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I skrivelse af 7. september 1982 (ø.D. 1982 j.nr. 8’4) har

Frederiksberg kommune på indenrigsministriets forespørgsel op—

lyst, at revisionsberetningen for regnskabsåret 1979 med kommu

nalbestyrelsens beslutninger forventes at blive indsendt til in

ienrigsministeriet i september måned 1982 eller umiddelbart her—

efter, at revisionsberetningen for regnskabsåret 1980 med kommu

nalbestyrelsens beslutninger forventes indsendt til ministeriet

i løbet af sommeren 1983, og at revisionsberetningen for regnskabs

året 1981 sandsynligvis vil foreligge fra Revisionsformaet C. Jes

persen i januar/februar måned 1983.

Ved skrivelse af 2. september 1982 (O.D. 1982 j.nr. 85—263)

har Frederiksberg kommune indsendt til revisionsdelberetninger

vedrørende regnskabsåret fra 1. april 1976 til 31.ddecember 1976

og oplyst, at disse har været forelagt Frederiksberg magistrat.

Under henvisning hertil og i fortsættelse af indenrigsmini

steriets skrivelse af 2. september 1982 vedrørende regnskabsåret

fra 1. april 1976’til 31. december 1976 skal man anføre følgende

generelle bemærkninger vedrørende Frederiksberg kommunalbestyrelses

behandling af revisionsberetninger, afgørelser om disse op; indsen—

delse til indenrigsministeriet:

1. Hensigten med § 145 i den kommunale styrelseslov er bl.a. at

sikre, at den samlede kommunalbestyrelse tager stilling til revi

sionens bemærkninger, og at offentligheden orienteres om revisio

nens bemærkninger og kommunalbestyrelsens stillingtagen til disse.

I den anledning finder indenrigsministeriet det rettest, at

Frederiksberg kommunalbestyrelse, og ikke blot magistraten, i et

møde får forelagt revisionens delberetninger, enten løbende eller

i forbindelse med behandlingen af revisionens årsberetning, og at

kommunalbestyrelsen træffer afgørelse vedrørende revisionens be

mærkninger og den pågældende kommunale myndigheds kommentar til

disse.
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2. På denne baggrund ønsker indenrigsministeriet ved indsendelse

af revisionens årsberetning tillige at modtage revisionens delbe

retninger med de af kommunalbestyrelsen trufne afgørelser vedrøren

de beretningerne, jfr. § 514, stk. 3, i den kommunale styrelseslov.

3. Indenrigsministeriet finder det meget beklageligt, at revisions—

beretningerne og kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende regnskabs

årene 1980 og 1981 tidligst vil kunne indsendes til ministeriet i

sommeren 1983, hvorfor man skal henstille til Frederiksberg kommunal

bestyrelse, at indsendelserne fremskyndes. Det bemærkes, at revisions

beretningerne og kommunalbestyrelsens afgørelser for regnskabsårene

1979 og 1980 skulle have været indsendt hertil inden henholdsvis

den 30. september 1980 og 1981, og at revisionsberetningen med kom

Lnunalbestyrelsens
afgørelser for regnskabsåret 1981 skal være ind

sendt inden udgangen af december måned 1982.
Det tilføjes, at man senere vil orientere kommunalbestyrelsen

om eventuelle øvrige bemærkninger vedrørende de indsendte revisions

beretninger og delberetninger.

P. M. ‘1.
E.B.

Sven Rindom
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Frederiksberg kommunalbestyrelse.
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