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Beskæftigelsesministerens redegørelse til Beretning om revision af stats-
regnskabet for 2007 
 
Med skrivelse af 6. december 2007 har statsrevisoratet fremsendt beretning nr. 19 
2007 om revision af statsregnskabet for 2007. I henhold til lov om revision af sta-
tens regnskaber § 18, stk. 2, skal jeg bemærke følgende om de overvejelser og be-
mærkninger, som beretningen giver anledning til. 
 
Ad. 341-346 Revision af kommunal afregning ved Beskæftigelsesministeriet 
I relation til Rigsrevisionens bemærkninger til revision af kommunal afregning har 
jeg med tilfredshed noteret, at Rigsrevisionen vurderer, at den samlede administra-
tion af statsrefusioner til kommunerne var tilfredsstillende.  
 
Ad. 347-351 Afsluttende revision og bevillingskontrol af Arbejdsskadestyrelsen 
samt statsrevisorernes bemærkninger hertil 
I relation til Statsrevisorernes bemærkninger om, at Arbejdsskadestyrelsens regn-
skab ikke var rigtigt og at styrelsen ikke overholdt bevillingerne på grund af ukor-
rekt opgørelse af gebyrindtægterne skal jeg beklage, at dette har været tilfældet.  
 
Jeg har samtidigt noteret mig, at Rigsrevisionen finder de iværksatte tiltag tilfreds-
stillende og afventer resultatet af forhandlingerne mellem Beskæftigelsesministeriet 
og Finansministeriet.  
 
Jeg kan oplyse, at der er sket en justering af Arbejdsskadestyrelsens finansierings-
model for at sikre, at den er i overensstemmelse med regnskabsreglerne. 
 
Der er derfor på finansloven for 2009 indarbejdet en særlig bevillingsbestemmelse, 
der giver Arbejdsskadestyrelsen adgang til ved årets udgang at optage en hensættel-
se til at løse uafsluttede sager på grundlag af indeværende års takster. Samtidig har 
Styrelsen fået adgang til at placere hensættelsen på en særskilt forrentet konto.  
 
Tilsvarende særlige bevillingsbestemmelse er indarbejdet på lov om tillægsbevilling 
for 2008 med henblik på, at styrelsen kan aflægge et korrekt regnskab for 2008 in-
klusiv korrektioner afledt af regnskabet for 2007.   
 
Ad. 352-353 Tilskudsrevision ved Arbejdsdirektoratet  
I relation til Rigsrevisionens bemærkninger til tilskudsrevision ved Arbejds-
direktoratet har jeg med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen fnder, at tilskuds-
forvaltningen samlet set var tilfredsstillende.  
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Ad. 354-356 Revision og bevillingskontrol af Beskæftigelsesindsats i statslige 
jobcentre 
I relation til Rigsrevisionens bemærkninger til den interne revisions arbejde og be-
villingskontrollen af Beskæftigelsesindsatsen i de statslige jobcentre har jeg noteret 
mig, at Rigsrevisionen finder, at regnskabsforvaltningen er tilfredsstillende. 
 
Ad. 357-359 Revision af bevillingskontrol af Beskæftigelsesindsats i statslige 
jobcentre samt statsrevisorernes bemærkninger hertil 
I relation til Statsrevisorernes bemærkninger om, at Arbejdsmarkedsstyrelsen har 
overskredet bevillingen vedrørende voksenlærlingeordningen, som er en del af be-
skæftigelsesindsatsen i de statslige jobcentre, skal jeg beklage at dette har været til-
fældet.   
 
Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen finder, at Beskæftigelsesministeriets tiltag til 
at styrke styringen på området er tilfredsstillende.  
 
Tiltagene omfatter, at der er foretaget ændringer af den økonomiske styring og be-
kendtgørelsen om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voks-
ne. De nye regler er desuden blevet indskærpet overfor Beskæftigelsessystemet.  
For at styrke bevillingsstyringen er disponeringen af bevillingen fremover samlet på 
regionalt niveau. Den samme skærpede styring er anvendt i forbindelse med videre-
førelsen af ordningen i 2009. 
 
Ad. 559 - 564 Revision af kommunale afregninger ved Ministeriet for Familie- 
og forbrugeranliggender  
I relation til Rigsrevisionens bemærkninger til revision af kommunal afregning for 
ordninger, der er overført til Beskæftigelsesministeriet ved nedlæggelsen af Mini-
steriet for Familie- og forbrugeranliggender, henviser jeg til, at ministeriet har taget 
bemærkningerne til efterretning og at Rigsrevisionen finder dette tilfredsstillende.  
 
Rigsrevisionens beretning har ikke givet anledning til yderligere foranstaltninger og 
overvejelser i Beskæftigelsesministeriet, udover hvad der fremgår af de indarbejde-
de bemærkninger i beretningen. I forlængelse heraf har jeg med tilfredshed noteret 
mig, at Rigsrevisionen vurderer, at Beskæftigelsesministeriets regnskab samlet set 
er rigtigt.  
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