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1 Indledning
Vi har revideret kommunens fremlagte årsregnskab for 2017, der udarbejdes efter Økonomi- og Inden-
rigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommunerne. Revisionen er afsluttet den 4. maj 2018,
og vi har i tilknytning til revisionen læst ledelsesberetningen.

Revisionen af årsregnskabet for 2017 har omfattet kommunens årsregnskab samt de oversigter, be-
mærkninger og redegørelser, der skal udarbejdes i henhold til de gældende regler for regnskabsaflæg-
gelsen.

Årsregnskabet udviser følgende hovedtal (mio. kr.):

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) 31/12 2017 31/12 2016

Driftsresultat 445 528
Resultat af det skattefinansierede område 144 201
Resultat af brugerfinansieret område -14 -9

Balance
Aktiver i alt 7.673 7.382
Likvide beholdninger 913 838
Egenkapital 1.666 2.733

2 Konklusion på den udførte revision
Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden modifikationer, men med føl-
gende fremhævelse af forhold om budgettal i årsregnskabet:

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regn-
skabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget for 2017 som
sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

3 Revisionsbemærkninger
Revisionsbemærkninger skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

3.1 Forhold, som har givet anledning til revisionsbemærkninger

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

3.2 Opfølgning på revisionsbemærkninger

Den afsluttende revision har omfattet opfølgning på eventuelle revisionsbemærkninger fra tidligere
regnskabsår, herunder gennemgang af kommunens afgørelser med hensyn til fremsatte revisionsbe-
mærkninger og efterlevelse af eventuelle berigtigelser.
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4 Centrale forhold ved revisionen
Vi har identificeret følgende centrale forhold, der, efter vores vurdering, er mest betydelige ved vores
revision af årsregnskabet for 2017:

Sociale udgifter

De centrale forhold ved revisionen er uændrede i forhold til vores revisionsberetning af 15. juni 2017.

I vores revisionspåtegning har vi i afsnittet om centrale forhold ved revisionen beskrevet, hvorfor hvert
forhold anses som et af de forhold, der var mest betydelige ved revisionen, og hvordan forholdet blev
behandlet ved revisionen, samt henvist til relevante noteoplysninger i regnskaberne.

4.1 Sociale udgifter

Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale udgifter med statsrefusion,
det revisionsområde der har den største betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige ud-
gifter på dette område, der refunderes af Staten. Frederiksberg Kommune skal have tilrettelagt kon-
krete og sikre forretningsgange, således at der sker en korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder
til sociale ydelser, og at der udbetales de korrekte ydelser, der kan refunderes af Staten. Reglerne på
området er komplekse og kræver derfor, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forret-
ningsgange og sagsbehandling.

Vores behandling i revisionen

Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange på områder med statsrefusion på det sociale
område samt gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt udbe-
taling af sociale ydelser med refusion. Vi har revideret i henhold til bekendtgørelse nr. 1617 af 15. de-
cember 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden
for Børne- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge - og Integrationsministeriet,
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Undervisningsministeriets ressortområder.

Konklusion

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til revisions-
bemærkninger, og vi har således ikke fundet fejl og mangler af en sådan væsentlighed eller karakter, at
det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefu-
sion for regnskabsåret 2017.

Resultatet af vores revision er afrapporteret til kommunen i revisionsberetning nr. 17 vedrørende revi-
sion af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. i tværministerielle oversigter til ministe-
rierne Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministe-
riet.

4.2 Øvrige væsentlige forhold

4.2.1 Implementering af nyt økonomisystem

Frederiksberg Kommune er pr. 6. november 2017 overgået fra økonomisystemet Prisme2009 til
Prisme2015. Overgangen har medført væsentlige ændringer til en række af kommunens processer i
økonomisystemet, herunder omstrukturering af kontoplan og godkendelseshieraki.

Da økonomisystemet er afgørende for kommunens regnskabsaflæggelse, har implementeringen af det
nye økonomisystem været et fokusområde i forbindelse med revisionen.
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Vores behandling i revisionen

Vi har i forbindelse med revisionen foretaget en dybdegående gennemgang af implementeringsproces-
sen, herunder:

Principper for ændringer til kontoplan, konteringsvejledninger m.v.

Håndtering af brugeradgange, herunder:

- Omfang af administrative brugere i det nye økonomisystem

- Omfang af roller i økonomisystemet, herunder særligt brugere med adgang til at bogføre på
tværs af kommunen

- Proces for overførsel af brugerrettigheder til det nye økonomisystem samt fremadrettet proces
for oprettelse af nye brugere

Afstemning af overførsel af data fra gammelt til nyt økonomisystem, herunder:

- Bogførte drifts, anlægs- og balanceposter

- Indtastede budgetter, korrigerede budgetter m.v.

