendt til borger efter tilbudsstart 

 
Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar 
udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 
 

• i 1 sag er sket fejlkontering af ydelsen i nyttejob 
 
 

1.2.3 Sygedagpenge 

Der er ved gennemgangen konstateret 3 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar 
udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 
 

• i 3 sager er der ikke sket rettidig opfølgning 
 
 

1.2.4 Forsikrede ledige 

Der er ved gennemgangen konstateret 3 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar 
udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: 
 

• i 3 sager er der forkert § henvisning i forbindelse med jobsamtaler 
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1.3 Fravalg af personsagsgennemgang 
Vi har for 2014 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder: 

• Servicejob 
• Delpension 
• Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned 
• Løbende opfølgning på integrationskontrakten 
• Tilbud om integrationsprogram 
• Tilbud om introduktionsforløb 
• Henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven 
• Forsørgelse og aktivering af personer i jobafklaringsforløb, der modtager ressource-

forløbsydelse 
• Særlig uddannelsesydelse til ledige, hvis dagpengeperiode udløb i 2013 samt dertilhø-

rende aktiveringsudgifter 
 
Vi har i 2014 fravalgt personsagsgennemgang på servicejob, delpension, forsørgelse og aktive-
ring af personer i jobafklaringsforløb samt særlig uddannelsesydelse til ledige, da området 
ikke har væsentlig økonomisk betydning. Området servicejob er dog revideret i forhold til 
tilskudsberegning, som en del af refusionsopgørelsen.  
 
Vedrørende områderne udarbejdelse af integrationskontrakt indenfor 1 måned og løbende 
opfølgning på integrationskontrakten, er personsagsgennemgang fravalgt, da området ikke har 
givet anledning til fejl og mangler tidligere år og vil indgå i 3 års planen.  
 
Vedrørende områderne Integrationsprogram og Introduktionsforløb efter ITL kapitel 4 og 4a 
samt henvisning til danskuddannelse er der ikke foretaget sagsrevision, men området er revi-
deret som en del af refusionsopgørelsen. 
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Bilag 2 – Ministeriet for børn, ligestilling, in-
tegration og sociale forhold  

2.1 Indledning 
Dette bilag er en særskilt redegørelse til Ministeriet for børn, ligestilling, integration og socia-
le forhold på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 
789 af 25. juni 2014 samt bekendtgørelse nr. 1345 af 12. december 2014 om statsrefusion og 
tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til 
revisionsberetningen for 2014 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion 
på Social-og Integrationsministeriets ressortområde.  

Bilaget indeholder:  

• Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2013 og tidligere år 

• Den tværministerielle oversigt 

• Redegørelse for personsagsgennemgang 

• Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager 

 

 

2.2 Opfølgning på decisionsskrivelser vedrørende 
2013 og tidligere år 

Jfr. decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen af 25. februar 2015 ses følgende forhold til opfølg-
ning: 
 
De sociale it-systemer 
Vi er anmodet om opfølgning på manglende revisorerklæringer vedrørende de sociale it-
systemer, hvor databehandlingen varetages af KMD.  
 
Vi skal henvise til de af den 4. april 2014 udarbejdede erklæringer for 2013, som fremgår af 
KMD’s hjemmeside. 
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Oversigt over konstaterede fejl og mangler på ministeriets områder - 
regnskabsåret 2014 
 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 
 
Funktion Sagsområde Regler Antal 

udvalgte 
sager 

Væsentli-
ge fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Væsentli-
ge fejl 
med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Systema-
tiske / 
generelle 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema-
tiske / 
generelle 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Kom-
men-
tarer 
vedrø-
rende 
konsta-
terede 
fejl 
 
 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
admini- 
streres 
generelt i 
overens-
stemmelse 
med gæl-
dende regler  
 
 
 
(Ja/Nej) 

Revisi-
onsbe-
mærk-
ninger 
 
(Noteres 
ved 
angivel-
se af 
samme 
numme-
rering, 
som 
fremgår 
af revi-
sions-
beret-
ningen) 

Forbe-
hold 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Funktion 
5.22.07 

 
Statsrefusion – Særligt dyre 
enkeltsager 
 

 
SEL § 176 

8 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
  

Hjælp til flygtninge 
(Udgifter med 100 % statsre-
fusion) 

SEL § 181, 
dagtilbudslo-
ven § 99, LAS § 
107 og LAB 
kap. 12 og 14 
mv. 

