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Beretning oni revision af statsregnskabet for 2011

\led skrl\ else at 26 no\ernbLr 2012 bar statsrevisoratet iremsendtheretning nr 1 ii3
22/2011 orn revision af statsregnskabet for 201 1. 1 henhold ni by om revision af

Sass r 3 919

slatens regnskaher 18. sik. 2. skaljeV bemrke folgende orn de overvejeiser ogbemerkninger. sorn beretningen giver anledning tO.

Ad. 233 Reiisioii afArbejds,narkeds.styrelse,:
1 relation til Statsrevisorernes bernierkning om lonrevisionen i Arhejdsmarkedsstvrelsen. tager Ininisteren iii efterretning, at Rigsrevision bar konstaicret, at fleremedarbejdere havde fast overarbejde i hetydeligt omfang. Rigsrevisionen tinder, atArbedsrnarkedsst\relsen hor satte fokus pa kontrol vedr. registrering afoverarbejde og udhetalina,

Jeg kan oplvse. at Arbeidsmarkcdsstyrelsen bar laget Rigsrevisionens hcrnerkninger til efterretning og vi) folge dern.

I relation 01 Statsrevisorerne hemrkning orn lonrevisionen i Arbejdsrnarkedsstyrelsen, lager minisleren 01 efterretning. at Rigsrevisionen bar konstateret. at der i 2ud af 3 ti1felde ved siikprovevis gennerngang afArbejdsmarkedsstyrelsens personalesager ikke var udhetalt fratntdelsesbeioh i forbindeise med genhesettelse afchefstillinger p0 dremal.

Jeg kan oplyse, at ministeriet lager hojde for hemerkninnerne i de frerntidige ansa3tteisesvi Ikar for chefer i minisieriet og vii tblge hemarkningerne.

Ad 234 Berna’rhninger redr. 1)et \t,tio,m!e ForsIningscenerfor Arbcjds,nlljoI relation iii Statsrevicorernes hernarkninger i tbrhindeise med ionrevisionen i I)etNationale Forskninescenter for Arhejdsmiijo lager imnisteren iii efterretning, atRigsre ision bar konstateret 4 iii Feide hvor studentermedhtlper fejlagtiet bar Octudhetait minedsnormen tbr en fuldtidsansat, Rigsrevisionen tinder at t’ejiene burdevaore fanuet i rineh hedskontrolien af lonudbetahnernc.

l Fan Ol\SL it Dci \ ibon I oisknin,LLnte1 lot \IbL}dmIiJo h ir I Iset Ri.revisionens bema6rkninger 01 efterretning og vii folge dent



Id 36 — 53 Bemierkning vedr. statusJor den stats/ige koncernstvring — tivvrgaeiide undersogelse
Lndersogelsen viste. at deparementerne cenerelt oerholder de ftrmelle kra tilbeviilingsoverholdelse og opfolgning pa bevillinger. der var gldende lbr 201 1Rigsrcvisionen konstaterer. at der udestàr et arbejde i ministerierne med at fa koblet resurseforbruget med opgaver og aktiviteter.

Jeg kan oplyse. at der igangsettes et arbejde i 2013 i Besktiigelsesministerietedrorende aktivitets- og ressourcesturing. sorn skal koble ressourcer. aktiviteter ogmàl fastlagt i forretningsstrateierne for enbederne pa minisieromrdet.

Ad 97— 120 Benuerl.ninger i’edr, Statsilge virks’omheders stvring afIT
sikkerheden efter orergangen ti! Statens IT— tvtergáende undersogelse
[ndersogelsen viste. at virksornheder tilsiuttet Statens IT efter 2 ârs drift endnu ikke bar tilrettelagt en tilfi’edsstillende styring afit-sikkerheden. Endvidere var derfortsat vsentlig uklarhed om opgaveiordelingen mellem virksomhederne og Statens IT. Rigsrevisionen tinder, at Statens IT bor understotte virksomhederne I deresarbejde med it-sikkerhed. Rigsrevisionen tinder det vsentliet. at Statens IT ogvirksornhederne &ernoer arhejder mere n irettet med at lrbedre it-sikkerheden.

Jeg kan oplyse. at ministeriet vii lade anhefalingerne fra beretningen indgá I samarbejdet med Statens-IT orn it-sikkerheden pa Beskeftigelsesrninisteriets omráde.

Ad 121 -138 BeintvrIninger iedr. anstettehce og aflonning afserlige ràdgivere -titeni,aem!e undersogeLse
Undersogelsen viste, at ministerierne genereit lolger ga.ldende regler og retningslinjer for ansLettelse al srlige ràdgivere.

Beretningen bar ikke givet anlednmg tl vderligere foranstaltninger ot overvelelserI BeskaDftigelsesrninisteriel.

Denne redegorelse er samtidig fremsendt til rigsrevisor. St. Kongensgade 45, 4. sal.1264 Kobenhavn K.


