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Ved brev af 22. december 1997 med bilag har Københavns Kommune meddelt, at Borgerrepræsenta

tionen i sit møde den 4. december 1997 har vedtaget et forslag til Revisionsvedtægt for Københavns

Kommune gældende fra 1. januar 1998, samt et forslag til retningslinier for henholdsvis Borgerrepræ

sentationens behandling af Revisionsdirektoratets revisionsberetninger og Revisionsdirektoratets ad

ministration af forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Efter § 42 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 29. januar

1998, skal Københavns Kommunes revisionsvedtægt stadfæstes af indenrigsministeren.

I den anledning stadfæster Indenrigsministeriet herved kommunens revisionsvedtægt på vilkår af, at

§ 10 affattes således:

“ 10. Direktoratet kan med Økonomiudvalget eller vedkommende stående udvalg aftale, at en

afdeling for intern revision bistår direktoratet med udførelsen af revisionsopgaver.

Stk. 2. Den interne revision skal udføre revisionen i overensstemmelse med en instruks, der

godkendes af direktoratet.

Stk. 3. Direktoratet har som foreskrevet i § 7 ansvaret for revisionen af samtlige kommunens

regnskabsområder.”

Efter den kommunale styrelseslovs § 42 a, stk. 1, 1. pkt., varetages revisionen af Københavns Kom

munes regnskaber af kommunens revisionsdirektorat. Det følger endvidere af lovens § 42, stk. 2, 1.

pkt., jf. § 42 a, stk. 3, at revisionen skal omfatte alle under Borgerrepræsentationen henhørende regn

skabsområder.

Bestemmelsen i § 42, stk. 2, 1. pkt., er udtryk for, at den kommunale revision er en enhedsrevision,

og at den kommunale revision således skal omfatte kommunalbestyrelsens (Borgerrepræsentationens)

samlede aktiviteter m.v. Københavns Kommunes Revisionsdirektorat skal således have det fulde an

svar for revisionen af samtlige kommunens regnskabsområder.

Vedrørende revisionsvedtægtens § 10, stk. 1, bemærkes, at den af Borgerrepræsentationen vedtagne

formulering “revisionsopgaver varetages i et samarbejde mellem direktoratet og en afdeling for intern

revision” kunne give indtryk af, at kompetencen eller ansvaret for revisionen af kommunens regnska

ber er delt mellem direktoratet og den interne afdeling for revision. Ved den ændrede formulering af

bestemmelsen er understreget, at den interne afdeling for revision alene bistår direktoratet.
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Ved det nye stk. 3 i § 10 understreges tillige, at ansvaret for revisionen af samtlige kommunens regn

skabsområder alene er placeret i revisionsdirektoratet.

Baggrunden for, at Indenrigsministeriet ikke har kunne godkende bestemmelsen i stk. 2 i § 10, hvor

efter chefen for den interne revisionsafdeling ansættes og afskediges af økonomiudvalget efter ind

stilling fra vedkommende stående udvalg, er, at økonomiudvalget herved ville blive tillagt en selv

stændig kompetence uafhængigt af Borgerrepræsentationen.

Revisionsvedtægtens § 12 og 13 indeholder retningslinier for udvalgenes og Borgerrepræsentatio

nens behandling af revisionsdirektoratets revisionsbemærkninger. Det fremgår heraf, at revisions

protokollateme sendes til økonomiudvalget og vedkommende stående udvalg, og at protokollaterne

skal besvares af udvalget snarest muligt og senest inden 4 uger efter modtagelsen, jf. § 12, stk. 3 og 4.

Af vedtægternes § 13, stk. 1, fremgår det endvidere, at revisionsdirektoratet afgiver en revisionsbe

retning om årsregnskabet til Borgerrepræsentationen.

Det bestemmes i styrelseslovens § 45, stk. 2, 2. pkt., at efter at revisionens bemærkninger til årsregn

skabet har været meddelt økonomiudvalget og — for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddel

bart angår den forvaltning, der hører under økonomiudvalget - tillige den pågældende kommunale

myndighed til besvarelse, træffer kommunalbestyrelsen i et møde afgørelse med hensyn til de frem

komne bemærkninger. Tilsvarende gælder-med hensyn til revisionens delberetninger, jf. § 6 i Inden

rigsministeriets bekendtgørelse nr. 113 af 19. februar 1998 om kommunernes budget og regnskabs

væsen, revision m.v.

Indenrigsministeriet har lagt til grund, at vedtægtens § § 12 og 13 skal forstås i overensstemmelse med

de nævnte regler i styrelseslovens § 45, stk. 2, således at Borgerrepræsentationen i et møde skal træffe

afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger.

Det tilføjes, at Indenrigsministeriet ikke har foretaget en gennemgang af de tilsendte retningslinier for

henholdsvis Borgerrepræsentationens behandling af Revisionsdirektoratets revisionsberetninger og

Revisionsdirektoratets administration af forvaitningsloven og offentlighedsloven.

Med venlig hilsen

Henrik Hasseris Olesen


