Frederikssund Kommune
Torvet 2
3600 Frederikssund
Att.: Grethe Fuglsang

Godkendelse af revision
Klaus Hækkerup har i henvendelser af 5. september 2018 og 2. juni
2019 klaget over Frederikssund Kommunes revision. I den forbindelse
har Klaus Hækkerup påpeget en række forhold i relation til
Vingeprojektet, som efter hans opfattelse burde have været behandlet af
kommunens revisor BDO i forbindelse med revisionen af årsregnskabet
2017.
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J.nr. 19-11903 og 20-4616
Ankestyrelsen
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Til brug for Ankestyrelsens vurdering af, om BDO kan godkendes som
kommunens sagkyndige revision, bad vi den 16. september 2019
byrådet om en udtalelse på baggrund af de to henvendelser fra Klaus
Hækkerup.
Den 8. november 2019 modtog Ankestyrelsen kommunens udtalelse
vedrørende Klaus Hækkerups henvendelser. I udtalelsen henviser
kommunen til revisionsberetning nr. 15 om årsregnskabet 2017, hvor
Vingeprojektet er omtalt en række steder.
Derudover modtog Ankestyrelsen den 27. september 2019 kopi af
beslutningsprotokol fra byrådets møde den 25. september 2019. Det
fremgår heraf, at byrådet antog BDO som kommunens sagkyndige
revision for perioden 2016-2019. Kopi af revisionsaftalen var vedlagt.
Den 23. januar 2020 modtog Ankestyrelsen kopi af beslutningsprotokol
fra byrådets møde den 27. november 2019, hvor byrådet besluttede at
antage BDO som kommunens sagkyndige revision for perioden 1. januar
2020 og syv år frem. Det fremgår blandt andet af
beslutningsprotokollen, at revisionen omfatter den lovpligtige revision,
herunder finansiel revision, juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision. Kopi af leveringskontrakten var vedlagt.
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Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 42, stk. 1, at enhver
kommune skal lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller
registreret revisor. Kommunens revision skal være sagkyndig og
uafhængig, og antagelse af revisionen skal godkendes af Ankestyrelsen.
Formålet med Ankestyrelsens godkendelse er at sikre, at revisionen lever
op til lovgivningens krav om sagkundskab og uafhængighed.
Ankestyrelsen vil eksempelvis kunne nægte godkendelse af revisionen,
hvis kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om antagelse af en
revisor, som har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentaget
forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed, og de udviste forhold giver
grundlag for at antage, at den pågældende ikke i fremtiden vil udøve
virksomheden på forsvarlig måde.
Vi henviser til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Hans B.
Thomsen m.fl., 2. udgave 2010, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
side 322-329.
Det er Ankestyrelsens opfattelse, at der ikke er fremkommet oplysninger
til sagen, der giver os anledning til at antage, at BDO ikke har handlet i
overensstemmelse med gældende regler, herunder henholdsvis i
forbindelse med Vingeprojektet og i forbindelse med revisionen af
kommunens årsregnskab for 2017.
På det foreliggende grundlag foretager Ankestyrelsen derfor ikke
yderligere i anledning af Klaus Hækkerups henvendelser om kommunens
revision.
På den baggrund er det Ankestyrelsens opfattelse, at betingelserne for at
godkende BDO som kommunens sagkyndige revision må anses for at
være opfyldt, og Ankestyrelsen godkender hermed i medfør af § 42, stk.
1, 3. pkt., i kommunestyrelsesloven, at kommunen har antaget BDO som
sagkyndig revision henholdsvis for perioden 2016-2019 og for perioden
1. januar 2019 og syv år frem.
Ankestyrelsens bemærkninger
Vi gør opmærksom på, at kommuners, regioners og kommunale
fællesskabers antagelse af deres sagkyndige revision skal godkendes af
Ankestyrelsen. Det følger af kommunestyrelseslovens § 42, stk. 1, 3.
pkt. Derudover fremgår det af betænkning nr. 1487/2006 om kommunal
og regional revision, at der stilles krav om en forudgående godkendelse.
Det betyder, at Ankestyrelsen skal godkende antagelsen af en
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kommunes sagkyndige revision, inden revisionen påbegynder sit arbejde
som revisor for kommunen.
Vi beder på den baggrund om, at Frederikssund Kommune fremover
indhenter Ankestyrelsens forudgående godkendelse i forbindelse med
antagelse af kommunens revision. Det gælder også, selvom der indgås
en ny aftale med kommunens nuværende revision.
Endelig bemærker vi, at Ankestyrelsens anmodning om en udtalelse den
16. september 2019 var stilet til byrådet i Frederikssund Kommune og
således ikke til forvaltningen. Konkret har vi dog vurderet, at sagen er
tilstrækkelig oplyst ud fra de oplysninger, vi har modtaget og beskrevet
ovenfor. Vi fortager derfor ikke yderligere på den baggrund.
Venlig hilsen
Mia Enghardt Korsholm

Kopi er sendt til:
,
Klaus Hækkerup

Vi har anvendt:
Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse
(kommunestyrelsesloven)

3

