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Notat til statsrevisorerne 

om 

den fortsatte udvikling i 3 sager 

i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 

(beretning nr. 15/03) 

 

Ad beretningens kap. III.I. § 15. Socialministeriet, pkt. 179 
 
1. I mit notat til statsrevisorerne af 14. februar 2006, pkt. 2, tilkendegav jeg, at jeg 

fortsat ville følge budgetteringen af bevillingen til forskudsvis udbetaling af børnebi-

drag, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2004, s. 57. 

 Jeg kan konstatere, at Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender har indgået 

midlertidig aftale med Danmarks Statistik om leverance af data på området for 2006 

og 2007, hvorefter ministeriet forventer at indgå en permanent aftale om leverance af 

data. 

 Jeg betragter hermed sagen som afsluttet.  

 

Ad beretningens kap. III.I. § 15. Socialministeriet, pkt. 181 
 
2. I mit notat til statsrevisorerne af 14. februar 2006, pkt. 3, tilkendegav jeg, at jeg 

fortsat ville følge Ankestyrelsens arbejde med at udligne kontoen for årsafslutnings-

differencer, som afventede en endelig afklaring, jf. Endelig betænkning over statsregn-

skabet for finansåret 2004, s. 57. 
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 Differencen opstod i forbindelse med en ressortomlægning i november 2001, hvor 

de frivillige forsikringsordninger for selvstændige og mindre private arbejdsgivere 

overgik fra Ankestyrelsen til Beskæftigelsesministeriet. 

 I marts 2006 blev der nedsat en arbejdsgruppe med det formål at afdække årsagerne 

til differencen. Ankestyrelsen, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Økono-

mistyrelsen var repræsenteret i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har ikke fundet en 

entydig forklaring på årsagen til differencen, men derimod fundet indikationer, der 

kan pege på årsagen til differencens opståen. Arbejdsgruppens konklusion er, at dif-

ferencen skyldes en række bogføringsfejl vedrørende forsikringsordningerne. Ar-

bejdsgruppen finder samtidig, at det ikke er sandsynligt, at der er sket svig eller an-

dre former for bedrageri. 

 Det er Ankestyrelsens opfattelse, at differencen inden afslutningen af regnskabet for 

2006 bør udlignes ved en udgiftsførsel i Beskæftigelsesministeriet på § 34.11.01. Ar-

bejdsmarkedsfond, underkonto 40. Bidrag fra frivilligt forsikrede eller underkonto 50. 

Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere. Socialministeriet, Beskæftigelsesministe-

riet og Økonomistyrelsen har tilsluttet sig denne løsning. 

 Jeg kan tilslutte mig den foreslåede løsning til udligning af differencen og forventer, 

at denne bliver foretaget inden afslutningen af regnskabet for 2006. Jeg finder det imid-

lertid utilfredsstillende, at en årsafslutningsdifference konstateret i 2002 først finder 

en afklaring efter mere end 4 år. 

 Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 

 

Ad beretningens kap. III.J. § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, pkt. 192 
 
3. I mit notat til statsrevisorerne af 14. februar 2006, pkt. 4, tilkendegav jeg, at jeg 

fortsat ville følge udviklingen i Sundhedsstyrelsens opsparing, jf. Endelig betænkning 

over statsregnskabet for finansåret 2004, s. 57-58. 

 Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i december 2006 oplyst, at Sundhedsstyrel-

sens opsparing forventes at falde med 29,4 mio. kr. i 2006, så opsparingen ultimo 2006 

forventes at være på ca. 48 mio. kr. Heraf vedrører de 4,2 mio. kr. andre tilskudsfinan-

sierede aktiviteter. Der er ingen opsparing fra den indtægtsdækkede virksomhed. Af de 

resterende 43,6 mio. kr. er ca. 18,3 mio. kr. disponeret til det forløbsbaserede landspa-

tientregister, 13,3 mio. kr. er afsat til andre projekter, 4,5 mio. kr. skyldes for sene le-
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verancer på indkøb i 2006, mens de resterende midler er afsat til et højere aktivitets-

niveau i 2007. 

 Jeg finder det tilfredsstillende, at Sundhedsstyrelsens opsparing er faldet i 2006, 

samt at Sundhedsstyrelsen har en plan for anvendelse af de opsparede midler. 

 Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 

 

 

 

Henrik Otbo 


