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Ministerredegorelse vedrørende beretning 17/2014 om satspuljen
I brev af25.juni 2015 har Statsrevisorerne fremsendt beretning nr. 17/2014 om
satspuljen. I brevet anmoder Statsrevisorerne om en redegørelse for de foran
staltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.
Jeg ser med stor alvor på beretningens konklusioner. Overordnet noterer jeg
mig, at det i undersøgelsen konkluderes, at ministerierne samlet set ikke har en
helt tilfredsstillende forvaltning afsatspuljen. Forvaltningen beskrives endvide
re som unodigt kompleks og bureaukratisk.
På baggrund af undersøgelsen peges der på flere ikke helt tilfredsstillende for
hold. Konkret peges der på en utilstrækkelig systemunderstøttelse, hvilket øger
risikoen for fejl i forbindelse med den årlige opgørelse afsatspuljen. Herudover
peges på, at den samlede oversigt over satspuljens anvendelse er svær at over
skue, hvilket derfor ikke tjener som et tilstrækkeligt inforrnationsgrundlag for
offentligheden i puljens anvendelse.
Derudover bemærker Rigsrevisionen, at opfølgningen varierer mellem de for
skellige ordninger, og at ministerierne gennemgående ikke kan følge op på den
direkte anvendelse af tilskud, som kanaliseres ud i lovbunde bevillinger.
Endelig peger Rigsrevisionen på, at ministerierne ikke i tilstrækkeligt grad vur
derer, om satspuljemidleme udrnontes til forbedring af vilkårene for overfør
selsindkomstmodtagere og svage grupper. I den forbindelse konstaterer Rigsre
visionen dog, at formålet med satspuljen er meget bredt defineret i lovgivnin
gen.
Rigsrevisionen anbefaler på baggrund af undersøgelsen, at ministerierne etable
rer et mere gennemsigtigt grundlag for satspuljens administration og tilveje
bringer en mere systematisk opfølgning, som kan bidrage med mere viden om
satspuljens anvendelse.
Opfølgning på anbefalinger fra tværministeriel taskforce
SR-regeringen nedsatte i 2014 en tværministeriel taskforce for satspuljen. Be
skæftigelsesministeriet har indgået aktivt i arbejdet, der har haft til formål at
gennemgå administrationen af satspuljen og komme med forslag til mulige æn
dringer med henblik på at sikre en fremadrettet administration af satspuljen, der
er mere enkel, automatiseret og sikker.
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Taskforcens arbejde har resulteret i en række konkrete anbefalinger til en for
bedring af forvaltningen afsatspuljen, som fremgår af den nyligt offentliggjorte
Afrapportering fra lask force for satspuen. Regeringen og forl igspartierne bag
satspuljen blev i oktober enige om at følge task forcens anbefalinger, der er
målrettet en mere enkel, automatiseret og sikker administration afsatspuljen.
Finansministeriet vil være initiativtager på opfolgningen og implernenteringen
aftask forcens anbefalinger, der i tillæg til at etablere en række systemunder
støttende værktøjer og forbedringer af administrationen, skal skabe et mere
tidssvarende regelsæt. Beskæftigelsesministeriet vil indgå aktivt og beredvilligt
i dette arbejde.
Det er min klare forventning, at vi med implementeringen aftask forcens anbe
falinger imødekommer de kritikpunkter, der rejses i forbindelse med beretnin
gen.

Kopi af dette brev er sendt til Rigsrevisionen.
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