4 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.57.72 
 

 
Merudgiftsydelse 
 

 
SEL § 41 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.57.72 
 

 
Tabt arbejdsfortjeneste 
 

 
SEL § 42 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.28.20 

Advokatbistand, aktindsigt 
mv. 

SEL § 72  1 
0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 
* 0 
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentli-
ge fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Væsentli-
ge fejl 
med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Systema-
tiske / 
generelle 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema-
tiske / 
generelle 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Kom-
men-
tarer 
vedrø-
rende 
konsta-
terede 
fejl 
 
 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
admini- 
streres 
generelt i 
overens-
stemmelse 
med gæl-
dende regler  
 
 
 
(Ja/Nej) 

Revisi-
onsbe-
mærk-
ninger 
 
(Noteres 
ved 
angivel-
se af 
samme 
numme-
rering, 
som 
fremgår 
af revi-
sions-
beret-
ningen) 

Forbe-
hold 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

 

Funktion 
5.57.72 
 

 
Dækning af nødvendige mer-
udgifter 
 

 
SEL § 100 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.38.42 

Botilbud  
 

 
SEL § 109 

1 
0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 
* 0 

Funktion 
5.38.42 

 
Botilbud 
 

 
SEL § 110 

2 

0 0 Nej Nej 

* Nej Ja 

* 0 
Funktion 
5.57.72 

Hjælp i særlige tilfælde 
(enkeltudgifter, sygebehand-
ling, særlig hjælp vedrørende 
børn, flytning) 
 

LAS kap. 10 0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.57.72 
 

Efterlevelseshjælp 
 

LAS kap. 10 a 0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.48.67 

Personlige tillæg til pensioni-
ster 
 

Lov om social 
pension 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.46.61 

Hjælp i særlige tilfælde 
 

IL kapitel 6 0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
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Funktion Sagsområde Regler Antal 
udvalgte 
sager 

Væsentli-
ge fejl 
uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Væsentli-
ge fejl 
med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Systema-
tiske / 
generelle 
fejl uden 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Systema-
tiske / 
generelle 
fejl med 
refusions-
mæssig 
betydning 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Kom-
men-
tarer 
vedrø-
rende 
konsta-
terede 
fejl 
 
 
 
(henvis-
ning til 
afsnit) 

Området 
fravalgt 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ja/Nej) 

Området 
admini- 
streres 
generelt i 
overens-
stemmelse 
med gæl-
dende regler  
 
 
 
(Ja/Nej) 

Revisi-
onsbe-
mærk-
ninger 
 
(Noteres 
ved 
angivel-
se af 
samme 
numme-
rering, 
som 
fremgår 
af revi-
sions-
beret-
ningen) 

Forbe-
hold 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Antal 
noteres) 

Funktion 
5.46.60  

Grundtilskud, tilskud til 
uledsagede mindreårige  

IL § 45 0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
Funktion 
5.46.65 

Udbetaling af repatrierings-
støtte m.v. 
 

Repatrierings-
lovens §§ 7-8 

0 

* * * * 

* Ja * 

* 0 
 
 
 Ja Nej 
Er der manglende afstemninger på Ministeriet 
for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
Forholds område 

 x 

 
Udfyldt af:    Peter Barslund 

(revisors navn) 
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2.3 Personsagsgennemgang 
Der er ved gennemgangen af personsagerne ikke konstateret væsentlige fejl og mangler. 
  
