
Region Midtjylland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Bilag 
til Regionsrådets møde  

den 14. november 2007 

        

Punkt nr. 10 

Tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med 
delingsaftalen for Ringkjøbing Amt 





















































065.000

Revision af efterreguleringsoversigt ultimo 2006

Beretning nr. 12

RINGKJØBING AMT

Kommunernes Revision A/S



Til  Regionsrådet i Region Midtjylland

Vi har den 26. september 2007 afsluttet vores revision af efterreguleringsoversigten
2006 for Ringkjøbing Amt inklusive bilag.

Vi har forsynet efterreguleringsoversigten med følgende påtegning:

“Uafhængig revisors erklæring til Regionsrådet i Region Midtjylland

Vi har revideret efterreguleringsoversigtens oplysninger om fordeling af aktiver og pas-
siver, rettigheder og pligter for Ringkjøbing Amt for ændringer siden ultimo 2004 til ul-
timo 2006, som opgøres i overensstemmelse med reglerne i Indenrigs- og Sundhedsmi-
nisteriets bekendtgørelse om fordeling af aktiver, passiver, rettigheder og pligter og an-
satte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalre-
formen.

Efterreguleringsopgørelsen er dateret 1. juni 2007 og udviser en nettoformue på 
826 mio. kr.

Forretningsudvalget har ansvaret for efterreguleringsoversigten. Vort ansvar er på
grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om efterreguleringsoversigten.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og be-
stemmelserne i Ringkjøbing Amts revisionsregulativ, Indenrigs- og Sundhedsministeri-
ets bestemmelser, samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilret-
telægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at ef-
terreguleringsoversigten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter
stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i efterreguleringsoversig-
ten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af
ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet,
samt vurdering af den samlede præsentation af efterreguleringsoversigten. Det er vor op-
fattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at alle efterreguleringsoversigtens aktiver og passiver, rettigheder
og pligter samt ansatte, der skal overføres er blevet identificeret, samt at værdiansættel-
sen af aktiver og passiver og opgørelsen af nettoformuen i al væsentlighed er sket i over-
ensstemmelse med reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om
fordeling af aktiver, passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflyt-
ninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.”
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1 Hovedtal

Nettoformuen er udtryk for amtets egenkapital og opgøres i henhold til bekendtgørelse
nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver, passiver, rettigheder og pligter og
ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunal-
reformen.

Ifølge efterreguleringsoversigten er nettoformuen på forvaltningsniveau opgjort således:

826Nettoformue i alt

124Kommunerne  15%

611Regionerne  74%

91Staten  11%

i mio. kr.

NettoformueModtagende forvaltningsniveau

Fordelingen af nettoformuen til de enkelte kommuner fremgår af efterreguleringsover-
sigten.

1.1 Kompensationsbeløb

Kompensationsbeløbet er udtryk for forskellen mellem nettoværdien af de faktisk mod-
tagne aktiver og passiver og den værdi, som det pågældende forvaltningsniveau er beret-
tiget til i henhold til fordelingsprincipperne.

Ifølge efterreguleringsoversigten er kompensationsbeløbet på forvaltningsniveau opgjort
således:

0I alt netto

1Kommunerne

368Regionerne

-369Staten

i mio. kr.

KompensationsbeløbModtagende forvaltningsniveau

Positivt beløb angiver, at forvaltningsniveauet skal modtage kompensationsbeløb og negativt beløb angiver, at for-
valtningsniveauet skal afregne kompensationsbeløb.

Fordelingen af kompensationsbeløbet til de enkelte kommuner fremgår af efterregule-
ringsoversigten.
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2 Redegørelse for den udførte revision

2.1 Generelt

Revisionen af efterreguleringsoversigten er foretaget med udgangspunkt i kapitel 5 i be-
kendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 samt i bekendtgørelse nr. 380 af 25. april
2007 om ændring af bekendtgørelse om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og
pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med
kommunalreformen. 

I forbindelse med revisionen af Ringkjøbing Amts regnskab for 2006 har vi påset, om
der er forhold, der giver anledning til ændringer i efterreguleringsoversigten.

Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

2.2 Revisionens formål, omfang og rapportering

Det er revisionens formål at efterprøve, om efterreguleringsoversigten er udarbejdet ef-
ter udmeldte regler og giver et retvisende billede af:

w Opgørelsen af den efterregulerede nettoformue

w Identifikationen og fordelingen af samtlige aktiver og passiver samt rettighe-
der og pligter

w Opgørelsen over de enkelte aktiver og passiver med den beløbsmæssige værdi-
ansættelse heraf ved efterreguleringen sammenstillet med den beløbsmæssige
værdiansættelse efter delingsaftalen

w Bemærkningerne til væsentlige afvigelser ved fordelingen af aktiver og passi-
ver samt rettigheder og pligter mellem efterreguleringsoversigten og delingsaf-
talen.

Vi gør opmærksom på at revisionen ikke omfatter den faktiske afregning med modta-
gende myndigheder, som ved revisionens afslutning endnu ikke var afsluttet.

Revisionen er tilrettelagt ud fra bestemmelserne i amtets revisionsregulativ. Dette bety-
der blandt andet, at:

w Revisionen er udført ved stikprøver, hvor vi skønner det forsvarligt

w Revisionen fortrinsvis gennemføres på de områder, vi vurderer som væsentli-
ge eller risikofyldte
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w Revisionen af de enkelte områder udføres ved brug af almindeligt anerkendte
revisionsprincipper.

I de efterfølgende afsnit er der redegjort for gennemgangen af de enkelte områder.

Revisionsberetningen er opbygget således, at de bemærkninger, som revisionen eventu-
elt har givet anledning til, er opført under afsnittet “Revisionens bemærkninger”.

De øvrige kommentarer, som revisionen har givet anledning til og som mere har karak-
ter af orienteringer og anbefalinger, er anført under de enkelte afsnit.

Vi har ved afslutningen af revisionen orienteret det administrative niveau i Region Midt-
jylland om vores konklusioner.
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3 Revision af efterreguleringsoversigten

3.1 Revision af efterreguleringsoversigtens enkeltområder

3.1.1 Opgørelsen af nettoformuen

Vi har efterprøvet, om nettoformuen, der skal opgøres med udgangspunkt i det endeligt
godkendte regnskab for 2006, er opgjort i overensstemmelse med principperne i delings-
aftalen samt gældende regler.

Konklusion

Opgørelsen af nettoformuen er foretaget med baggrund i likvidationsbalancen pr. 23.
maj 2007 og ikke som forudsat i delingsbekendtgørelsen i det godkendte årsregnskab for
2006.

Vi har gennemgået udvalgte posteringer i likvidationsregnskabet i perioden frem til 
23. maj 2007 og kan konstatere at posteringerne primært vedrører:

w Udligning af kortfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser

w Driftsposteringer i likvidationsperioden

w At der er foretaget nedskrivninger på anlæg på ca. 147 mio. kr.

w At der er foretaget rettelser vedrørende afstemnings- og kontrolkontoen (funk-
tion 8.62)  med 92 mio. kr. 

Det er vores overordnede vurdering, at opgørelsen og fordelingen af amtets nettoformue
generelt er foretaget i overensstemmelse med gældende regler.

Der er dog konstateret forhold, som påvirker opgørelsen af nettoformuen og således de
foretagne fordelinger.

Der henvises til kapitel 4, Revisionens bemærkninger.
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3.1.2 Identifikation, værdiansættelse og fordeling af aktiver og passi-
ver

Vi har ved stikprøver kontrolleret, om opgørelsen og fordelingen af aktiver og passiver
er foretaget i overensstemmelse med principperne i delingsaftalen samt gældende regler.

Konklusion

Det er vores generelle vurdering, at der i efterreguleringsoversigten er foretaget en kor-
rekt identifikation, værdiansættelse og fordeling af aktiver og passiver.

Værdiansættelse og fordelinger påvirkes dog af en række forhold, jævnfør kapitel 4, Re-
visionens bemærkninger.

3.1.3 Identifikation og fordeling af rettigheder og pligter

Vi har undersøgt, om rettigheder og pligter er identificeret og fordelt i overensstemmel-
se med principperne i delingsaftalen samt gældende regler.