- Udestående debitor- og kreditorforhold, herunder ubehandlede købsfakturaer på overgangs-
tidspunktet

- Anlægskartotek

Købsfakturaflowet samt håndtering af godkendelseshieraki i økonomisystemet

Håndtering af stamdata for leverandører

Integration med afgørende subsystemer ved gennemgang af afstemning af registreringer i økono-
misystemet til registreringer i lønsystem og KMD-fagsystemer

Overordnet gennemgang af endelig overtagelsesprøve

Konklusion

Baseret på vores gennemgang er det vores vurdering, at implementeringen af det nye økonomisystem
overordnet er varetaget på betryggende vis med et stærkt fokus på løbende datavaliditet, tests m.v.

Vi har i vores revisionsrapport til ledelsen endvidere rapporteret en række mindre anbefalingspunkter til
implementeringen, som vi vil følge op på til næste år.

5 Redegørelse for den øvrige revision
Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision samt standar-
derne for offentlig revision. Revisionens formål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er
omtalt i vores revisionsberetning nr. 1 af 8. april 2010.

5.1 Risikovurdering

Med henblik på at opdatere vores forståelse og kendskab til kommunen og dens omgivelser samt vur-
dere risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet har vi med den daglige ledelse drøftet risikoen
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og de af ledelsen iværksatte tiltag til styring heraf, herun-
der med henblik på at forebygge, opdage og korrigere fejl.

Vi har i den forbindelse vurderet de overordnede kontroller og kontrollerne inden for udvalgte væsent-
lige regnskabsområder.

På baggrund af risikovurderingen og vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet
har vi fastlagt den overordnede revisionsplan for 2017.

Vi har udarbejdet revisionsplanen med henblik på at reducere risikoen for, at vi ikke identificerer væ-
sentlig fejlinformation i årsregnskabet, til et acceptabelt lavt niveau.
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Ved revisionen af driftsrelaterede poster er væsentlighedsniveauet fastsat til ca. 1 % af kommunens
budgetterede nettodrifts- og anlægsudgifter, svarende til 50 mio. kr. Ved revisionen af regnskabstekni-
ske balanceposteringer, som føres direkte over kommunens egenkapital, er væsentlighedsniveauet fast-
sat til ca. 1 % af kommunens egenkapital, svarende til 100 mio. kr.

Alle fejl, konstateret under revisionen, oplyses til ledelsen, og ikke-korrigerede fejlinformation over
1 mio. kr. oplyses i afsnit 6.

Med henblik på at udføre en effektiv revision har vi valgt at basere vores revision af indkøbs- og lønom-
rådet, samt tilhørende balanceposter, på systembaseret revision, hvor vi har vurderet de af ledelsen
etablerede registreringssystemer og forretningsgange samt ved stikprøver testet de interne kontroller.

For øvrige områder har vi foretaget substansbaseret revision, hvor vi ved stikprøver har testet poster i
resultatopgørelse, balancens aktiver og passiver, noter og andre krævede oplysninger m.v. til ekstern
og anden dokumentation samt udført substansanalytisk revision. Ved substansanalytisk revision foreta-
ges en vurdering af udvalgte regnskabsposter gennem analyse af forventelige sammenhænge mellem
både finansielle og ikke-finansielle oplysninger.

Der har ikke været ændringer i revisionsstrategien i forhold til 2017.

Revisionen er udført i perioden 16. april – 4. maj 2018.

5.2 Risiko for besvigelser

Vi har planlagt og udført vores revision for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet som hel-
hed er uden væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser eller fejl.

Vi har ikke under vores revision konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvi-
gelser af betydning for informationerne i årsregnskabet.

Kommunaldirektøren og økonomichefen har oplyst, at kommunens forretningsgange og interne kontrol-
ler inden for de væsentlige områder efter deres opfattelse anses for dækkende og velfungerende til imø-
degåelse af risikoen for besvigelser, herunder at der eksisterer passende funktionsadskillelse.

Kommunaldirektøren og økonomichefen har endvidere oplyst, at man ikke har kendskab til besvigelser
eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.

Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen
eller anden lovgivning, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

6 Ikke-korrigerede fejlinformation

6.1 Ikke-korrigeret fejlinformation

I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i det
foreliggende årsregnskab.

I forbindelse med vores revision har vi fået oplyst, at der ved en fejl ikke er sket regnskabsmæssig af-
gangsførsel af én solgt ejendom udgørende i alt 4,5 mio. kr. Forholdet er alene af regnskabsteksnisk ka-
rakter, og har medført at kommunens anlægsaktiver og egenkapital i årsrapporten er for høj med et til-
svarende beløb. De afholdte drifts- og anlægsudgifter i regnskabsopgørelsen er således ikke påvirket af
fejlen.

