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Revision af efterreguleringsoversigt ultimo 2006

Beretning nr. 79

VIBORG AMT

Kommunernes Revision A/S



Til  Regionsrådet i Region Midtjylland

Vi har i perioden 1. juni til 17. august 2007 revideret “Efterreguleringsoversigt 2006 for
Viborg Amt” inklusive bilag.

Efterreguleringsoversigten er godkendt af Regionsrådet den 23. maj 2007.

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 Viborg Amt for ændringer siden ultimo 2004 til ultimo
2006, som opgøres i overensstemmelse med reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeri-
ets bekendtgørelse om fordeling af aktiver, passiver, rettigheder og pligter og ansatte
som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.

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 Viborg Amts revisionsregulativ, Indenrigs- og Sundhedsministeriets be-
stemmelser, samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelæg-
ger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at efterregu-
leringsoversigten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stik-
prøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i efterreguleringsoversigten
anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af le-
delsen 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

1.1 Nettoformue

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:

872.779Nettoformue i alt

130.917Kommunerne  15%

645.856Regionerne  74%

96.006Staten  11%

i tusinde kr.

NettoformueModtagende forvaltningsniveau

Fordelingen af nettoformuen til de enkelte kommuner fremgår af bilag til efterregule-
ringsoversigten.

1.2 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

18.856Kommunerne

271.046Regionerne

-289.902Staten

i tusinde kr.

KompensationsbeløbModtagende forvaltningsniveau

Positivt beløb angiver at forvaltningsniveauet skal modtage kompensationsbeløb, og negativt beløb angiver at forvalt-
ningsniveauet skal afregne kompensationsbeløb.

Fordelingen af kompensationsbeløbet til de enkelte kommuner fremgår af bilag til efter-
reguleringsoversigten.
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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. 

Revisionen er udført i samspil med Region Midtjyllands medarbejdere, således at fejl og
mangler i videst mulig omfang er søgt afklaret inden revisionens afslutning. 

I forbindelse med revisionen af Viborg 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.

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 væsentlige
eller risikofyldte

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.
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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. 16.
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 16.
maj 2007 og kan konstatere:

w at posteringerne primært vedrører udligning af kortfristede tilgodehavender og
kortfristede gældsforpligtelser.

w at der er foretaget en række driftsposteringer i likvidationsperioden.

w at der er registreret en låneoptagelse på 153,8 mio. kr. på funktion 9.50. Låne-
optagelsen vedrører byggekreditter til almene ældreboliger.

Det er vores opfattelse, at likvidationsbalancen pr. 16. maj 2007 er et fornuftigt ud-
gangspunkt for efterreguleringen.

Nettoformuen er i efterreguleringsoversigten opgjort til 872,7 mio. kr. Efter udsendelsen
af efterreguleringsoversigten er der foretaget rettelser, således at nettoformuen rettelig
udgør 871,7 mio. kr. Reguleringen heraf vil indgå i den endelige beregning af nettofor-
muen.

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

Der er dog konstateret enkelte forhold, som påvirker opgørelsen af nettoformuen og så-
ledes 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

Voksenspecialskolen på Mors er fejlagtig medtaget i opgørelsen af materiale aktiver
vedrørende Skive Kommune. Voksenspecialskolen skal rettelig henføres til Morsø
Kommune med 9.797.610 kr., specificeret på følgende aktiver:

w Aktiv nr. 1424 Grund:  252.200 kr.

w Aktiv nr. 1425 Bygninger:  9.545.100 kr.

Region Midtjylland har korrigeret forholdet i forbindelse med udmelding og afregning
af kompensationsbeløb til de modtagende myndigheder.

Vi har i forbindelse med revisionen af Viborg Amts årsregnskab 2006 konstateret, at sy-
gesikringens clearingskonto (mellemregning med andre amter) er opført med en gæld på
1.781.271 kr. mod retteligt et tilgodehavende på 1.715.571 kr.

I likvidationsbalancen pr. 16. maj 2007 er forholdet berigtiget og indgår dermed korrekt
i beregningen af den efterregulerede nettoformue.

