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Statsrevisorernes beretning nr. 16 2006 om revision af statsregn-
skabet for 2006 
 
Statsrevisorerne har den 6. december 2007 fremsendt beretning nr. 16. 
2006 om Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om revision af 
statsregnskabet for 2006 med henblik på mine bemærkninger til beret-
ningen og til statsrevisorernes udtalelser. 
 
For Undervisningsministeriets område har Statsrevisorerne ikke særlige 
bemærkninger, idet deres kritik af CIRIUS regnskab efter regeringsom-
dannelsen hører under Videnskabsministeriet. 
 
Rigsrevisor har i sin beretning til Statsrevisorerne om revision af stats-
regnskabet for 2006 udvalgt nogle sager, som jeg hermed skal give min 
redegørelse for. Disse sager omfatter: 
 

 Bevillingskontrol af § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte i videre-
gående uddannelser (SPS) 

 Revision af departementet 

 Afsluttende revision af Nævnet for Fremme af Debat og Oplys-
ning om Europa (Europanævnet) 

 Revision af 28 CVU’er 
 

Bevillingskontrol af § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte i videre-

gående uddannelser, erhvervsuddannelser mv. og arbejdsmar-

kedsuddannelser 

Rigsrevisionen har ved bevillingskontrollen for 2006 konstateret et mer-

forbrug på 16,2 mio. kr. på § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte i videre-

gående uddannelser, erhvervsuddannelser mv. og arbejdsmarkedsuddan-

nelser. Bevillingen var overskredet med 6,4 mio. kr. svarende til 6,5 pro-

cent af bruttodriftsudgifterne. Bevillingen er en driftsbevilling, som ifølge 

Budgetvejledning 2001 maksimalt kan overskrides med 2 procent af 

bruttodriftsudgifterne.  

 

Jeg skal hermed beklage overskridelsen af bevillingen. 
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Merforbruget skyldes primært en uforudset stor stigning i antallet af støt-

temodtagere på erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Be-

villingen er vanskeligt styrbar, dels fordi antallet af ansøgninger om støtte 

og tildelingerne varierer meget over tid, dels fordi udgifterne, der har 

karakter af refusioner, bogføres relativt sent, hvilket indebærer, at der 

altid vil være en relativ stor usikkerhed om refusionsgraden og dermed 

om forbruget.  

 

En ansøgning kan ikke helt eller delvist afslås med henvisning til mang-

lende bevilling. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte tildeler den nød-

vendige støtte i henhold til loven, hvilket i praksis betyder, at støttemod-

tageren har et retskrav på støtten. Dette indebærer, at udgifterne har en 

lovbunden karakter.  

 

Ministeriet har igangsat flere fremadrettede initiativer, som skal forhindre 

fremtidige overskridelser og sikre en bedre styring af bevillingen. Styrel-

sen for Statens Uddannelsesstøtte har gennem bekendtgørelsesændringer 

strammet op på refusionsprocedurerne, så udgifterne kan bogføres tidli-

gere. Bevillingen er på Finanslovsforslaget for 2008 foreslået hævet i 

perioden fra 2008-2011 i et omfang, der stemmer overens med den på 

nuværende tidspunkt forventede stigning i antallet af støttemodtagere. I 

forbindelse med udarbejdelsen af Finanslovsforslaget for 2009 vil det 

blive søgt afklaret, hvilke bevillingsmæssige forudsætninger der skal knyt-

tes til den afsatte bevilling med henblik på at sikre en bedre fremtidig 

styring, herunder fx om bevillingen fortsat skal være optaget på en reser-

vationsbevilling. Endelig skal det bemærkes, at der med bevillingstilførsel 

på Tillægsbevillingsloven for 2007 og bevillingsjustering på bevillingsaf-

regningen for 2007 sikres, at der ultimo 2007 opnås udgiftsbalance på 

kontoen. 

 

Revision af departementet 

Revisionen viste, at i relation til departementets it-anvendelse af Navisi-

on Stat, kunne departementet ikke oplyse omfanget og opfølgningen på 

logningen. Rigsrevisionen har konstateret, at departementets initiativ 

med hensyn til etablering af en hensigtsmæssig logningsprocedure endnu 

ikke er afsluttet.  

 

Jeg kan oplyse, at der for så vidt angår omfanget af logningen er udarbej-

det rapporter, der fokuserer på specifikke roller, herunder særligt super-

brugerrollen. Rapporterne blev taget i brug i uge 5, 2008. Der vil endvi-

dere blive gennemført kvartalsvis opfølgning for så vidt angår gennem-

gang af brugere og brugerrettigheder. Endelig foregår der en løbende 

kontrol, der sikrer oprydning efter brugere, som holder op. 
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Samlet set er det således min opfattelse, at man fra januar 2008 gennem-

fører en hensigtsmæssig logningsprocedure, der lever op til Økonomisty-

relsens vejledning og krav. 

 

Afsluttende revision af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning 

om Europa (Europanævnet) 

Europanævnet aflagde den 28. juni 2007 regnskab for 2006. Rigsrevisio-

nen fandt ikke, at dette regnskab levede op til statens regler for regn-

skabsaflæggelse for tilskud med tilsagnsordninger. Rigsrevisionen bad 

nævnet Europanævnet om at udarbejde et nyt regnskab. 

 

Den 12. september 2007 fremsendte Europanævnet et korrigeret regn-

skab til Rigsrevisionen, som tog højde for de kritiske bemærkninger, som 

var fremkommet i den tidligere rapport. Den 21. september 2007 god-

kendte Rigsrevisionen regnskabet uden at konstatere væsentlige fejl og 

mangler. 

 

Europanævnet har siden implementeret sagsbehandlingssystemet PULS 

fuldt ud, blandt andet således at alle tilsagn registreres og bogføres på 

bevillingstidspunktet. Europanævnet mener således at have imødekom-

met Rigsrevisionens kritik og sikret sig, at regnskabsaflæggelsen fremover 

vil foregå i overensstemmelse med statens regler for regnskabsaflæggelse 

for tilskud med tilsagnsordninger. 

 

Revision af 28 CVU’er 

Rigsrevisionen har revideret 28 CVU’er, som er omfattet af en § 9 aftale 

om intern revision. Rigsrevision konkluderer, at årsrapporterne på områ-

det er rigtige. 

 

Jeg har ikke yderligere at tilføje til dette. 

 

  

 

Kopi fremsendt til Rigsrevisor. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Bertel Haarder 