Kommunaldirektøren og økonomichefen har over for os erklæret, at de anser effekten af den ikke-korri-
gerede fejlinformation, både enkeltvist og sammenlagt, som værende uvæsentlig for årsregnskabet.

Vi har ikke bemærkninger hertil.
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7 Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Som revisor for Frederiksberg Kommune skal vi udføre revisionen i overensstemmelse med standarder
for offentlig revision nr. 6 og 7.

Det betyder, at vi i tilknytning til vores revision af årsregnskabet gennemfører juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.

I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de rele-
vante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, proces-
ser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og drif-
ten af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

I 2017 har vores juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision omfattet indkøbsområdet.

Herudover udfører vi juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision som en integreret del af den finan-
sielle revision på udvalgte områder.

7.1 Indkøbsområdet

Det er vores overordnede konklusion, at Frederiksberg Kommune har en velfungerende styring af ud-
buds- og indkøbsområdet.

Der er i Frederiksberg Kommune et særligt fokus på offentlig-privat samspil. Det har bidraget til nye løs-
ninger og ændrede samarbejdsformer, men også realisering af økonomiske effekter. Det økonomiske
råderum, som følge af udbud og offentlig-privat samspil, beløber sig til 62,3, mio. kr. for perioden 2011-
2017, jf. handlingsplan for udbud 2018-2021. Over perioden (2011-2016) svarer det samlet til en ef-
fektivisering på ca. ¼ mia. kr.

Der er i perioden 2018-2021 budgetteret med realisering af udbudseffekter i størrelsesorden 14,7 mio.
kr. Heraf skal de 8,6 mio. kr. realiseres i 2018. I henhold til det udarbejdede projektkatalog forventes
der i 2021 at være realiseret udbudseffekter svarende til 15,52 mio. kr.

Udbud & Indkøb er ansvarlige for udbud og udbudsmaterialet som helhed, herunder overholdelse af ud-
budsreglerne. Der er udarbejdet en beskrivelse af ansvarsfordelingen ved udbud og udlicitering af opga-
ver, herunder også hvordan eksempelvis medarbejderoverdragelse skal håndteres.

Vi har forstået, at der ikke p.t. genereres ledelsesinformation om compliance, men det er oplyst, at der
er en forventning om, at compliance-information kan udsendes med FK-LIS i 3. kvartal 2018.

Der er ikke opstillet specifikke måltal for henholdsvis compliance eller e-handelsgrad. Af handlingspla-
nen for udbud fremgår det dog, at der er en ambition om at arbejde med en målsætning om en e-han-
delsprocent på 30 % i løbet af budgetperioden (2018-2021).

Forvaltningens beregninger viser, at en forøgelse af e-handelsanvendelsen til 30 % vil medvirke til en
højere compliance, der kan frigøre effekter i størrelsesorden ca. 1,8 mio. kr., idet det samtidig antages,
at omfanget af indlæste e-kataloger, og dermed de e-handelsegnede varer, forøges i løbet af budgetpe-
rioden.

Vi har forstået, at der er iværksat en mere proaktiv indsats på kontraktstyringsområdet fra 2017. Det er
vores erfaring, at dialog med leverandøren kan bidrage til at sikre implementeringen af indkøbsaftaler i
kommunen. Hvis man har en god dialog med sine leverandører, kan leverandøren anvendes offensivt
som ambassadør for den fælles aftale i kommunen.

Herudover foretages der ved forvaltningsrevisionen stikprøvevis gennemgang af indkøb på et udvalgt
område. Vi har valgt indkøb på social- og børneområdet, nærmere bestemt indkøb af døgnpladser til
børn. På baggrund af gennemgangen af kommunens procedurer, faglige retningslinjer og konkrete sags-
behandlingsskridt er det vores vurdering, at kommunen i forbindelse med anbringelse og køb af døgn-
pladser i henhold til servicelovens bestemmelser iagttager såvel faglige som økonomiske hensyn.
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Det er videre vores vurdering, at kommunens tilsynsniveau i forhold til opfølgning på det bestilte er af
høj kvalitet og bidrager til løbende at sikre, at der er overensstemmelse mellem bestilling/betaling og
levering af en konkret ydelser.

