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Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for 2002 (beretning nr. 18/02)  13. marts 2009 
 
RN C602/09 

 
 
1. I mit notat til Statsrevisorerne af 7. februar 2007, pkt. 1, tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville 
følge Beskæftigelsesministeriets implementering af et nyt it-system, der skulle styrke den 
regnskabsmæssige håndtering af administrationen af sygedagpengelovens forsikringsord-
ninger, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2005, s. 22. 
 
Ad beretningens afsnit III.K. § 17. Beskæftigelsesministeriet, pkt. 217 

2. Ved revisionen af Arbejdsdirektoratet i 2002 konstaterede Rigsrevisionen, at de interne 
kontroller i it-systemet SORDA, som direktoratet anvendte til administration af sygedag-
pengelovens forsikringsordninger, var utilstrækkelige. Der manglede således kontrol med 
udbetalingerne fra systemet, ligesom systemet ikke kunne afstemmes med Navision Stat. 
Ministeren lovede i sin redegørelse til Statsrevisorerne af 17. februar 2004 at styrke den 
regnskabsmæssige håndtering af ordningen ved at overføre opgaven til Beskæftigelsesmi-
nisteriets AdministrationsCenter (BAC) og iværksætte udvikling af et nyt it-system til erstat-
ning for SORDA, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2002, s. 308. 
 
Som nævnt i notatet af 7. februar 2007 fik BAC i december 2006 leveret den del af it-syste-
met, som vedrørte forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende (F-ordningen). 
Det fremgik videre, at BAC primo 2007 forventede, at den resterende del af it-systemet, der 
vedrører forsikringsordningen for mindre private arbejdsgivere (A-ordningen), ville blive le-
veret og være klar til drift medio 2007.  
 
3. BAC har i december 2008 oplyst, at it-projektet nu er afsluttet. Rigsrevisionen har konsta-
teret, at den sidste del af systemet blev sat i drift i 2008. Det er min opfattelse, at der her-
med er sket en styrkelse af den regnskabsmæssige håndtering af forsikringsordningerne. 
 
De væsentligste årsager til det langvarige forløb af projektet er ifølge BAC, at der er tale 
om et kompliceret system med mange relationer. Systemet skal kunne udveksle data med 
CPR-/CVR-registrene, SKAT samt sygedagpengesystemet. BAC har ved udvikling af sy-
stemets integration til disse områder været udsat for uforudsete forsinkelser med at få til-
passet forsikringsordningernes funktionalitet. Hertil kommer problemer med at tilpasse ud-
data til systemets kunder, idet systemet skal kunne håndtere et stort antal variationer i sa-
gerne. BAC har i forlængelse heraf måttet erkende, at de forretningsmæssige områder, 
som it-systemet skal betjene, ikke på forhånd har været tilstrækkeligt afdækket, og at de 
nødvendige testforløb har vist sig at være mere tidskrævende end først antaget. Endelig 
har BAC’s ledelse i spidsbelastningsperioder i den daglige drift valgt at udskyde testforløb 
af hensyn til BAC’s øvrige kunder og opgaver.  
 

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 



 
 

 

2  
 

4. BAC har oplyst, at udgifterne til systemanskaffelsen er 9,9 mio. kr., hvilket er en mindre 
overskridelse på 0,4 mio. kr. i forhold til det i foranalysen estimerede maksimale beløb. De 
samlede projektudgifter har andraget 18,5 mio. kr. efter modregning af i alt 0,2 mio. kr., som 
leverandøren har betalt som bod for forsinkelse og kompensation for manglende overholdel-
se af visse tekniske krav til systemet. 
 
5. I forbindelse med lukning af SORDA har BAC på vegne af Arbejdsdirektoratet afskrevet 
et nettobeløb på 1,7 mio. kr., som er en afstemningsdifference mellem SORDA og Arbejds-
direktoratets regnskab. BAC har med hjælp fra eksterne konsulenter forsøgt at forklare diffe-
rencen, som efter BAC’s vurdering primært skyldes fejl i registrering af indtægter i SORDA. 
På grund af manglende systembeskrivelser samt manglende faciliteter i SORDA til udskrift 
af rapporter har det ikke været muligt for BAC at specificere differencen nærmere. 
 
Jeg har tidligere orienteret Statsrevisorerne om afskrivning af andre differencer mellem 
SORDA og Den Sociale Ankestyrelses regnskab. Disse differencer blev konstateret i for-
bindelse med overdragelsen af SORDA fra Socialministeriet til Beskæftigelsesministeriet 
ved ressortændringen i november 2001, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for 
finansåret 2005, s. 42.  
 
6. Jeg har forståelse for det nyudviklede it-systems kompleksitet, men finder dog, at denne 
sag har haft et meget langstrakt forløb. Det finder jeg uheldigt. Som nævnt er det min opfat-
telse, at der efter ibrugtagningen af det nye system er sket en styrkelse af den regnskabs-
mæssige håndtering af forsikringsordningerne. 
 
Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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