Konklusion

Vi kan konstatere, at efterreguleringsoversigten ikke omfatter en identifikation og forde-
ling af rettigheder og pligter, som kan være opstået efter aftaleudkastets godkendelse.

Der henvises til kapitel 4, Revisionens bemærkninger.

3.1.4 Væsentlige afvigelser mellem det godkendte aftaleudkast og ef-
terreguleringsoversigten

Efterreguleringsoversigten skal i henhold til de udmeldte retningslinier indeholde en be-
skrivelse af væsentlige afvigelser mellem den godkendte delingsaftale og den endelige
fordeling i efterreguleringsoversigten.

Vi har foretaget en vurdering af, hvorvidt efterreguleringsoversigten i al væsentlighed
indeholder en dækkende beskrivelse heraf.

Konklusion

Vi finder, at der mangler en nærmere beskrivelse af foretagne nedskrivninger vedr. an-
læg på ca. 147 mio. kr. Der henvises til kapitel 4, Revisionens bemærkninger. 
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Herudover vurderer vi, at oversigten i al væsentlighed er dækkende beskrevet.

3.2 Vurdering af efterreguleringsoversigten som helhed

Det er efterprøvet, om efterreguleringsoversigten i sin helhed er udarbejdet i overens-
stemmelse med de udmeldte regler og de aftalte principper i delingsaftalen.

Konklusion

Det fremgår af § 27 i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005, at der skal foretages
en efterregulering af fordelingen af ansatte. Denne efterregulering er ikke omfattet af ef-
terreguleringsoversigten, hvilket der heller ikke er krav om.

Det er vores overordnede vurdering, at efterreguleringsoversigten som helhed er udar-
bejdet i henhold til lovgivningens bestemmelser og de aftalte principper i delingsaftalen.
Der resterer fortsat afklaring af visse forhold, men vi har fået oplyst, at Region Midtjyl-
land vil tage initiativ til dialog med de modtagende myndigheder herom forud for frem-
læggelse af tillæg til efterreguleringsoversigten i efteråret 2007.

3.3 Modtagende myndigheders bemærkninger til efterre-
guleringsoversigten

Modtagende myndigheder har haft mulighed for at give bemærkninger til efterregule-
ringsoversigten.

Vi har fra Region Midtjylland modtaget bemærkninger til efterreguleringsoversigten fra
følgende myndigheder:

w Herning Kommune

w Holstebro Kommune

w Struer Kommune

w Lemvig Kommune

w Ringkjøbing-Skjern Kommune

w Region Midtjylland

w Finansministeriet.
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Konklusion

Vi har gennemgået bemærkningerne fra de modtagende myndigheder og i relevant om-
fang anvendt disse som en del af vores revisionsgrundlag.

Vi er bekendt med, at Region Midtjylland vil tage kontakt til de modtagne myndigheder
for afklaring af de rejste problemstillinger forud for fremlæggelse af tillæg til efterregu-
leringsoversigten i efteråret 2007.

Vi har følgende kommentarer til udvalgte væsentlige og principielle problemstillinger i
de modtagende myndigheders bemærkninger (vores kommentarer er anført med kursiv):

w Aktiver generelt
Revisionen er blevet anmodet om generelt at efterse, at alle aktiver herunder
ejendomme, der er udmatrikuleret i forbindelse med delingen, i efterregulerin-
gen er værdisat efter de gældende regler.
Som nævnt i afsnit 2.2 har vi udført vores revision ved stikprøver og således
ikke efterprøvet værdiansættelsen af alle aktiver

 Skæringsdato for fordeling af nettoformue
Opgørelsen af nettoformuen er beregnet med baggrund i likvidationsbalancen
pr. 23. maj 2007 og ikke som forudsat i delingsbekendtgørelsen i det godkend-
te regnskab for 2006.
Flere modtagende myndigheder har gjort indsigelse mod dette forhold, pri-
mært i forhold til overtagelse af byggekreditter optaget i likvidationsperioden.
Vi anbefaler, at forholdet søges afklaret ved aftale eller hos tilsynsmyndighe-
den.