7.2 Kommunens økonomi

7.2.1 Budget- og bevillingskontrol

Vi har stikprøvevist påset, om kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det ved-
tagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. Samtidig
har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveauer er fastlagt i overensstemmelse med gældende reg-
ler.

mio. kr. Budget
Korrigeret

budget
Regnskab

2017

Skatter, tilskud og udligning -5.744,5 -5.749,6 -5.748,0

Magistraten 735,8 680,3 654,0
Bolig- og Ejendomsudvalget 92,8 91,5 91,8
Undervisningsudvalget 795,1 805,6 804,9
Sundheds- og Omsorgsudvalget 1.260,8 1.257,6 1.233,0
Kultur- og Fritidsudvalget 168,2 169,1 168,7
Børneudvalget 727,2 733,0 724,2
Socialudvalget 428,8 442,7 433,4
By- og Miljøudvalget 114,8 109,4 109,8
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 1.081,0 1.095,6 1.079,3

Nettodriftsudgifter i alt 5.404,5 5.384,8 5.299,1

Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget er 85,8 mio. kr., svarende til 1,6 %. Vi har fået oplyst, at
mindreforbruget overordnet kan fordeles på:

39,7 mio. kr. mindre udgifter inden for servicerammen

46,1 mio. kr. mindreudgifter på overførselsområdet (inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering)

Kommunens serviceramme for 2017 er blevet overholdt. Servicerammen udgjorde i alt 3.921,3 mio.
kr., hvoraf kommunen har afholdt udgifter for 3.867,0 mio. kr.

7.2.2 Vurdering af kommunens økonomi

Vi har foretaget en vurdering af kommunens økonomi med udgangspunkt i det realiserede regnskabsre-
sultat i 2017 og budget for 2018.

Resultatet af ordinær drift på det skattefinansierede område i regnskabet for 2017 er et overskud på
144,0 mio. kr. Afdrag på lån har i 2017 udgjort 712,4 mio. kr. Der er afholdt anlægsudgifter for netto
301 mio. kr., som er finansieret af driftsoverskud, lånoptagelse og kassebeholdning.

Kassebeholdningen, målt i forhold til kassekreditreglen som 365-dages gennemsnittet, er steget fra
1.147 mio. kr. ultimo 2016 til 1.133 mio. kr. ultimo 2017.

Budgettet for 2018 viser et overskud på den skattefinansierede ordinære drift på 283,7 mio. kr., an-
lægsudgifter for netto 280 mio. kr. samt afdrag på lån på 91,5 mio. kr.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at Frederiksberg Kommune fører en betryggende økonomistyring, der skal sikre
budgetoverholdelse.

Det er vores vurdering, at Frederiksberg Kommune er meget opmærksom på behovet for, at driften skal
generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-låneberettigede anlæg, og at kommunen har
en god likviditet.
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7.3 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 kategorier af ud-
gifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhørende fortolkninger.

Konklusion

Kommunens lånerammeberegning og lånoptagelse er i al væsentlighed i overensstemmelse med gæl-
dende regler.

8 Revision af forretningsgange og interne kontroller m.v.
Revisionen af forretningsgange og interne kontroller har til formål at undersøge og vurdere, om kommu-
nens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt.

Formålet er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, valide og rettidige regnskabsregistreringer som
grundlag for regnskabsaflæggelsen.

Revisionen har været rettet mod forretningsgange og interne kontroller, hvor der er en risiko for væ-
sentlige fejl og mangler i årsregnskabet.

I det følgende har vi omtalt forhold, som, vi vurderer, bør komme til kommunalbestyrelsens kendskab.

8.1 Opfølgning på anbefalinger fra tidligere år

8.1.1 Decentralt ledelsestilsyn

I forbindelse med revisionen har vi tidligere år konstateret, at de månedlige ledelsestilsyn for en række
af kommunens enheder ikke foretages løbende, ligesom en række af de udførte ledelsestilsyn ikke udfø-
res iht. kommunens vedtagne forretningsgange, som beskrevet i ”Principper for økonomistyring”.

Vi har i 2017 konstateret, at økonomiafdelingen har haft stort fokus på dette område og har i foråret
2017 derfor foretaget deres egen stikprøvekontrol af det udførte ledelsestilsyn for perioden april – juni
2017. Stikprøven har omfattet i alt 19 tilfældigt udvalgte budgetansvarlige på tværs af samtlige fagom-
råder.

Den udførte stikprøvekontrol viste overordnet fortsat mangler i de udførte ledelsestilsyn, idet ca. halv-
delen af de budgetansvarlige ikke anvendte kommunens skabelon til udførelse af ledelsestilsynet og der-
med dokumenterede deres ledelseshandlinger. Ydermere havde 6 af 19 budgetansvarlige ikke udført
bilagskontrol, som beskrevet i kommunens forretningsgange.

