
 

 
 

Statsrevisorernes beretning nr. 14/2010 om statens overførs-
ler til kommuner og regioner i 2010 
 
I brev af 24. november 2011 har Statsrevisorerne anmodet om en redegørelse 
for, hvilke overvejelser og foranstaltninger beretning nr. 14/2010 om statens 
overførsler til kommuner og regioner i 2010 giver mig anledning til. 
 
Indledningsvis skal jeg bemærke, at jeg alene har forholdt mig til kap. II i be-
retningen, der handler om Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Inte-
grationsministeriets og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsaflæg-
gelse vedrørende statsrefusion og tilskud til kommunerne samt kap. V, der 
handler om regionernes regnskaber for 2009. Kapitel III og IV vedrører So-
cialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Integrationsministeriets ressort-
områder.  
 
Bloktilskud til kommunerne og statstilskud til regionerne 
Rigsrevisionen vurderer, at udbetalingerne af bloktilskud til kommunerne og 
tilskud til regionerne var tilfredsstillende, idet udbetalingerne var i overens-
stemmelse med de meddelte beløb og korrekt bogført i statsregnskabet. 
 
Rigsrevisionen konkluderer, at regnskabsaflæggelsen på områder med stats-
refusion og statstilskud for 2010 samlet set er rigtig, og at ministeriernes for-
retningsgange og interne kontroller understøtter, at der kunne foretages kor-
rekte dispositioner. 
 
Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at regnskaberne for statens 
overførsler til kommuner og regioner i 2010 samlet set er rigtige, at der gene-
relt er en betryggende regnskabsaflæggelse, og at ministeriernes tilsyn med 
statsrefusionen er tilfredsstillende. 
 
Beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger giver mig derfor ikke anled-
ning til overvejelser og foranstaltninger vedrørende regnskabsaflæggelsen for 
henholdsvis bloktilskuddet til kommunerne og statstilskuddet til regionerne.  
 
Regionernes regnskaber for 2009 
Rigsrevisionen konkluderer, at regionernes regnskaber for 2009 var undergivet 
en tilfredsstillende revision, og fokus på forvaltningsrevision var øget. Én regi-
on havde ikke i tilstrækkelig grad afsluttet opfølgningen af alle revisionsbe-
mærkninger fra regnskabsåret 2008, hvorfor revisionsbemærkningerne blev 
videreført til 2009. 
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 Side 2 

Statsrevisorerne har ikke haft bemærkninger til den del af beretningen, der 
vedrører revisionen af regionernes regnskaber for 2009.  
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 
3, sendt såvel beretningens indhold og konklusioner og Statsrevisorernes 
bemærkninger til beretningen til regionsrådene til udtalelse. 
 
Region Hovedstaden har oplyst følgende: 
 
”Region Hovedstaden havde to revisionsbemærkninger fra revisionsberetnin-
gen 2008 som i regnskab 2009 fortsat var uafsluttede. I revisionsberetningen 
for 2010 er der foretaget en opfølgning på disse bemærkninger og alle be-
mærkningerne er afklaret med de gennemførte tiltag. Revisionsbemærknin-
gerne er således afsluttet med den afsluttende behandling af regnskab 2010 i 
regionsrådet. 
 
Region Hovedstaden har ikke yderligere bemærkninger til statsrevisorernes 
beretning.” 
 
Region Nordjylland har oplyst følgende: 
 
”Region Nordjyllands eksterne revision vurderer overordnet, at regnskabet for 
2009 giver et ”retvisende billede af Region Nordjyllands aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Regionens aktivi-
teter for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2009 opgjort efter såvel 
udgiftsbaserede som omkostningsbaserede regnskabsprincipper”. 
 
Revisionspåtegningen indeholder et forbehold. I balancen indgår posten ”hen-
sættelser til arbejdsskader”, som er blevet optaget 125,8 mio. kr. for højt. 
Egenkapitalen er derfor 125,8 mio. kr. større end det fremgår af regnskabet. 
Herudover har korrektionen ingen resultat-, bevillings- eller likviditetsmæssig 
betydning. 
 
Revisionen har endvidere en supplerende oplysning vedrørende håndteringen 
af skatterestancesagen (fra det tidligere Nordjyllands Amt) i regnskabet. Revi-
sionen erklærer sig enig i den måde, som sagen er håndteret i Regionens 
regnskab. Skatterestancesagen er nu afsluttet i overensstemmelse med de 
forudsætninger, som har lagt til grund i regnskabsaflæggelsen. 
 
Region Nordjylland anerkender påtegningens forbehold ved Regionens regn-
skab. Det er dog sammenfattende Region Nordjyllands vurdering, at regnska-
bet for 2009 tegner et retvisende billede. Det kan endvidere fremhæves, at 
revisionens påtegning af Regionens regnskab for 2010 ikke indeholder forbe-
hold. 
 
Denne skrivelse er behandlet af Forretningsudvalget i Region Nordjylland d. 9. 
januar og vil blive forelagt Regionsrådet på 17. januar. Såfremt Regionsrådet 
har yderligere kommentarer vil disse blive fremsendt snarest.” 
 
Jeg kan oplyse, at der ikke efterfølgende er modtaget yderligere kommentarer 
fra Region Nordjylland. 
 
Region Midtjylland har oplyst følgende: 
 



 Side 3 

”Regionsrådet i Region Midtjylland godkendte på deres møde den 14. decem-
ber 2011 en udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvori det tilkende-
gives, at regionsrådet ikke har bemærkninger til ministeriet vedrørende beret-
ningen om statens overførsler til kommuner og regioner i 2010.” 
 
Region Syddanmark og Region Sjælland har oplyst, at de ikke har kommenta-
rer til Statsrevisorernes beretning. 
 
Samlet finder jeg det tilfredsstillende, at Rigsrevisionen vurderer, at regioner-
nes regnskaber for 2009 var undergivet en tilfredsstillende revision, og fokus 
på forvaltningsrevision var øget.  
 
Det er positivt, at Region Hovedstaden i 2010 har fulgt op på de to revisions-
bemærkninger fra revisionsberetningen 2008 som i regnskab 2009 fortsat var 
uafsluttede. Det er mit indtryk på baggrund af Rigsrevisionens bemærkninger 
og regionernes udtalelser, at regnskabsaflæggelsen og revisionen af regnska-
berne fortsætter den positive udvikling, der kunne konstateres med regioner-
nes regnskaber for 2008.  
 
I øvrigt giver beretningen mig ikke anledning til yderligere overvejelser, da det 
eksisterende tilsyn med regionerne, der varetages af statsforvaltningerne, 
vurderes at være tilfredsstillende. Det bemærkes, at statsforvaltningerne i 
udøvelsen af tilsynet ikke er undergivet mine instruktioner, og at tilsynet alene 
er et retligt tilsyn.  
 
Kopi af redegørelsen er sendt til Rigsrevisionen, St. Kongensgade 45, 4. sal, 
1264 København K. 
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Margrethe Vestager 