 

 

2.4 Fravalg af personsagsgennemgang 
Vi har for 2014 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder: 

• Merudgiftsydelse SEL §41 

• Tabt arbejdsfortjeneste SEL §42 

• Dækning af nødvendige merudgifter SEL §100 

• Hjælp i særlige tilfælde LAS kap. 10 

• Efterlevelseshjælp 

• Personlige tillæg til pensionister 

• Hjælp i særlige tilfælde – IL kapitel 6 

• Grundtilskud, tilskud til uledsagede mindreårige. 

• Udbetaling af repatrieringsstøtte mv 

 

Vi har i 2014 fravalgt sagsrevision på efterlevelseshjælp, da området ikke har væsentlig øko-
nomisk betydning.  
 
Vedrørende områderne merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste, dækning af nødvendige 
merudgifter, hjælp i særlige tilfælde LAS kap. 10, personlige tillæg til pensionister, hjælp i 
særlige tilfælde IL kap. 6 samt udbetaling af repatrieringsstøtte er fravalgt, da der ikke er 
sket væsentlige ændringer i lovgivningen, it-systemerne er uændrede og der ikke tidligere år 
er konstateret fejl på områderne. Vil indgå i 3 års planen.  
 
 
Vedrørende området Grundtilskud, tilskud til uledsagede mindreårige, er der ikke foretaget 
sagsrevision, men området er revideret som en del af refusionsopgørelsen. 
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Bilag 3 Områder med særlige rapporterings-
krav 

Vi har efterfølgende beskrevet den udførte revision på øvrige områder med særlige rapporte-
ringskrav, hvor der ikke i forvejen er afgivet særskilt revisionsberetning.  
 

Øvrige ministerier 
Tilskud fra puljen Bedre overgang til Voksenlivet – en styrkelse 
af efterværnsindsatsen for perioden - § 15.75.44.10 

Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet følgende særlig regnskab: 

• Bedre overgang til Voksenlivet – en styrkelse af efterværnsindsatsen for perioden 1. 
juni 2013 – 31. maj 2014 

Vi har ved revisionen påset, at projektregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bevil-
lingsskrivelsens bestemmelser for regnskabsaflæggelse samt påset, at det modtagne tilskud er 
anvendt til det bevilgede formål. 

Konklusion 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.  

 

Tilskud fra puljen Styrket indsats på botilbud m.v. - § 
15.64.08.10 (STIBO) 

Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet følgende særlig regnskaber: 

• At blive herre i eget hus og kvinde i egen bolig – via det levende handleplansarbejde 
for perioden 1. januar – 31. december 2012 

• At blive herre i eget hus og kvinde i egen bolig – via det levende handleplansarbejde 
for perioden 1. januar – 31. december 2013 

Vi har ved revisionen påset, at projektregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bevil-
lingsskrivelsens bestemmelser for regnskabsaflæggelse samt påset, at det modtagne tilskud er 
anvendt til det bevilgede formål. 

Konklusion 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.  

 

Tilskud fra Socialministeriets pulje Arbejdsrehabiliteringsklub-
ber for voksne med erhvervet hjerneskade 

Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet følgende særlig regnskab: 
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• Klub HjerneVærket – fællesskab, livsværdi og arbejde for perioden 1. januar – 31. de-
cember 2014 

Vi har ved revisionen påset, at projektregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bevil-
lingsskrivelsens bestemmelser for regnskabsaflæggelse samt påset, at det modtagne tilskud er 
anvendt til det bevilgede formål. 

Konklusion 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.   

162 
 



 

BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 29 79 40 30 
www.bdo.dk 

Frederikshavn Kommune 
Revisionsberetning nr. 6  
Revision af regnskabet for året 2014 

 

Projektregnskaber med tilhørende revisions-
protokol 

• Jobrotationsprojekter for perioden 1. april til 16. juli 2014 

• Jobrotationsprojekter for perioden 17. juli til 19. november 2014 

• Fleksjobambassadører 

• Ressourceforløb 

• Filmmaskinen 

• Pulje til digitale læremidler 

• Styrket genoptrænings- og rehabiliteringsindsats for hjerneskadeområdet 

• Løft af ældreområdet 

 
Alle projektregnskaber er forsynet med vores erklæring om, at tilskudsopgørelsen efter vores 
opfattelse i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsyders tilskuds-
brevs bestemmelser, samt at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål. 
 
