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Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2001

Med skrivelse af 17. december 2002 har Statsrevisoratet fremsendt beretning nr. 18 om revision af

statsregnskabet for 2001. I henhold til lov om revision af statens regnskaber § 18, stk. 2, skal jeg

om de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til, bemærke følgende:

Ad 321. Bevillingskontrollen i Arbejdstilsynet

I forlængelse af Rigsrevisionens bemærkninger har Arbejdstilsynet ændret praksis, således at der

fremover alene gives og bogføres tilsagn vedrørende beløb, der er indeholdt i vedtagne

finanslovsbevillinger.

Ad 324. Tilskudsforvaltning i Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet udarbejder på baggrund af Rigsrevisionens bemærkninger og anbefalinger fælles

regler og procedurer for forvaltning af tilskud, der præciserer indhold i kontrakter og

projektbeskrivelser, herunder krav til mål og tidsplaner, budget, regnskabs- og

revisionsbestemmelser, indhold i forretningsgangsbeskrivelser samt planer for løbende

overvågning og kontrol af tilskudsmodtagere.

Ad 329. Tilsagnsregistrering i Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i 2002 foretaget en fornyet gennemgang af tilsagnsregistreringer for

samtlige puljer, inklusiv puljer overtaget fra Socialministeriet ved ressortomlægningen i november

2001. Styrelsen forventer herefter, at regnskabet for 2002 vil afspejle de faktisk afgivne tilsagn.

Ad 330. Regnskabsafslutning i Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at de af Rigsrevisionen konstaterede fejl ved den afsluttende

revision for 2001, er rettet i 2002, og at ikke-udlignede beholdninger ved overgangen til nyt

økonomisystem er udlignet i 2002.

Ad 331. Arbejdsformidlingens virksomhedsregnskab

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at virksomhedsregnskabet for AF vurderes som meget

tilfredsstillende.

Ad 332. Lønrevisionen i AF-region Sønderjylland

Styrelsen har oplyst, at AF-region Sønderjylland har taget Rigsrevisionens bemærkninger til

efterretning. Regionen har rettet de fundne fejl og styrket kontrolfunktionerne i forhold til brugen af

lønsystem og lønindplaceringer.

Ad 333. Tilskudsrevisionen vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser

Jeg henholder mig til, at Undervisningsministeriet, der overtog området vedrørende

arbejdsmarkedsuddannelser ved ressortomlægningen i november 2001, har tilkendegivet, at

ministeriet vil følge Rigsrevisionens anbefalinger.

Ad 334. Den interne revision i Arbejdsmarkedsstyrelsen

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen vurderer, at samarbejdet med den interne

revision i styrelsen om revision af Arbejdsformidlingens regnskaber for 2001 forløb tilfredsstillende

samt at den interne revision, for så vidt angår planlægning, udførelse og rapportering har opfyldt §

9-aftalen om revision af Arbejdsformidlingens regnskaber tilfredsstillende.

Ad 335. Revision af AF-region Storstrøm, AF-region Frederiksborg og AF-region Storkøbenhavn



Arbejdsmarkedsstyrelsen har på baggrund af Rigsrevisionens bemærkninger skriftligt præciseret

gældende retningslinier i forhold til administration og forvaltning af de udmeldte bevillinger overfor

de tre AF-regioner.

Som opfølgning på Rigsrevisionens bemærkninger vedrørende finanslovskonto 17.47.01.12. Pulje

til nyskabende initiativer har styrelsen som erstatning for de hidtidige administrative retningslinier

udarbejdet en bekendtgørelse med tilhørende vejledning, der præciserer puljens

anvendelsesområde.

Ad 768. Partsindsatsen på arbejdsmiljøområdet

I relation til Rigsrevisionens bemærkninger om det akkumulerede overskud i årene 1999-2001

vedrørende de opkrævede midler til finansiering af partsindsatsen på arbejdsmiljøområdet har

Arbejdstilsynet oplyst, at dette skal ses i sammenhæng med, at branchearbejdsmiljørådene ikke

har disponeret fuldt over de bevilgede midler på konto 17.22.20.20. Tilskud til aktiviteter mv. i de

pågældende finansår.

Arbejdstilsynet har videre oplyst, at der på baggrund af de afgivne tilsagn i 2002 forventes at være

større balance mellem indtægter og udgifter, hvilket indebærer en reduktion af det akkumulerede

overskud i det selvfinansierende kredsløb.

Rigsrevisionens beretning har ikke givet anledning til yderligere foranstaltninger og overvejelser i

Beskæftigelsesministeriet udover hvad der fremgår af de indarbejdede bemærkninger i

beretningen. I forlængelse heraf har jeg med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen finder

ministerområdets samlede regnskabsforvaltning for 2001 tilfredsstillende.

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen
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