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Besvarelse af revisionsberetning 2017 - endelig

7. juni 2018

Kommunens revison har afgivet revisionsberetning for 2017 vedrørende årsregnskabet samt bilag 2 – 3
vedrørende sociale-, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion eller tilskud fra
Staten. Endvidere er der i år fremsendt bilag 4 om ansvarsforhold mv. som følge af, at der er tiltrådt et nyt byråd
siden sidste beretning.
Beretningen indeholder en egentlig bemærkning på beskæftigelsesområdet, der skal besvares overfor
tilsynsmyndigheden, og en enkelt anbefaling vedr. IT-sikkerhed, der også er besvaret nedenfor.
Udsnit af revisionsberetningen er klippet ind og i tilknytning hertil er forvaltningens besvarelse anført.
Revisionsberetningen og besvarelse indsendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august 2018.
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BESVARELSE:
Ledelsen tager revisionens bemærkning meget alvorligt. I 2018 følges ungeområdet intensivt, og der er tæt,
månedlig dialog mellem jobchef, afsnitsleder og teamleder i forhold til rettidighed på samtaler og afgivelse af tilbud.
Der udtages et øget antal kontrolsager månedligt for henholdsvis de uddannelsesparate og aktivitetsparate
modtagere af uddannelseshjælp i jobcentrets interne revision. Controller er i løbende dialog med Jobchef, afsnitsog teamleder og følger ligeledes udviklingen tæt. På baggrund af første kvartal 2018 kan der allerede nu
konstateres væsentlige forbedringer på området.
Kommunen arbejder systematisk med rettidighed i samtaler, afholdelse af FVU-test og rettidig afgivelse af tilbud,
og i forlængelse heraf korrekt registrering og publicering i DFDG (det fælles datagrundlag). Arbejdsgangene er
blevet strammet op og præciseret for jobrådgiverne. Jobcentret har derudover udviklet og skræddersyet
ledelsesinformation, der skaber øget ledelsesmæssig opmærksomhed på sagernes rettidighed med henblik på at
understøtte, at alle borgere får en rettidig indsats. Implementering af værktøjet er i proces og tilpasses løbende.
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BESVARELSE:
Anbefalingerne drejer sig om opdatering af nuværende it-sikkerhedspolitik, hvor Roskilde kommune i samarbejde
med 11 sjællandske kommuner er ved at have en ny, opdateret it-sikkerhedspolitik klar. Den forventes færdig
umiddelbart efter sommerferien og vil blive forelagt byrådet derefter. Færdiggørelse af arbejde med ajourføring af
beredskabsplaner som er sket efter revisionens besøg i april måned. Og endelig notering af dato i loggen for
firewall ændringer samt implementering af logningsadministrationsværktøj, som ligeledes er sket umiddelbart efter
revisionens besøg.

BESVARELSE:
Inden for rammerne af kommunens arbejde med at implementere den nye persondataforordning fra EU er der
skabt et øget fokus på og beredskab over for cybertrusler. Kommunen anvender tillige filtre ud mod internettet, som
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løbende opdateres med blokeringer af alle kendte trusler og angrebstyper. Dette betyder dog ikke, at kommunen
ikke kan blive ramt af cyberangreb. Der kan desværre ikke gives nogen garantier på dette område, som er i
konstant udvikling.

BESVARELSE:
Ledelsen vil følge revisionens anbefaling.