De afgivne revisionsprotokoller er hver for sig ikke omfattet af § 42b, stk. 1, i Den kommunale 
Styrelseslov og er således ikke udsendt til de enkelte byrådsmedlemmer, men alene frem-
sendt til tilskudsyder samt kommunens administration.  
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Bilag 4 Temarevision 

4.1 Indledning 

Indledning 
Dette bilag er en redegørelse af den udførte temarevision for 2015.  

 

Virksomhedspraktik: 

Den materielle vurdering af om kommunens afgørelser vedrørende virksomhedspraktik er til-
strækkeligt oplyst, viser samlet set: 

- I 0 sager er afgørelserne korrekte.  
- I 4 sager er afgørelserne ikke korrekte 

Den materielle vurdering af om kommunens afgørelser vedrørende løntilskud er tilstrækkeligt 
oplyst, viser samlet set: 

- I 4 sager mangler enkelte mindre oplysninger 
Det er vores vurdering, at kommunen generelt har etableret hensigtsmæssige og betryggende 
forretningsgange, herunder hensigtsmæssig dokumentations- og kvalitetskontrol, til håndte-
ring af aftale om virksomhedspraktik. 

Temarevision har omfattet 4 sager vedrørende administration af virksomhedspraktik alle i 
offentlig virksomhed. 

I det efterfølgende redegøres der alene for de fokuspunkter, hvor der til DEFGO-NET er indbe-
rettet fejl og mangler. 

 

Fokuspunkt 1.6 

Kommunen har i 4 sager ikke dokumenteret at betingelserne er opfyldte, mht. at der ikke kan 
gives tilbud om virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, 
jf. BAB § 56, stk. 3. Det er vores vurdering, at ansættelse ikke er sket i den virksomhed, hvor 
borgeren senest har været ansat.  

 

Ansættelse med løntilskud: 

Den materielle vurdering af om kommunens afgørelser vedrørende løntilskud er korrekte, 
viser samlet set: 

- I 0 sager er afgørelserne korrekte 
- I 6 sager er afgørelserne ikke korrekte 

Den materielle vurdering af om kommunens afgørelser vedrørende løntilskud er tilstrækkeligt 
oplyst, viser samlet set: 

- I 6 sager mangler der enkelte eller mindre oplysninger 
Det er vores vurdering, at kommunen generelt har etableret hensigtsmæssige og betryggende 
forretningsgange, herunder hensigtsmæssig dokumentations- og kvalitetskontrol, til håndte-
ring af bevilling af ansættelse med løntilskud. 

Temarevision har omfattet 6 sager vedrørende administration af ansættelse med løntilskud, 
heraf udgør 2 sager ansættelse i privat virksomhed og 4 sager ansættelse i offentlig virksom-
hed. 
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Fokuspunkt 2.11 

I 1 af sagerne (offentlig) er formålet med løntilskud ikke beskrevet og opfyldt, jfr. LAB §52. 

Fokuspunkt 2.14 

Kommunen har i 6 sager ikke dokumenteret, at betingelsen, om at personen ikke kan blive 
ansat med løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor pågældende senest har været ansat, jf. BAB § 
65, stk. 2. Det er vores vurdering, at ansættelse ikke er sket i den virksomhed, hvor borgeren 
senest har været ansat. 

 

Hjemtagning af refusion 

Det er vores vurdering, at kommunen har etableret hensigtsmæssige og betryggende forret-
ningsgange for hjemtagelse af korrekt refusion for løntilskud. 

