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Til Statsrevisorerne 

Jeg har den 29. november 2010 modtaget Statsrevisorernes beretning om revisio-
nen af statsregnskabet for 2009. Jeg har følgende bemærkninger: 
 
Supplerende oplysning om løn- og personaleadministrationen ved Forsknings- og 
Innovationsstyrelsen 
Jeg bemærker, at Rigsrevisionen har afgivet en supplerende oplysning om Forsk-
nings- og Innovationsstyrelsen, fordi der var fejl og mangler i en række af perso-
nalesagerne. Dette havde medført tilfælde af forkert udbetalt løn. 
 
Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Videnskabsmini-
steriet efterfølgende har etableret en koncernfælles HR funktion med nye ar-
bejdsgange og procedurer, samt at Videnskabsministeriet har gennemgået samtli-
ge personalesager fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, og rettet op hvor det 
er påkrævet. Dette har indbefattet opretning af mangelfulde personalesager, samt 
at sørge for tilbage- eller udbetaling af eventuelt skyldige beløb. Jeg kan oplyse, 
at personalesagsgennemgangen er afsluttet ved udgangen af 2010.   
 
Revision af universiteter 
 
Revision af årsrapporterne 
Jeg har noteret mig, at det er Rigsrevisionens vurdering, at universiteternes øko-
nomistyring generelt er forbedret, men at Rigsrevisionen dog finder, at der fortsat 
er behov for at udbygge samarbejdet mellem det enkelte universitets centrale ad-
ministration og de underliggende fakulteter og institutter for at højne kvaliteten 
af den samlede regnskabsaflæggelse og økonomistyring. 
 
Jeg noterer mig i denne forbindelse endvidere, at Rigsrevisionen finder det til-
fredsstillende, at Universitets- og Bygningsstyrelsen har fulgt op på de forhold, 
som Rigsrevisionen har påpeget. 
 
Forskningsbaseret myndighedsbetjening 
Jeg konstaterer, at det er Rigsrevisionens vurdering, at der kan være anledning til 
nærmere at overveje, hvordan rammeaftaler om forskningsbaseret myndighedsbe-
tjening mest hensigtsmæssigt kan udformes, herunder særligt vedrørende budget-
teringen og rapporteringen.  
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Jeg har i den forbindelse noteret mig, at Rigsrevisionen finder det tilfredsstillen-
de, at Universitets- og Bygningsstyrelsen er ved at ajourføre de vejledende ret-
ningslinjer for aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening. 
 
Stikprøvevis revision af engangsvederlag, over-/merarbejde og fratrædelsesgodt-
gørelser på 5 universiteter 
 
Jeg bemærker, at Rigsrevisionen har fundet en række tilfælde hvor større engangs-
udbetalinger af løn fra universiteterne ikke har været dokumenteret og godkendt og 
i overensstemmelse med love, overenskomster og andre retningslinjer, der gælder 
på området.  
 
Videnskabsministeriet har drøftet undersøgelsens resultat med Rigsrevisionen og 
finder, at universiteterne skal sikre, at alle udbetalinger er dokumenterede og god-
kendt, og at de overholder love, overenskomster og andre retningslinjer, der gælder 
på området. Videnskabsministeriet har skrevet til Rektorkollegiets formand og gi-
vet udtryk for, at ministeriet finder Rigsrevisionens konklusioner bekymrende og 
har opfordret universiteterne til at give området øget opmærksomhed. Jeg har note-
ret mig, at Rigsrevisionen finder dette tilfredsstillende.  
 
Jeg har ikke yderligere bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om revisio-
nen af statsregnskabet for 2009. 
 
Dette brev er ligeledes fremsendt til Rigsrevisionen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Charlotte Sahl-Madsen 