Af referat af direktionsmødet den 29. august 2017 fremgår det, at forholdet er blevet drøftet. Vi har i
forlængelse heraf fået oplyst, at kommunen har iværksat en række initiativer for at forbedre omfanget
og kvaliteten af de udførte ledelsestilsyn. Dette indebærer bl.a. fokus på information og uddannelse af
de budgetansvarlige samt øget internt fokus på området i form af rapportering af statistikker m.v. til
stabschefer og direktion.

Opdateret statistik på tværs af kommunen for perioden januar til maj 2018 viser dog, at der fortsat er
ca. 2/3 af alle enheder og afdelinger som ikke har anvist deres ledelsestilsyn i økonomisystemet.

Ledelsen har oplyst at økonomiafdelingen har stort fokus på området, og at der i juni 2018 udarbejdes
sag til drøftelse i direktionen med strategi og initiativer til, hvorledes udførelsen af ledelsestilsynet i for-
valtningen opprioriteres.

8.1.2 Lønområdet

Kontrol af brugere med mulighed for at ændre på eget CPR-nr.

Vi konstaterede i forbindelse med revisionen sidste år, at kommunens lønadministrators kontrol med, at
der ikke er foretaget uautoriserede ændringer i lønudbetalingen på eget CPR-nr. for perioden 1. januar
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til 3. juni 2016 ikke var dokumenteret i tilstrækkeligt omfang. Vi fik i denne sammenhæng oplyst, at
kommunen var i dialog med lønadministratoren med henblik på at sikre, at kontrollen efterfølgende blev
dokumenteret tilstrækkeligt.

Vi har i forbindelse med revisionen fået oplyst, at lønadministratoren efterfølgende har foretaget en
gennemgang af listerne over ændringer i lønudbetalingen på eget CPR-nr., som danner grundlag for
kontrollen. I den forbindelse har lønadministratoren konstateret, at de oprindelige lister var trukket for-
kert, idet disse også har indeholdt indberetninger i SD-Tjenestetid (jf. afsnittet nedenfor). Lønadmini-
stratoren oplyser således, at der i ovenstående periode reelt ikke har været medarbejdere, som har fo-
retaget registreringer på eget CPR-nr. Vi har fået oplyst, at kommunens hr-afdeling er enig i denne be-
tragtning.

Det bemærkes, at der efter den 3. juni 2016 er implementeret en automatisk kontrol i lønsystemet, som
medfører, at det ikke længere er muligt at foretage indberetninger på eget CPR-nr.

Kontrol af indberetning i SD-Tjenestetid

Vi rapporterede i revisionsberetningen sidste år, at det er muligt for ledere at godkende egne timeregi-
streringer i SD-Tjenestetid. Som følge heraf er det, som udgangspunkt, forretningsgangen, at kommu-
nens lønadministrator skal føre kontrol med sådanne alene-godkendte timeregistreringer. Dette har dog
ikke tidligere været muligt, da lønadministratoren ikke har kunnet foretage et udtræk over sådanne regi-
streringer fra SD-Tjenestetid.

Lønadministratoren har dog i starten af 2018 fundet en måde, at lave et udtræk, som nu gør det muligt
at foretage gennemgang af alene-godkendte registreringer. Lønadministratoren har derfor foretaget
gennemgang af alene-godkendte registreringer for januar til december 2017 uden bemærkninger. Vi
har gennemgået lønadministratorens dokumentation for gennemgangen i form af det bagvedliggende
udtræk samt de indarbejdede kommentarer hertil. Baseret herpå vurderer vi, at kontrollen er passende
udført, idet der for de gennemgåede registreringer indhentes godkendelse hos en anden end medarbej-
deren selv.

Da kommunen har oplyst, at der ikke er konstateret fejl i 2017, vurderes risikoen for fejl begrænset, og
der vil derfor ikke ske yderligere gennemgang af evt. alene-godkendte timer fra før 1. januar 2017.

8.2 Interne kontroller

Vi har efterprøvet, hvorvidt de interne kontroller er designet og implementeret samt stikprøvevist te-
stet, om de udføres og dokumenteres tilfredsstillende. Vores revision er udført ved interviews samt ved
gennemgang af dokumentation for de udførte kontroller i henhold til kommunens principper for økono-
mistyring og bilag.

Lønudgifter

Vi har gennemgået og stikprøvevist efterprøvet kommunens nøglekontroller i forbindelse med lønudbe-
taling, herunder at man overholder gældende overenskomster. Vi henviser i denne sammenhæng til op-
følgningen på anbefalingspunkterne fra tidligere år jf. ovenfor.

Gennemgangen gav ikke anledning til væsentlige kommentarer.