Løntilskud til ledige i tilbud, jf. LAB § 2, nr. 1 og kapitel 12 er korrekt registreret på funkti-
onskonto 05.68.91 gruppering 102-106, dranst 1 

Løntilskud til personer i tilbud, jf. LAB § 2, nr. 2-3 og kapitel 12, er registreret på funktions-
konto 05.68.75 gruppering 011 og evt. tilbagebetaling på gruppering 093, dranst 1. 

I fire af sagerne med løntilskud i offentlig virksomhed, har borgeren været ansat i kommunen, 
og vi har påset, at lønnen er afholdt på hhv. funktionskonto 05.68.95 gruppering 001 (forsik-
ret ledig) og på funktionskonto 05.68.98 gruppering 009 (kontanthjælpsmodtager). 

Vi har påset, at refusion for løntilskud til ledige i tilbud, jf. LAB § 2, nr. 1 og kapitel 12, er 
registreret på funktionskonto 05.68.91 gruppering 006, dranst 2, og at refusion for løntilskud 
til personer i tilbud, jf. LAB § 2, nr. 2-3 og kapitel 12 er registreret på funktionskonto 
05.68.75 gruppering 002, dranst 2.  
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Bilag 5 Påtegnede opgørelser og øvrige opga-
ver 

Oversigt over revisionspåtegnede opgørelser for 2014 
 
Vi har revideret og påtegnet følgende opgørelser og indberetninger: 
   
 Statsrefusion  

 Boliglån  

 Særlige dyre enkeltsager  

 Midler til det lokale beskæftigelsesråd 

Saldoopgørelse af momsrefusion 

 

 Revisorerklæring vedrørende kommunens administration af 
og indberetning til BOSSINF 

 

 Erklæring vedrørende afregning af uhævede feriepenge ved-
rørende optjeningsår 2012 

 

 Anlægsregnskaber 

Projekt ”Den nordjysk Fotonik Klyng” 

Projekt ”Nordstjerneskolen – pulje til mere cykeltrafik” 

Enhedstimebetaling til uddannelse af frivillige i det kommu-
nale redningsberedskab 2014 

Hurtigere internet i Nordjylland 

Kommunale bruttodriftsindtægter og bruttodriftsomkostnin-
ger vedrørende betalingsparkering 2014 

Indberetning af udgifter til tilbagebetaling af grundskyld 
inkl. renter i 2014 

Stoplovserklæring 2014 (udlodning vandforsyning) 

 

 
 

Øvrige opgaver 

På følgende væsentlige områder har vi ydet kommunen bistand: 
 

• Skabeloner til kvalitetskontrol på det sociale område 

• Oplæg om effektstyring på skoleområdet 

• Assistance til beregning af renteudgift i social sag 

 
Forinden accept af ovennævnte arbejder har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores 
uafhængighed.  
 
Det er vores opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstem-
melse med gældende bestemmelser om revisors uafhængighed.  
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Bilag: 9.3. Kommunens bemærkninger til beretning nr. 6

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 26. august 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 129897/15



CØP/lc den 10. august 2015 

dok. nr. 129897-15 

Bemærkninger til revisionens beretning nr. 6 

I nedenstående tekst er der uddrag af revisionsberetning nr. 6 hvor der er forhold som Frederikshavn 

Kommune skal forholde sig til. 

 

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden. 

I revisionsberetningen er der ingen bemærkninger, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden. 

 

Revisionsanbefalinger, der ikke fremsendes til tilsynsmyndigheden 

Afsnit 4: Revision af kommunens interne it-kontroller 

Revisionens konklusion og 2 anbefalinger: 

Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige 

interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, 

som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regn-skabsaflæggelsen.  

Vi har dog ved revisionen konstateret svagheder i kommunens forretningsgange og interne kontroller, der 

kan afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger:  

1. Vi anbefaler, at kommunen reducerer antallet af brugere med adgang til midlertidige filer, som sendes 

til KMD.  

Anbefalingen er videreført fra 2013.  

Vi er opmærksomme på, at kommunen har igangsat tiltag til at imødekomme vores anbefaling.  

