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J.nr. 2014-401Beretning nr. 18/20 12 om revision af statsregnskabet for 2012

Med skrivelse af 21. november 2013 har statsrevisorerne fremsendt beretning nr.
18/2012 om revision af statsregnskabet for 2012. I henhold til lov om revision af
statens regnskaber § I 8, stk. 2, skal jeg bemærke følgende om de overvejelser og
bemærkninger, som beretningen giver anledning til.

Jeg har noteret mig, at samtlige af Rigsrevisionens undersøgelser på Beskæftigel
sesministeriets område for 2012 er vurderet tilfredsstillende. Statsrevisorernes be
retning om revisionen af statsregnskabet for 2012 har givet anledning til følgende
bemærkninger vedr. Beskæftigelsesministeriets område.

Ad. 94 Havfokus på systeinunderstØttelse fra starten
I relation til Rigsrevisionens bemærkning vedrørende Beskæftigelsesministeriets
tidsregistreringssystem bemærkes det, at Beskæftigelsesministeriet først har udfaset
tidsregistreringssystemet Scantid ultimo 2013. Det nye tidsregistreringssystem
MTime er taget i brug 1.januar 2014.

Ad. 270 Overblik over Beskæftigelsesministeriet og den udførte revision
Det bemærkes i relation til tabel 15, at Rigsrevisionen den 27. juni 2013 har afgivet
erklæring om Arbejdstilsynets regnskab for 2012.

Ad. 272 Mangelfulde ferielønreguleringer i Arbejdstilsynet og i Beskæftigelses
ministeriets HR
I relation til Rigsrevisionens bemærkninger vedr. ferielønregulering i Arbejdstilsy
net og i Beskæftigelsesministeriets HR har jeg konstateret, at forretningsgange og
interne kontroller på de gennemgåede områder ikke fungerede helt tilfredsstillende
og ikke fuldt ud opfyldte de krav, der kan stilles til en god og pålidelig løn- og per
sonaleforvaltning.

Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at fejlene er ret
tet for hele ministerområdet og at Beskæftigelsesministeriets RR fremadrettet vil
sikre, at der løbende foretages kontrol på området. Jeg kan oplyse, at der i Beskæf
tigelsesministeriets HR i 2013 er indført kvartalsvis kontrol afferielønreguleringer
for samtlige medarbejdere og at området fremadrettet vil være fuldt systemunder
støttet i forbindelse med det nye tidsregistreringssystem, der er taget i brug i Be
skæftigelsesministeriet 1. januar 2014.
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Ad. 273-274 Tilfredsstillende administration af refusionsbelagte ordninger i Ar
bejdsmarkedsstyrelsen.
I relation til Rigsrevisionens bemærkninger vedr, administration af refusionsbelag
te områder har jeg konstateret, at det er Rigsrevisionens vurdering, at registrerin
gerne i statsregnskabet af Beskæftigelsesministeriets overførsler til kommunerne på
områder med statsrefusion og tilskud for 2012 samlet set er korrekte. Der er dog
konstateret enkelte områder hvor administrationen af statsrefusioner kan forbedres.
Der var vanskeligheder i forlængelse af ressortændringerne i 2011, der i enkelte til
fælde fØrte til uklarheder om godkendelse af overførslerne mellem Beskæftigel
sesministeriet og Social- og Integrationsministeriet.

Jeg kan bekræfte, at der er igangsat et arbejde med Social- og Integrationsministe
net om at opdatere driftsaftalen og sikre bedre implementering af ændringer i refu
sionssystemet.

Det bemærkes, at Beskæftigelsesministeriet samtidig fremsender et eksemplar af
redegørelsen til rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 4. sal, 1264 København K.

Venlig hilsen

Mette Frederiksen
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