Øvrige drifts- og anlægsudgifter

Vi har gennemgået og stikprøvevist efterprøvet kommunens nøglekontroller i forbindelse med afhol-
delse af øvrige drifts- og anlægsudgifter, hvilket har givet anledning til følgende kommentarer:

Bemyndigede medarbejdere har, i henhold til principper for økonomistyring, rettigheder til at foretage
udbetalinger i økonomisystemet under en fastsat beløbsgrænse på 100 t.kr. uden forhåndsgodkendelse.

Ledelsen er bekendt med, at dette medfører en øget risiko for, at tilsigtede og utilsigtede fejl, mangler
eller uregelmæssigheder kan opstå og forblive uopdagede. Der foretages kompenserende opdagende
kontroller, som mindsker risikoen for, at fejl forbliver uopdagede.

Desuden har kommunen 289 betalingskort (First Card).
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Vi skal gøre opmærksom på, at observationerne alene har til formål at påpege de fra et revisionsmæs-
sigt synspunkt foreliggende sikkerhedsmæssige vanskeligheder og den begrænsning af revisors ansvar,
der er en naturlig følge heraf, idet det er kommunalbestyrelsens afgørelse, hvorvidt det omtalte forhold
skal ændres.

Vi har i forbindelse med revisionen ikke konstateret forhold, der giver anledning til mistanke om tilsig-
tede eller utilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssigheder som følge af ovenstående forhold.

8.3 Uanmeldt kontrol af kommunens likvide beholdninger

Vi har efter aftale med Frederiksberg Kommune udført eftersyn på to af kommunens decentrale institu-
tioner den 6. november 2017.

Vi konstaterede i forbindelse med gennemgangen en række mindre forhold. Disse, og tilhørende anbefa-
linger, er mere detaljeret uddybet i særskilte notater af 6. november 2017.

Baseret på gennemgangen anbefaler vi, at ledelsen tager stilling til, om der er behov for, at der bliver
iværksat en mere systematiseret proces for stikprøvevise institutionsbesøg forankret i forvaltningen.
Dette særligt set i lyset af, at en lang række af institutionerne har få ansatte og egne hæve-/dankort,
som medfører, at der ikke er etableret funktionsadskillelse for institutionerne.

8.4 Revision af kommunens generelle it-kontroller vedrørende centrale systemer af betydning
for regnskabsaflæggelsen

Vi har som led i revisionen af kommunens årsregnskab foretaget gennemgang af kommunens generelle
it-kontroller. Vi har i forbindelse med gennemgangen, i lighed med tidligere år, ikke konstateret væsent-
lige svagheder i it-miljøet, som vurderes at kunne påvirke kommunens regnskabsaflæggelse væsentligt.

Vores gennemgang har været rettet mod at finde evt. svagheder i it-miljøet, som kan have indflydelse
på kommunens regnskabsaflæggelse. Med baggrund heri har vores gennemgang alene omfattet de it-
systemer, som vurderes særlig relevante for regnskabsaflæggelsen, herunder økonomi- og lønsystem,
samt en række af KMD-fagsystemerne.

Det bemærkes, at eksterne serviceleverandører udgør en væsentlig del af kommunens it-administration,
da kommunen i høj grad anvender eksternt udviklede standardsystemer. Som følge heraf har vi gennem-
gået de af kommunen indhentede revisorerklæringer fra kommunens væsentligste serviceleverandører.
Dette med henblik på at sikre, at serviceleverandørerne i regnskabsåret har etableret et passende kon-
trolmiljø på it-området, som minimerer risikoen for fejl i kommunens regnskab.

Vores gennemgang har derfor primært fokuseret på kommunens interne procedurer og kontroller ved-
rørende brugeradministration.

Ved gennemgangen af brugeradministrationen har vi fokuseret på, at der er etableret passende proce-
durer for oprettelse og nedlægning af brugere, samt at der kun anvendes administrative rettigheder in-
den for det arbejdsbetingede behov.

Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vurdering af øvrige generelle it-kontroller

Vi har på basis af forespørgsler vurderet, at kommunen har en passende it-organisation og -strategi.
Desuden har kommunen oplyst, at der er etableret kontroller for sikkerhedskopiering af kommunens
data, beredskabsplaner og fysisk sikkerhed af kommunens servere.

Det er vores vurdering, at kommunen under hensyntagen til behandling af følsomme data skal have et
fortsat særligt fokus på kommunens cybersikkerhedsberedskab og overholdelse af kravene til behand-
ling af følsomme data, der i henhold til den nye EU-forordning træder i kraft i maj 2018. Kommunen har
oplyst, at der arbejdes fokuseret på kommunens overholdelse af EU-forordningens krav.

Vi har ikke efterprøvet de modtagne oplysninger, da det ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på
vores revision af kommunens årsregnskab.
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9 Revision af årsregnskabet for 2017

9.1 Årsregnskabets opbygning og forretningsgange for regnskabsaflæggelsen

Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkra-
vene i gældende regler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den talmæssige korrekthed og sammen-
hængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regn-
skabsmateriale.

