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Redegørelse fra Velfærdsministeriet om Beretning nr. 16. 2006 om revisionen af 

statsregnskabet for 2006 

 

Statsrevisorernes har ved brev af 6. december 2007 (ref. 07-001318-11) anmodet 

Velfærdsministeriet om bemærkninger til revisionsberetningen for 2006.  

 

Velfærdsministeriets dele af beretningen omfatter § 15. Socialministeriet bortset fra 

Kennedy Instituttet, under § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet primært dele af dele 

af departementet, CPR-administrationen, Regional Statsforvaltning, KREVI og tilskud til 

kommuner m.v. og under § 27. Ministeriet for Forbruger- og Familieanliggender 

primært dele af departementet, børnetilskud, andre ydelser til børn samt udvikling af 

dagtilbud på børne- og familieområdet.  

 

Det fremgår af beretningen vedr. § 15. Socialministeriet, s. 43, at reguleringen af 

hensættelser og samarbejdet med Økonomistyrelsen vedrørende tilskudsordningen for 

ydelsesstøtte til almenboliger ikke var helt tilfredsstillende. Velfærdsministeriet kan 

oplyse, at vurderingen af hensættelserne og beregningernes kvalitet er foretaget, og at 

der er truffet aftale med Økonomistyrelsen om samarbejdet om tilskudsordningen. 

 

Under § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, beretningen s. 47, fremgår det, at den 

generelle IT-sikkerhed i departementet ikke var helt tilfredsstillende. 

Velfærdsministeriet kan i den anledning oplyse, at der nu foreligger en 

ledelsesgodkendt informationssikkerhedspolitik, og at der er nedsat 

informationssikkerhedsgruppe, som skal følge op på politikken. Det kan ligeledes 

oplyses, at der taget initiativ til at reducerer personafhængigheden ved drift og 

vedligeholdelse af valgsystem og udlignings- og bloktilskudssystemer. Endvidere der 

indført en procedure, som sikrer, at ingen enkelt person har adgang til alle produktions- 

og sikkerhedskopier af data i statsforvaltninger og departement.  

 

Under § 27. Ministeriet for Forbruger- og Familieanliggender, beretningen s. 91 og 92, 

fremgår, at administrationen af statsrefusioner til kommunerne var tilfredsstillende, men 

at arbejdet med instrukser og forretningsgange for afregninger af refusioner til 

kommunerne burde have været påbegyndt og afsluttet tidligere. Velfærdsministeriet 

har noteret sig disse bemærkninger og kan oplyse, at administrationen af 

tilskudsordninger, som er overført fra Familie- og Forbrugerministeriet vil blive søgt 

afstemt med tilskudsordninger, som er overført fra Socialministeriet.  

 

Beretningen giver i øvrigt ikke Velfærdsministeriet anledning til bemærkninger.  
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