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Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber 
for 2018 på områder med statsrefusion for Svendborg Kommune. 
 
Udlændinge- og Integrationsministeriet har modtaget beretningen fra jeres revisi-
onsselskab om den gennemførte revision af regnskabet for 2018. 
 
Udlændinge- og Integrationsministeriet har, jf. nedenfor, foretaget en gennem-
gang af de bemærkninger, som revisionsselskabet har haft til de områder, hvor 
der udbetales statsrefusion og tilskud efter ministeriets lovgivning. 
 
Resultat af gennemgangen på ministeriets område 
Udlændinge- og Integrationsministeriet noterer med tilfredshed, at revisor ikke 
har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsmini-
steriets område. 
 
Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger. 
 
Opfølgning på tidligere beretninger 
Revisor har modtaget decisionsskrivelse vedrørende 2017 fra Udlændinge- og 
Integrationsministeriet af 22. november 2018. Der ses ikke at være forhold til 
opfølgning i 2018 vedrørende 2017 eller tidligere år. 
 
Lovgrundlag 
Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisions-
beretningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er om-
fattet af bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 
revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelses-
ministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriets ressortområder, der senest er ændret ved Bekendtgørelse nr. 
1591 af 15. december 2017. 
 
For god ordens skyld bemærkes, at denne decisionsskrivelse ikke afskærer Ud-
lændinge- og Integrationsministeriet fra på et senere tidspunkt at undersøge 
yderligere forhold vedrørende regnskabsåret 2018, herunder kræve berigtigelse af 
eventuel uberettiget modtaget refusion vedrørende 2018. 
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Dette brev er sendt elektronisk til kommunen, kommunens revisionsfirma og det 
kommunale tilsyn, Ankestyrelsen. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Henrik Kyvsgaard 
Analysechef,  
Integrationsafdelingen 
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