Det er stikprøvevist påset, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger,
og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.v. Vi
har ligeledes påset, om tilsynsmyndighedens godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil en sådan
kræves.

Vi har påset, om de opførte aktiver og passiver i balancen har været undergivet fornøden kontrol. Endvi-
dere har vi undersøgt, om de forpligtelser, bl.a. garantiforpligtelser, eventualrettigheder og leasingafta-
ler, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret.

Via detailrevision har vi supplerende indhentet dokumentation for udvalgte enkeltposter i regnskabet og
for lovligheden heraf. De typisk anvendte metoder har her været afstemninger, analyser af konti m.v.,
fysisk kontrol, efterregning, stikprøvevis kontrol af bilag samt gennemgang af skriftlige aftaler.

Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved gennemgangen
har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af pro-
cedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styrings-
systemer.

9.2 Årsregnskabets regnskabsposter

Vi har vurderet kommunens anvendte regnskabspraksis og de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige
skøn på væsentlige områder. Revisionsbevis er indhentet i form af afstemninger, sagsrevision, analyser,
eksterne bekræftelser, bilag, skriftlige aftaler m.v.

Kommentarer til væsentlige regnskabsposter er anført nedenfor.

Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser

Vi har påset, at årsregnskabet indeholder en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforplig-
telser, og at fortegnelsen også omfatter andre forpligtelser og rettigheder, som eventuelt kan blive ak-
tuelle.

Vi har herudover ingen væsentlige kommentarer til kommunens fortegnelse.

Likvide beholdninger

Vi har stikprøvevist påset afstemning af likvide beholdninger pr. 31. december 2017 til årsopgørelser
fra pengeinstitutter samt modtagne engagementsforespørgsler.

Der er i forbindelse med revisionen konstateret 54 medarbejdere med alenefuldmagt til decentrale
bankkonti. Vi har i denne sammenhæng påset, at kommunen foretager en årlig dokumenteret gennem-
gang af fuldmagtsforholdene i banken, og i denne sammenhæng vurderer om disse er i overensstem-
melse med det arbejdsbetingede behov.
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Egenkapital

Vi har påset, at kommunen har registreret og klassificeret egenkapitalen korrekt og i overensstemmelse
med Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt og kommunens regnskabspraksis m.v.

Egenkapitalen er i forhold til 2016 reduceret med 1.067 mio. kr., hvilket i høj grad skyldes stigning af
hensættelse til tjenestemandspensioner som følge af en lovændring til metoden for aktuarberegning,
hvilket er uddybet i nedenstående afsnit vedrørende hensatte forpligtelser.

Hensatte forpligtelser

Vi har vurderet kommunens dokumentation for regnskabsmæssigt skøn af hensatte forpligtelser vedrø-
rende tjenestemandspensions- og arbejdsskadeforpligtelser.

Vi har påset, at forpligtelserne er opgjort i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets
regelsæt og kommunens regnskabspraksis m.v.

Der er for 2017 foretaget en ny aktuarberegning vedrørende forpligtelsen til tjenestemandspensioner.
Dette er på baggrund af en lovændring til beregningsmetoden, herunder at der for erhvervsaktive tjene-
stemænd indregnes anciennitetsstigning indtil pensionering. Lovændringen har betydet en yderligere
hensættelse på 1.335 mio. kr.

Kortfristede gældsforpligtelser

Vi har stikprøvevist påset, at de kortfristede gældsforpligtelser er afstemt til underliggende dokumenta-
tion og indregnet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt og kommunens
regnskabspraksis m.v.

Langfristede gældsforpligtelser

Vi har påset, at de langfristede gældsforpligtelser er afstemt til underliggende dokumentation og indreg-
net i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt og kommunens regnskabs-
praksis m.v.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelsen generelt er
betryggende og med til at sikre en korrekt regnskabsaflæggelse. Det er vores vurdering, at kommunens
regnskabsaflæggelse i al væsentlighed er foretaget i overensstemmelse med formkravene og at regn-
skabsposter er indregnet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt og kom-
munens regnskabspraksis.

Det er ligeledes vores opfattelse, at det indhentede regnskabsmateriale ved detailrevisionen understøt-
ter vores vurdering om, at regnskabet i al væsentlighed er korrekt.

10 Øvrige forhold

10.1 Ændringer i revisionspåtegning

På grund af ændringer i revisorloven er revisionspåtegningen for 2017 ændret i forhold til 2016. Vi har
i påtegningen angivet, hvilket organ der har udpeget os, angivet datoen for hvornår vi blev valgt som
revisor, og det tidsrum, vi, uden afbrydelser, har varetaget opgaven. Vi har desuden i påtegningen be-
kræftet, at revisionspåtegningen er forenelig med revisionsberetningen og erklæret, at der ikke er ud-
ført forbudte non-audit services.