Vi vurderer, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden kan forbedres ved at gennemføre 

følgende anbefalinger:  

2. Vi anbefaler, at den vedtagne løbende opfølgning, evaluering og vedligeholdelse af 

informationssikkerhedspolitikken udføres, herunder at kommunen har fokus på implementering af 

systemejers ansvar og opgaver.  

Et eksempel på et væsentligt element i informationssikkerhedspolitikken, som endnu ikke er fuldt 

implementeret, er beredskabsafsnittet, der forudsætter at:  

• Væsentlige systemer skal identificeres.  

• Der fastsættes tider for, hvor længe utilgængelighed accepteres.  



• Der udarbejdes, vedligeholdes og afprøves beredskabsplaner for kritiske systemer til sikring af nøddrift, 

reetablering af systemer og data.  

Anbefalingen er videreført fra 2013.  

Vi er opmærksomme på, at kommunen har igangsat tiltag til at imødekomme vores anbefaling.  

 

Administrationens besvarelse af de 2 anbefalinger: 

IDV er opmærksomme på de nævnte kommentarer og der pågår arbejde for at håndtere de enkelte 

problemstillinger. 

 

 



Bilag: 10.1. Ledelseserklæring Nordstjerneskolen

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 26. august 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 129985/15





Bilag: 10.2. Revisorerklæring Nordstjerneskolen

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 26. august 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 129988/15



 

Den uafhængige revisors erklæring til byrådet i Frederikshavn Kom-
mune 
 
Vi har revideret det af Frederikshavn Kommune aflagte anlægsregnskab for anlægsarbejdet Ny Skole 
(Nordstjerneskolen) for perioden 25. august 2010 til 10. juni 2015. Anlægsregnskabet udarbejdes i 
overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
Anlægsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på kr. 200.072.293 ekskl. moms. 
 
 
Ledelsens ansvar for opgørelsen 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjerne 
i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med bestemmelserne i Frederikshavn Kommunes revisionsregula-
tiv og Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette 
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ringen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udar-
bejdelse af anlægsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- 
og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af anlægsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion. 
 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet Ny Skole (Nordstjerneskolen) for perioden 25. august 
2010 til 10. juni 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslin-
jerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. 
 
Aalborg, den 10. juni 2015 
BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
Jan Hansen 
Registreret revisor 
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Bilag: 10.3. Samlet anlægsregnskab 2010-2015 Nordstjerneskolen
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Adgang: Åben
Bilagsnr: 130106/15



Økonomiudvalget Budget Beslutning Beløb

Dato kr.

Anlægsregnskab for Ny skole 

(Nordstjerneskolen). 25.08.2010 Byråd 10.000.000       

Rådighedsbeløb Budget 2011 20.000.000       

27.06.2012 Byråd 170.085.389     

I alt 200.085.389     

Regnskab

År

2010 2.208.840         

2011 5.763.062         

2012 186.720.938     

2013 4.242.202         

2014 420.827            

2015 716.424            

I alt 200.072.293     

Mindreforbrug 13.096               

Bemærkning

Til afvigelse

(Projektansvarlig)

Midler til ny skole –Byråd 
25082010 
  
I Skolestrukturforliget er 
det besluttet at der skal 
bygges en ny skole. 
Direktionen 
Har foretaget en 
skønsmæssig fordeling af 
de samlede omkostninger 
på 165 mio. kr.  
til den nye skole. Der er 
afsat 10 mio. kr. i 2010, 20 
mio. kr. i 2011 og 135 mio 
kr. i 2012. 

Afslutning af anlægsprojektet ”Nordstjerneskolen” et OPP projekt 
  
Nordstjerneskolen, Frederikshavn Kommunes hidtil største anlægsprojekt med en samlet investering på 200 mio. afsluttes 
nu med et mindre forbrug på 13 t. kr.. 
  