3.4 Ledelsens regnskabserklæring

Vi har i forbindelse med revisionen af efterreguleringsoversigten indhentet regnskabser-
klæring fra direktionen til bekræftelse af oplysningerne i efterreguleringsoversigten og
deres fuldstændighed.

Erklæringen er dateret den XXX. september 2007 og er underskrevet uden yderligere
kommentarer.
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4 Revisionens bemærkninger

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger: 

4.1 Indkomstskatterestancer

Ringkjøbing Amt har i 2006 på baggrund af ændringer i efterreguleringsbestemmelserne
i skattelovgivningen, tilbagemelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Danske
Regioner afskrevet indkomstskatterestancer med 21,5 mio. kr. 

Efter udarbejdelsen af efterreguleringsoversigten er der opstået tvivl om, hvorvidt tilgo-
dehavendet burde have været afskrevet i 2006. 

Vi vil derfor anbefale, at regionen søger en afklaring heraf, inden der overfor de modta-
gende myndigheder fremlægges tillæg til efterreguleringsoversigten.

4.2 Rettigheder og pligter

Efterreguleringsoversigten indeholder ikke en identifikation eller fordeling af rettigheder
og pligter, som kan være opstået efter aftaleudkastets godkendelse.

Det er vores opfattelse, at der forud for fremlæggelse af tillæg til efterreguleringsover-
sigten bør undersøges, om samtlige rettigheder og pligter er overgået til de modtagende
myndigheder.

4.3 Dokumentation for likvidationsbalancens finansielle
poster

Opgørelsen af nettoformuen er foretaget med baggrund i likvidationsbalancen pr. 23.
maj 2007.

Ved revisionens afslutning var enkelte statuskonti vedrørende bl.a. funktion 9.59, mel-
lemregningskonti, ikke afstemt. Vi har følgelig ikke kunnet efterprøve, om disse konti
indeholdt poster, som har betydning for efterreguleringen.
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4.4 Materielle anlægsaktiver

Nedskrivning af værdier
I likvidationsperioden er der foretaget regnskabsmæssige nedskrivninger på i alt ca. 
110 mio. kr. vedrørende anlæg fra 2004 og 2005 og 37 mio. kr. vedrørende igangværen-
de anlæg 2006.

Efter vores opfattelse er der tale om væsentlige afvigelser, som er omfattet af § 38, stk.
4 i bekendtgørelse nr. 380 af 25. april 2007 (om fordeling af aktiver, passiver m.v.). Så-
danne afvigelser skal der ifølge bekendtgørelsen redegøres nærmere for i efterregule-
ringsopgørelsen.

Følgende forhold skal i den forbindelse bemærkes:

Vi har i forbindelse med den løbende revision udtaget et antal anlægssager og vurderet
de faktisk anvendte aktiveringsprocenter.

Hvis der alene fokuseres på anlægsprojekternes konkrete indhold, er det vores
opfattelse, at aktiveringsprocenterne er for lave.  De faktisk anvendte aktiveringsprocen-
ter skal imidlertid ses i sammenhæng med, at amtet har foretaget nedskrivninger med til-
bagevirkende kraft på en række anlæg. Disse nedskrivninger er modregnet i udgifter til
nyanlæg.  Dette betyder eksempelvis, at et gymnasium, hvor aktiveringsprocenten er
50%, dækker over en aktiveringsandel for nyanlæg fratrukket en nedskrivning på den
gamle del af bygningen. I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner og
amter burde nedskrivningen af eksisterende anlæg og aktiveringen af nye anlægsaktiver
være holdt ad- skilt.

Amtet har på vores anmodning redegjort for de foretagne nedskrivninger på de
projekter, som vi har udtaget til revision. Ud fra disse redegørelser og vores gennem-
gang af afholdte anlægsudgifter har vi vurderet, at nettoværdisætningen godt kan for-
enes med reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amter. 

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på følgende forhold:

1. Der er en meget stor “elastik” i disse vurderinger. Værdisætningen kan således sag-
tens svinge mange millioner kroner og alligevel være i overensstemmelse med reg-
lerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amter.