Herudover er det vores overordnede vurdering, at der i efterreguleringsoversigten er
foretaget en korrekt 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.
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Konklusion

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

Dog er det i bilaget til efterreguleringsoversigten, omfattende generelle og specifikke
forhold anført, at eventualrettigheder i “Foreningen til Begrænsning af Skadesudgifter”
(FBS) overtages af Region Midtjylland, hvilket er i overensstemmelse med Indenrigs-
og Sundhedsministeriets udmelding.

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

I bilag til efterreguleringsoversigten er der kommenteret på specifikke aktiver, som er
genstand for dialog med de modtagende myndigheder eller som er værdiansat anderle-
des i efterreguleringsoversigten end i det godkendte årsregnskab for 2006 for Viborg
Amt.

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.
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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 Favrskov Kommune

w Morsø Kommune

w Silkeborg Kommune

w Skive Kommune

w Thisted Kommune

w Viborg Kommune

w Region Midtjylland

w Finansministeriet

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 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.

w Almen boliger (ældre- og handicapboliger)
Der er fra flere modtagende myndigheder gjort indsigelse mod overtagelse af
igangværende byggeprojekter eller værdisætningen heraf.
Vi er bekendt med, at der tidligere har været dialog mellem Region Midtjyl-
land og de modtagende myndigheder omkring de rejste problemstillinger.
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Vi er ligeledes bekendt med, at én af de modtagende myndigheder har oriente-
ret statsforvaltningen om problemstillingen.

w Fiberforbindelse til Sygehus Nord
Revisionen er anmodet om at følge op på, om værdiansættelsen er foretaget ef-
ter gældende regler.
Fiberkablet er i amtets ultimobalance 2006 optaget med en værdi på 3,9 mio.
kr., hvilket er i overensstemmelse amtets regnskabspraksis og gældende
regler. Værdiansættelsen til 0 kr. i efterreguleringsoversigten kan efter vores
opfattelse udelukkende foretages med hjemmel i § 42 i delingsbekendtgørelsen
med accept fra de modtagende myndigheder.
Der henvises til kapitel 4, Revisionens bemærkninger.

w Pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd
Der er fra flere modtagende myndigheder rejst spørgsmål omkring tilhørsfor-
hold eller opgørelse af tjenestemandspensionsforpligtelser.
Tjenestemandspensionsforpligtelsen er opgjort på baggrund af en aktuarbe-
regning fra SamPension, som vi har revideret som en del af vores revision af
Viborg Amts årsregnskab for 2006. Vi har ikke yderligere kommentarer til op-
gørelsen af tjenestemandspensionsforpligtelsen.
Med hensyn til specifikke problemstillinger omkring tilhørsforhold vil dette
blive afklaret af Region Midtjylland og indarbejdet i tillæg til efterregule-
ringsoversigten.

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 15. august 2007 og er underskrevet uden yderligere kommen-
tarer.
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4 Revisionens bemærkninger

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger: 

4.1 Forhold konstateret ved årsregnskabsrevisionen 2006

Ved revisionen af Viborg Amts regnskab har vi konstateret en række forhold, som har
indflydelse på nettoformueberegning/-fordeling.

Visse af de konstaterede forhold er indarbejdet i den efterregulerede nettoformue samt  
redegjort for i efterreguleringsoversigten, eksempelvis:

w værdiansættelse af almene boliger

w manglende aktivering af afholdte anlægsudgifter

w eventuel indregning af ejerandel vedrørende Forskerpark Foulum

Det fremgår af efterreguleringsoversigen, at der pt. arbejdes med en verificering af for-
holdene.

Herudover har vi ved årsregnskabsrevisionen konstateret følgende forhold, som efter vo-
res opfattelse påvirker den endelige nettoformueberegning/-fordeling:

Udbetaling af erstatninger til dambrug

Viborg Amt har opkøbt opstemningsrettighederne ved flere dambrug med henblik på at
nedlægge stemmeværkerne og i nogle tilfælde selve dambruget.

