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Statsrevisorernes Sekretariat 

Folketinget, Christiansborg 

1240 København K 

 

Til: ministersvar@ft.dk   

Emne: Statsrevisorernes beretning om statsregnskabet for 2019. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ultimo august 2020 modtaget 

Statsrevisorernes beretning nr. 19/2019 om revisionen af statsregnskabet for 

2019.  

 

Mine bemærkninger er følgende: 

 

Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen vurderer, at ministerområdets regnskab i alle 

væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med 

bevillingslovene og de statslige regnskabsregler. Jeg noterer mig ligeledes, at 

bevillinger og disponeringsregler i alle væsentlige henseender er overholdt.  

 

Jeg konstaterer, at Rigsrevisionen påpeger to principielle og tværgående sager 

som vedrører § 19, nemlig 

 

 Mangler i styringen af brugerrettigheder i statens lønsystem 

 Problemer med værdiansættelse af låste restancer   

 

Mangler i styringen af brugerrettigheder i statens lønsystem. 

Jeg bemærker, at Statsrevisorerne generelt er bekymret for kontrolmiljø og for 

brugerstyring i de statslige it-systemer. Jeg er enig i vigtigheden af fokus på dette 

område i forhold til forebyggelse af svig, misbrug mv. 

 

I relation til den konkrete observation på § 19 vedrørende styringen af 

brugerrettigheder i statens lønsystem, er jeg enig i vigtigheden af, at 

Finansministeriets vejledning ”Guide til Brugeradministration – Løn” efterleves for 

at opretholde en sikker brugerstyring. Jeg er derfor tilfreds med, at de omfattede 

uddannelsesinstitutioner i revisionen har taget kritikken til efterretning. 

Institutionerne har oplyst, at de i nødvendigt omfang har udarbejdet nye 

retningslinjer for brugerstyringen på lønområdet, og at de har omlagt 

brugerstyringsadministrationen vedrørende Statens Lønløsning. Processer og 

rollefordeling lever således fremadrettet op til de gældende retningslinjer, 

herunder at sikre forretningsgange for kontrollerne i brugerstyringssystemet samt 

adgangsrettigheder.  

 

Jeg er endvidere tilfreds med, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen drøfter 

sikker brugerstyring, herunder efterlevelse af Finansministeriets vejledning, med 

ministerområdets uddannelsesinstitutioner på netværksmøder.  

 

Værdiansættelse af låste restancer. 

Problemstillingen i forhold til låste restancer på Uddannelses- og 

Forskningsministeriets område er en udløber af problemerne på skatteområdet. 

Det er Gældsstyrelsen, som inddriver offentlig gæld, herunder misligholdt SU-

gæld. Styrelsen kan aktuelt ikke opgøre, hvor stor en andel af restancerne, som vil 
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kunne inddrives. Dermed vil der også være usikkerhed i Uddannelses- og 

Forskningsministeriets regnskab i forhold til opgørelsen af størrelsen på restancer 

på SU-lån generelt (hvoraf den misligholdte SU-gæld udgør en delmængde) og 

andre restancer.  

 

Jeg har ikke yderligere bemærkninger. 

 

Dette brev er ligeledes fremsendt til Rigsrevisor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ane Halsboe-Jørgensen 

 

 

 


