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Sundheds‐ og ældreministerens redegørelse til Statsrevisorer‐
ne om beretning nr. 17/2014 om satspuljen
Under henvisning til Statsrevisorernes brev af 25. juni 2015, ref. 14‐000823‐14, vedr.
beretning nr. 17/2014 om satspuljen skal jeg hermed redegøre for de foranstaltnin‐
ger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til.
Jeg har noteret mig følgende kritikpunkter i relation til beretningen om satspuljen:
 at ministerierne aldrig har foretaget en tværgående evaluering af den sam‐
lede satspulje, så det vides ikke, om formålet med satspuljen er indfriet,
 at Finansministeriet som den overordnede ansvarlige for forvaltningen af sats‐
puljen og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Be‐
skæftigelsesministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse som ansvar‐
lige for udmøntningen og opfølgningen på satspuljemidlerne samlet set ikke har
en helt tilfredsstillende forvaltning af satspuljen.

Jeg skal indledningsvis bemærke, at jeg i min redegørelse udelukkende har forholdt
mig til de kritikpunkter, som kan henføres til Sundheds‐ og Ældreministeriets ressort.
Jeg har noteret mig Statsrevisorernes og Rigsrevisionens bemærkninger om, at der
aldrig er foretaget en tværgående evaluering af den samlede satspulje. Jeg skal dog
bemærke, at satspuljeinitiativerne på sundheds‐ og ældreområdet i stort omfang eva‐
lueres, således at der skabes grundlag for vidensdeling og udbredelse af best‐praktice
med henblik på fremadrettet at sikre, at der opnås den bedste effekt af de afsatte
midler.
Jeg er enig i vigtigheden af, at det skal være muligt at gennemskue, om formålet med
satspuljen er indfriet med de initiativer, der hvert år sættes i gang. Dette gælder ikke
kun undertegnede men også satspuljeordførerne fra partierne bag satspuljen, hvilket
aftalen fra oktober i år om principperne for satspuljens tilvejebringelse og udmønt‐
ning også er et bevis på. Det fremgår således af aftalen, at udmøntningen af satspul‐
jemidlerne målrettes få, større og effektfulde initiativer inden for højt prioriterede
temaer, ligesom der vil blive lagt vægt på, at initiativerne baseres på den eksisteren‐
de viden og forventede effekt forbundet med initiativerne.
Jeg har endvidere noteret mig, at det af Rigsrevisionens beretning fremgår,
 at der er forskel på ministeriernes opfølgning på de forskellige bevillingsty‐
per under satspuljen,
 at ministerierne i de tilskudssager (projekt‐ og driftstilskud), Rigsrevisionen
har gennemgået, i det store hele foretager en tilfredsstillende opfølgning på
mål, aktiviteter, resultater og økonomi,
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at det kan være vanskeligt for ministerierne at foretage en opfølgning på det
konkrete økonomiske forbrug i relation til lovbundne bevillinger og bloktil‐
skud.

Jeg er enig med Rigsrevisionen i, at der findes flere forskellige bevillingstyper, og at
opfølgningen er forskellig for de forskellige tilskudstyper. Dette gør sig specielt gæl‐
dende for de tilskudsmidler, der overføres til bloktilskuddet.
For så vidt angår opfølgningen på projekt‐ og driftstilskud skal jeg bemærke, at Sund‐
heds‐ og ældreministeriet løbende arbejder på at forbedre opfølgningsprocedurerne
for de nævnte bevillingstyper. Hertil kommer, at ministeriet via ministeriets tilskuds‐
administrative vejledning har et grundlag for, at tilskuddene administreres i henhold
til de af Finansministeriet fastsatte retningslinjer.
Jeg skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at ministeriet har igangsat arbejdet
med implementeringen af et tilskudsadministrativt system (TAS), som kan medvirke
til forbedrings af styringen/administrationen af ministeriets mange tilskudsbevillin‐
ger. Herudover igangsætter ministeriet i begyndelsen af 2016 udarbejdelsen af en til‐
skudsvejledning for sagsbehandlere, som ligeledes vil være med til at forbedre mini‐
steriets administration af tilskudsbevillingerne.
Ministeriet har igennem årene fået en del satspuljemidler – særligt på psykiatriområ‐
det – som er overført til bloktilskuddet. I praksis vil det oftest ikke være muligt at føl‐
ge disse midler, hvilket betyder, at der heller ikke aflægges særskilt regnskab for disse
midler. Ministeriet følger derfor aktiviteten på udvalgte parametre med det formål
overordnet set at følge efterlevelsen af afsatte satspuljemidler tildelt psykiatrien,
herunder b.la. i forhold til øget kapacitet og aktivitet i psykiatrien.
Set i lyset af Rigsrevisionens bemærkninger om den forskelligartede opfølgning på
anvendelsen af satspuljemidlerne har jeg derfor med tilfredshed konstateret, at sats‐
puljepartierne med tiltrædelsen af ”Aftale om principperne for satspuljens tilveje‐
bringelse og udmøntning (oktober 2015)” var enige om at tilslutte sig, at der som led i
opfølgning på Taskforcens analyse af satspuljen sker en præcisering i regelsættet, så‐
ledes at der fremadrettet kun følges op på det faktiske forbrug ved bevillinger med
videreførselsadgang, hvor det er regnskabsmæssigt eller fagligt muligt.
Et eksemplar af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Sophie Løhde

