
                                                            

 

 

Social-, børne- og integrationsministerens redegørelse til beretning nr. 

18/2012 om revisionen af statsregnskabet for 2012 

 

Som anmodet i brev af 21. november 2013 fremsendes hermed min redegørel-

se for de foranstaltninger og overvejelser, som statsrevisorernes beretning nr. 

18/2012 om revisionen af statsregnskabet for 2012 har givet anledning til. 

 

Jeg finder det tilfredsstillende, at Rigsrevisionen på linje med tidligere år vurde-

rer, at Social- og Integrationsministeriets regnskab er rigtigt, og at regnskabsaf-

læggelsen i ministeriet samlet set er betryggende.  

 

Dog konstaterer jeg, at statsrevisorerne finder det beklageligt, at der er sket en 

stigende brug af hensættelser, som på en række områder ikke er i overens-

stemmelse med de statslige regnskabsregler. At fire af ministeriets virksomhe-

der omtales for at have indregnet hensættelser på et fejlagtigt grundlag i kapitel 

II vedrørende de væsentligste revisionsresultater anser jeg derfor for ærgerligt. 

Selvom Rigsrevisionen finder, at fejlene ikke er væsentlige, jf. tabel 13 under 

kapitel IV, anser vi det her i ministeriet for væsentligt, at reglerne overholdes, og 

at vi har den samme forståelse af reglerne som bl.a. Rigsrevisionen. Jeg kan 

derfor oplyse, at ministeriet nu har været i dialog med Moderniseringsstyrelsen 

for at få afklaret, hvornår og på hvilket grundlag der skal optages generelle hen-

sættelser.  

 

På baggrund af ministeriets dialog med Moderniseringsstyrelsen har Moderni-

seringsstyrelsen videre oplyst, at de vil foretage en opdatering af vejledningen 

om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser fra april 2012, 

da vejledningen på enkelte områder er uklar. For dog ikke at afvente denne 

opdatering af vejledningen har vi i ministeriet ligeledes på baggrund af dialogen 

med Moderniseringsstyrelsen udarbejdet et notat om generelle hensættelser, 
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hvori de væsentligste kriterier for indregning af generelle hensættelser indgår, 

ligesom det indgår, at virksomhederne ved tvivl om indregningskriterierne altid 

skal søge rådgivning hos departementet. Notatet er rundsendt til samtlige virk-

somheder med driftsbevillinger under ministeriets ressort. I forlængelse heraf vil 

departementet løbende følge op på brugen af hensættelser i ministeriets virk-

somheder. Det er hermed min forventning, at lignende fejlagtige indregninger af 

generelle hensættelser ikke vil gentage sig. 

 

Med hensyn til den organisatoriske sammenlægning af Ankestyrelsen og Fami-

liestyrelsen i 2012 og de regnskabsmæssige konsekvenser heraf bemærker 

jeg, at Ankestyrelsen har taget Rigsrevisionens kommentarer til efterretning. 

Dette anser jeg for tilfredsstillende, da Familiestyrelsen nu er nedlagt som en 

selvstændig virksomhed og således indgår fuldt og helt som en del af Ankesty-

relsen. 

 

Det glæder mig, at Rigsrevisionen finder ministeriets tilsyn med de selvejende 

institutioner for meget tilfredsstillende, ligesom Rigsrevisionen finder, at ministe-

riet har en tilfredsstillende administration med de refusionsbelagte ordninger, og 

at det i forlængelse heraf er Rigsrevisionens vurdering, at overførslerne til 

kommunerne i 2012 samlet set var korrekte. Endvidere er jeg tilfreds med, at 

ministeriet nu har fået etableret en så tilfredsstillende forretningsgang for af-

stemningen af ministeriets mellemregningskonto for refusioner til kommuner, at 

Rigsrevisionen er af den opfattelse, at sagen fra 2010 kan afsluttes. 

 

Til den omtalte omgåelse af lønbevillingen ved brug af konsulenter i Socialsty-

relsen kan jeg oplyse, at bemærkningerne er taget til efterretning, og at Social-

styrelsen har igangsat en vurdering af den gældende praksis for konteringen af 

konsulentudgifterne og brugen af eksterne konsulenter. Hertil kan jeg endvidere 

orientere om, at departementet vil følge op herpå for at sikre, at reglerne følges. 

 

Jeg har ikke yderligere bemærkninger til statsrevisorernes beretning. 

 

Der er ved fremsendelsen af dette brev sendt en kopi til Rigsrevisionen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Annette Vilhelmsen 

 

 

      /Anders Holbøll 

 