De indgåede aftaler med den enkelte dambrugsejer om mistede rettigheder og reetable-
ring af dambrugsareal mod udbetaling af en aftalt engangssum er blevet tinglyst på ejen-
dommen. Først når betingelserne for udbetaling er opfyldt, udbetales erstatningen til
dambrugsejeren. For en del af disse aftaler er betingelserne for udbetaling ikke blevet
opfyldt inden udgangen af 2006.

På grund af strukturreformen er de resterende erstatningsbeløb på ialt 2.897.500 kr. ud-
betalt i 2006 til de opgavemodtagende myndigheder (Viborg Kommune 1.617.500 kr.
og Thisted Kommune 1.280.000 kr.), som således i stedet skal varetage udbetalingen til
den enkelte dambrugsejer, når betingelserne herfor er opfyldt.

Efter amtets hidtidige praksis er udbetaling af erstatningsbeløb først sket, når betingel-
serne herfor har været opfyldt. Ved at udbetale beløbet til de modtagne myndigheder i
2006 bryder amtet kontinuitetsprincippet på området.

Da betingelserne for udbetaling ikke er opfyldt i regnskabsåret 2006, burde beløbet efter
vores opfattelse ikke have været henført til amtets regnskab for 2006.
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Anlægsprojekt “Erstatningsbyggeri” - periodisering

Sygehus Viborg har ultimo regnskabsåret 2006 registreret et udgiftsbilag på 1.950.000
kr. samt et udgiftsbilag på 487.500 kr. (svarende til momsen af 1.950.000 kr.) som
manglende udbetaling på anlægsprojektet “Erstatningsbyggeri”. Beløbene er registreret
med modpost på balancen på funktion 9.47, deposita.

Vi har anmodet om leverandørfakturaer m.v. som dokumentation på udgiften. Sygehuset
har overfor os oplyst, at der ikke kan fremskaffes fakturaer på udgiften, og at der reelt er
tale om overførsel af en uforbrugt bevilling.

Det bemærkes, at forholdet ikke er i overensstemmelse med reglerne i Indenrigs- og
Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem, ligesom Viborg Amt ikke kan hjem-
tage momsrefusion via den fælles amtskommunale momsudligningsordning, da der ikke
er underliggende fakturaer for udgiften.

Da der ikke foreligger leverandørfaktura, burde udgiften ikke have været registeret i
regnskabet for 2006, ligesom der ikke burde være hjemtaget købsmomsrefusion.

Indregning af mellemværender vedrørende almene boliger i balancen
Viborg Amt har indgået aftale med en række boligselskaber om administration af amtets
almene boliger. Amtets mellemværender med boligerne/beboerne indregnes i amtets ba-
lance på grundlag af regnskaber modtaget fra boligselskaberne. 

Vi har konstateret, at der usikkerhed om indregningen af mellemværenderne på amtets
balance, og at visse mellemværender er forkert indregnet. 

Der arbejdes pt. på en udredning af mellemværenderne, således der kan foretages for-
nødne berigtigelse i forhold til efterreguleringen af Viborg Amts deling. 

4.2 Fiberforbindelse til Sygehus Nord

Fiberkablet er i amtets ultimobalance 2006 optaget med en værdi på 3,9 mio. kr., hvilket
er i overensstemmelse amtets regnskabspraksis og gældende regler. 

Værdiansættelsen til 0 kr. i efterreguleringsoversigten kan efter vores opfattelse udeluk-
kende foretages med hjemmel i § 42 i delingsbekendtgørelsen med accept fra de modta-
gende myndigheder.
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4.3 Indkomstskatterestancer

Som det fremgår af efterreguleringsoversigten, har Viborg Amt i 2006 på baggrund af
ændringer i efterreguleringsbestemmelserne i skattelovgivningen, tilbagemelding fra In-
denrigs- og Sundhedsministeriet samt Danske Regioner afskrevet indkomstskatterestan-
cer med 19,7 mill. 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.

4.4 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.

Viborg, den 17. august 2007
KOMMUNERNES REVISION A/S 

Niels K. Bendtsen               /               Kim Pedersen
Chefrevisor                                                             Ledende revisor

Fremsendt via mail forsynet med digital signatur.
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