Anlægsprojektet er opført som et OPP, Offentligt Privat Partnerskab med Kommunal finansiering (tidligere omtalt som 
OPS, Offentlig privat samarbejde). OPP kontrakten omfatter både anlæg og drift i en 25 årig kontraktperiode, hvor netop 
udbudsformen med Konkurrencepræget dialog, og incitamenterne i koblingen mellem drift og anlæg, har sikret, at 
projektet er nået i mål og budgettet er overholdt.  
OPP modellen er, som sådan, ikke nogen garanti for at opnå et mangelfrit byggeri. Dog er incitament og ansvar entydigt 
placeret hos den private OPP part, hvilket har vist sig som en styrke i de indkørings- og opstartsudfordringer, vi oplevede 
med skolen.  
Ejendomscenteret har været styrende for hele anlægsprojektet, og det har betydet, at kommunen har været en 
involverende ”bestiller” gennem hele processen. Den samme rolle er fortsat i driftsfasen, og det har givet mulighed for at 
indsamle nogle unikke læringsperspektiver om OPP projekter, som mange andre kommuner viser stor interesse for. 
 
Anlægsbudgettet afsluttes først nu, selvom skolen blev taget i brug i januar 2013. Det skyldes, at der i processen var 
indlagt en brugerevalueringsproces for evt. anlægsmæssige justeringer, som blev kompliceret ved ny skolereform og ny 
ledelsesstruktur. 
  
Nordstjerneskolen blev i 2013 kåret som årets skolebyggeri, hvor Juryen bl.a. udtalte: 
  
”Med Nordstjerneskolen bliver den store skoles uoverskuelighed imødegået ved sin stjerneform og børnenes mulighed for 
at blive i det nære område, men også have en kontakt med det fælles. Stærkt fokus på bæredygtighed, og det, at det er 
gjort muligt, at energi og miljøbevidsthed kan læres meget konkret.” 



Specifikation

Specifikation Tekst Beløb

1.1 Lønninger 427.282            

2.9 Varekøb 944.810            

4.0

Tjenesteyd. uden 

moms 3.943.705         

4.5

Entreprenør- og 

håndværkerydelser 27.072.827       

4.9

Øvrige 

tjenesteydelser m.v. 167.683.669     

I alt 200.072.293    
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Frederikshavn Kommune 

Rådhus Allé 100 

9900 Frederikshavn 

 

Tel.: +45 98 45 50 00 

post@frederikshavn.dk 

www.frederikshavn.dk 

CVR-nr. 29189498 

 

 

 

30. juni 2015 

 

  

                           
 
Oversigt over købstilbud  
 
Toftegården, Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn 
 

 

 

 

Ved tilbudsfristens udløb var indkommet følgende købstilbud: 

 

Navn Tilbudssum kontant 

inkl. evt. moms 

 

Bemærkninger 

 

Larsen & Tamborg 

Barfredsvej 1 

9900 Frederikshavn 

2.250.000 kr. Ingen (købstilbuddet vedrører kun Toftegården)  

 

 

 

Øster Dahl ApS 

Knivholtvej 45 

9900 Frederikshavn 

2.450.000 kr. *) *) Tilbudssummen er sat sammen således: 

Toftegården: 1.550.000 kr. 

Toftegårdsvej 54: 800.000 kr. 

Omfartsvejsareal (ikke udbudt 

til salg) 

100.000 kr.  

I alt 2.450.000 kr. 

 

Forudsætninger: 

 Købstilbuddet er afgivet som en helhed 

 Tilslutningsafgifter for nævnte ejendomme og 

grunde skal være betalt 

 Ny lokalplan, overensstemmende med frem-

lagte intentioner, skal kunne godkendes af 

kommunen  

 

 

 

 

Ejendomscenteret 

Køb-Salg-Udlejning 

 

Sagsnummer: 14/21886 

Dok.nr.: 117374-15 

Sagsbehandler: 

Gitte Boe Nielsen 

Direkte telefon.: 98 45 50 21 

ginl@frederikshavn.dk 

 



Bilag: 14.3. Købstilbud fra Larsen & Tamborg
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