11 Afgivne revisionsberetninger vedrørende 2017
Vi har i 2017 afgivet følgende delberetninger:

Beretning nr. 17 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v.
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12 Rådgivningsydelser

12.1 Foranstaltninger til sikring af revisors uafhængighed

Vi har etableret retningslinjer om uafhængighed. Disse retningslinjer sikrer, at vi, inden vi påtager os en
opgave om afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber eller afgivelse af andre erklæringer med sik-
kerhed, tager stilling til, om der foreligger omstændigheder, som for en velinformeret tredjemand kan
vække tvivl om vores uafhængighed.

Vi vil bekræfte vores uafhængighed som en del af vores revisionspåtegning.

12.2 Andre opgaver end revision

EY har i 2017 efter anmodning udført andre ydelser ud over den lovpligtige revision af kommunen.

Erklæringer med sikkerhed, omfattende

- Revision af projektregnskaber og opgørelser

Anden rådgivning, omfattende

- Rådgivning i forbindelse med håndtering af decentrale institutioner

Alle opgaver er forhåndsgodkendt af kommunen. Vores honorar for revision og andre ydelser er oplyst i
vores revisionspåtegning i årsregnskabet.

13 Bekræftelser
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi indhentet en skriftlig erklæring fra ledelsen om forhold af
væsentlig betydning for årsregnskabet, og hvor vi har vurderet et behov herfor.

Den skriftlige erklæring omfatter årsregnskabets indhold, herunder oplysninger om pantsætninger og
sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen, oversigt
over ikke-korrigerede forhold samt andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis.

Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet anledning til bemærkninger.

14 Afsluttende oplysninger
Vi kan afslutningsvist oplyse,

at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbestemmelser, og

at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

København, den 15. juni 2018
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
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Bilag 1  Oversigt over kommunikation med kommunen
I henhold til revisorlovgivningen skal vi oplyse, at vi siden afgivelsen af revisionsberetning af 16. maj
2017 har haft følgende møder og drøftelser med kommunens ledelse:

Organ Kommunikationsform Dato Emne

Kommunaldirektør,
økonomichef samt fi-
nans- og regnskabs-
chef

Møde om revisionsberetning 31. maj 2018 Resultat af revisionen

Jobcenterchef Møde om besøgsrapport 11. april 2018 Resultat af revisionen

Økonomichef samt
Finans- og regn-
skabschef

Møde om revisionsplan 13 september 2017 Revisionsplan
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Bilag 2 Oversigt over revisionspåtegnede regnskaber og opgørelser for 2017

Erklæring om forretningsgange ”Flere skal med”

Revision af opgørelse over kommunale udgifter i 2017 ved køb af refusionsgodkendte forestillinger
af børneteater og opsøgende teater

Revision af opgørelse over restafregning vedrørende statsrefusion for integrationsydelser 2017

Revision af opgørelsen af ressourceforbrug til koordinationsforum og indsatsplanlægning efter
vandforsyningslovens §§ 12-13a

Revision af Taxinævnets regnskab

Jobrotationsregnskabet for perioden 14. marts – 20. november 2017

Jobrotationsprojekt for perioden 31. oktober 2016 – 30. april 2017

Jobrotationsprojekt for perioden 19. februar 2014 – 30. september 2017

Regnskab for Køkkenrenovering runde 1 og 2

Afregning feriefonden

Boliglån for 2. halvår 2017

EGU 2017

Statsrefusion

Stoplovserklæring

Temarevision 2017

Betalingsparkering 2017

Saldoopgørelse af momsrefusion ultimo regnskabsåret 2017

Projektregnskabet ”Klippekortsmodellen”

Projektregnskabet ”Ældremilliarden”

Projektregnskabet ”Samtaler og indsats der modvirker langtidsledighed 2017”

Projektregnskabet ”Give&Take”

Projektregnskabet ”KRAP ”

Projektregnskabet ”Unge Hjemløse”

Projektregnskabet ”Sociale vicevært”

Projektregnskabet ”Fælles kultur og systematik i matematik”

Projektregnskabet ”A.P. Møller fonden – Læring, der ses”

Projektregnskabet ”Værdighedsmilliarden”

Projektregnskabet ”Indberetning af udgifter til koordinationsforum og indsatsplanlægning for perio-
den 2012-2016”

Projektregnskabet ”Børnehuset Evigglad og Børnehuset Fryden”

Projektregnskabet ”Den Regionale Uddannelsespulje”


