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Ministerredegørelse til Beretning 20/2019 om revisionen af statens forvaltning i 2019

Statsrevisorerne har fremsendt beretning nr. 20/2019 om revision af statens forvaltning i 2019. I henhold til lov om revision af statens regnskaber § 18, stk. 2, skal jeg
redegøre om de overvejelser og bemærkninger, som beretningen giver anledning
til.

CVR 10172748

28. oktober 2020

J.nr. 2020 - 6559

Jeg har noteret mig, at Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der også i
Beskæftigelsesministeriets forvaltning forekommer mangler og regelbrud på udvalgte områder.
Beretningen om revisionen af statens forvaltning i 2019 giver mig anledning til at
bemærke følgende vedr. Beskæftigelsesministeriets område.
Ad pkt. 40-43. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sikrer ikke en saglig
og lige behandling af alle tilskudssager:
Beskæftigelsesministeriet har taget Rigsrevisionens kritik af, at der i nogle tilfælde
har været utilstrækkelig dokumentation for behandling af ansøgninger til efterretning. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på den baggrund indført en
procedure, der understøtter, at der i alle tilfælde er fyldestgørende dokumentation
som grundlag for at udmønte de enkelte puljer.
Ad pkt. 47. Fejl i Finansministeriets oplysninger om lønnen til særlige rådgivere:
Beskæftigelsesministeriet er enigt i, at det er uklart, at ministerierne løbende skal
oplyse Økonomistyrelsen om lønreguleringer, og at Finansministeriet og ministerierne sammen skal etablere en proces, der sikrer, at lønnen oplyses korrekt.
Ad pkt. 53-55. 13 ministerier har indbetalt forkert pension til tjenestemænd:
Rigsrevisionen har fundet fejl i to af 14 sager på ministeriets område. Fejlene beløber sig til i alt 336.200 kr. Ministeriet efterbetaler det manglende beløb. Beskæftigelsesministeriet er enigt i, at yderligere opmærksomhed og rådgivning fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på regelsættet for indbetaling af pensionsbidrag til
finanslovens § 36 vil være en god ide.
Ad pkt. 65-68. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bør forbedre styringen
af, om tilskudsordninger når de tilsigtede formål:

Beskæftigelsesministeriet er grundlæggende ikke enigt i Rigsrevisionens tilgang
om, at der kan stilles samme krav om succeskriterier og effektmål til samtlige puljer. Det skyldes, at ministeriet administrerer meget forskellige typer af puljer, hvorfor det hverken er muligt eller hensigtsmæssigt at stille samme krav til alle puljer.
Styrelsen fastlægger krav til mål og succeskriterier i forhold til den enkelte puljes
formål, indhold, kompleksitet og økonomiske omfang. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil fremover sikre, at baggrunden for afvigelser fra den almindelige praksis om afrapportering i alle tilfælde anføres i udmøntningsplanen.
Ministeriet er principielt enigt i, at det er uhensigtsmæssigt med tilbageløb på ca.
50 pct. af de afgivne tilsagnsbeløb. Tilbageløbsproblematikken er mest udtalt for
§17.46.41.20 Uddannelsesløft, der fordeles til alle kommuner efter en objektiv fordelingsnøgle. For denne pulje har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
med virkning fra 2020 ændret administrationsmodellen, således at kommunerne
skal indsende en interessetilkendegivelse forud for eventuelt tilsagn. Målet er, at
det kun er de kommuner, der aktivt tilkendegiver, at de vil iværksætte aktiviteter,
der får tildelt tilsagn om tilskud. Ministeriet vurderer, at dette tiltag vil begrænse
tilbageløbet betragteligt.
Jeg skal desuden pointere, at puljen til uddannelsesløft, i lighed med alle de øvrige
puljer ministeriet administrerer, er afsat som led i en politisk aftale. Styrelsen har
dermed ikke lovhjemmel eller adkomst i øvrigt til administrativt at omprioritere tilskudsmidler på tværs af de politiske fastsatte formål.
Afslutningsvist skal jeg bemærke, at ministeriet sender en kopi af dette brev til
Rigsrevisionen på rr@rigsrevisionen.dk.

Venlig hilsen
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