BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
Beskæftigelsesministeren
17. februar 2004
Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2002
Med skrivelse af 15. december 2003 har Statsrevisoratet fremsendt beretning nr. 18 om revision af
statsregnskabet for 2002. 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 211. Intern revision i Arbejdsmarkedsstyrelsen
Jeg har med tilfredshed noteret mig, at den interne revisions arbejde har en kvalitet, som gør, at
Rigsrevisionen kan basere sine vurderinger på dens arbejde.
Ad 217. Revisionen i Arbejdsdirektoratet
I relation til Rigsrevisionens bemærkninger om administration af sygedagpengelovens
forsikringsordninger er der for at styrke den regnskabsmæssige håndtering af ordningen besluttet
at overføre denne opgave til Beskæftigelsesministeriets Administrations Center (BAC) i løbet af
2004. Tilsvarende har direktoratet i samarbejde med BAC iværksat et udviklingsarbejde
vedrørende den nuværende it-understøtning af området (SORDA).
I relation til Rigsrevisionens bemærkninger om den regnskabsmæssige håndtering af
fleksydelsesordningen har direktoratet og BAC ved årsafslutningen for 2003 sat særlig fokus på
denne konto, herunder sikret en korrekt periodisering.
Ad 218. Revisionen i Arbejdsmarkedsstyrelsen
I relation til Rigsrevisionens bemærkninger om funktionsadskillelse ved anvendelsen af Navision
og løbende afstemning af beholdningskonti har styrelsen oplyst, at de konstaterede afvigelser fra
sædvanlige forretningsgange vedrører engangsforhold ved overgangen til ny kontoplan og
Navision.
Styrelsen har oplyst, at det nu mellem styrelsen og BAC er aftalt at sikre forretningsgangen
omkring brugen af Navision, og at de løbende regnskabsafstemninger nu er tilrettelagt på en
sådan måde, at funktionsadskillelsen sikres, og afstemningerne foretages inden for de aktuelle
frister.
Ad 219. Afsluttende revision af Arbejdsformidlingen
Styrelsen har oplyst, at den fortsat vil følge op overfor AF-Region Bornholm foranlediget af den
interne revisions bemærkninger, således at rejseafregninger afregnes i overensstemmelse med
regionernes regnskabsinstruks.
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 2002 tilfredsstillende.
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