2. Der er efter vores vurdering tale om en ændring af amtets hidtidige praksis, som i
nogle tilfælde går helt tilbage til åbningsbalancen 1. januar 2004 og dermed revurde-
rer de skøn, som blev foretaget dengang.

3. Ovennævnte redegørelser/dokumentation for nedskrivninger er udarbejdet på vores
foranledning og til brug for vores revision. Efter vores opfattelse er nedskrivninger-
ne foretaget ud fra en viden, som administrationen har haft om nogle konkrete
anlæg, mere end der er tale om en systematisk gennemgang og (byggeteknisk) revur-
dering af samtlige anlæg. Endvidere har vi i vores stikprøvevise revision fokuseret
på anlæg med lav aktiveringsprocent, som overgår til Regionen. Det kan derfor ikke
udelukkes, at der er andre anlæg, hvor nedskrivning af værdierne også kan være re-
levant. 
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Fejl i værdisætning af anlægsaktiver
I forbindelse med revisionen har vi konstateret følgende konkrete fejl i værdisætningen:

w 3 anlægsarbejder, hvor der ikke har været udgifter i 2004-2006. Disse anlæg
må anses for afsluttede. Ringkjøbing Amt har imidlertid ikke aktiveret disse
anlægsarbejder - forstået således, at der ikke afskrives på aktiverne i oven-
nævnte år. Dette bevirker, at kommunerne overtager et aktiv, der er værdiansat
for højt

w Manglende regulering af afskrivningsgrundlaget i forbindelse med nedskriv-
ninger på 110 mio. kr. Iflg. oplysninger fra forvaltningen er der i alt afskrevet
ca. 1 mio. kr. for meget

w Vi har i en tidligere revisionsberetning peget på manglende afskrivninger på 
4,8 mio. kr. p.g.a. forkert anvendt startdato for afskrivning. Dette forhold er
ikke rettet og forvaltningen har beregnet betydningen af dette til ca. 5 mio. kr.

Regionen har oplyst, at de konkrete fejl vil blive rettet i tillæg til efterreguleringen.

4.5 Uafklarede forhold

Vi har afdækket nedenstående forhold, som ved revisionens afslutning endnu ikke var
endeligt afklaret eller berigtiget:

w Tilskrevne renter i december 2006 vedrørende bankindeståender og kursregu-
lering af lån er ikke bogført  

w På afstemningen vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter er der noteret,
at der mangler slutafregning fra én kommune

w På afstemningen vedrørende lån til motorkøretøjer er der noteret adskillige dif-
ferencer mellem de medtagne beløb og de notater, som findes i Regionen. For
eksempel er der for en kommune noteret 10.581.878 kr., men der er kun med-
taget 3.937.793 kr. Forvaltningen har oplyst, at der fortsat mangler oplysninger
fra nogle kommuner, og at man derfor anvendt egne oplysninger

w Funktion 9.20 - Pantebreve  indeholder tilgodehavender vedrørende selvejende
institutioner, der overdrages til de enkelte kommuner. De akkumullerede af-
drag frem til primo 2004 er omkonteret til funktion 9.59 - mellemregningskon-
ti. Afdragene er således ikke reelt betalt af institutionerne, men står nu regi-
streret som et “kontant mellemværende”.  Da der således reelt er tale om af-
dragsfrie lån, har Regionen oplyst, at værdisætningen i forhold til efterregule-
ringsopgørelsen vurderes påny

w Beløb til senere afvikling (funktion 9.59). Af kontoens afstemning fremgår et
beløb på -803.250,00 kr. vedrørende Økonomistyrelsen. Posten burde have
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været bogført på driften forinden årsafslutningen og repræsenterer derfor ikke
en reel værdi på status

w Ejendomsskatteopgørelser er ikke indsendt fra alle kommuner. Følgelig har de
bogførte ejendomsskatter ikke kunnet dokumenteres i fuldt omfang.

Herning, den 26. september 2007
KOMMUNERNES REVISION A/S 

Poul Schlosser             /            John D. Jensen

Fremsendt via mail forsynet med digital signatur.
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