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Notat til statsrevisorerne 

om 

den fortsatte udvikling i 3 sager 

i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2002 

(beretning nr. 18/02) 

 

Ad beretningens kap. III.E. § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet, pkt. 143-146 

 
1. I mit notat til statsrevisorerne af 1. marts 2005 tilkendegav jeg at ville følge sagen 

om indgåelsen af en aftale i henhold til rigsrevisorlovens § 9 mellem økonomi- og er-

hvervsministeren, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifonds (DANAK) besty-

relse og mig om revisionen af DANAK, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet 

for finansåret 2003. 

 Alle parter har underskrevet aftalen i december 2005, hvorefter udfærdigelse af 

den tilhørende revisionsinstruks er iværksat. 

 Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 

 

Ad beretningens kap. III.K. § 17. Beskæftigelsesministeriet, pkt. 217 

 
2. I mit notat til statsrevisorerne af 1. marts 2005 tilkendegav jeg at ville følge mini-

steriets udvikling af et nyt it-system, der skal styrke den regnskabsmæssige håndte-

ring af administrationen af sygedagpengelovens forsikringsordninger. 

 Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC), som i 2004 overtog op-

gaven fra Arbejdsdirektoratet, oplyste i januar 2005, at systemet havde været i udbud, 
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men at man endnu ikke havde valgt en leverandør. BAC forventede på daværende 

tidspunkt, at et nyt system tidligst kunne tages i brug i løbet af efteråret 2005. 

 I december 2005 oplyste BAC, at man i samarbejde med den valgte leverandør 

havde udviklet et system. Et testforløb gennemført i efteråret 2005 havde imidlertid 

vist en række fejl og udeståender i systemet. Dette kombineret med de komplekse 

regler og funktionaliteter, som systemet skal understøtte, havde betydet, at tidsplanen 

måtte revideres. BAC forventede i januar 2006, at det nye system først vil kunne an-

vendes ultimo maj 2006. 

 Jeg kan konstatere, at ministeriet fortsat arbejder på en løsning af de problemer 

vedrørende administrationen af sygedagpengelovens forsikringsordninger, som Rigs-

revisionen pegede på ved revisionen i december 2002. På grund af den manglende 

kontrol med udbetalingerne i det eksisterende it-system, SORDA, finder jeg det vig-

tigt, at ministeriet nu fastholder den reviderede tidsplan, så det nye system kan tages i 

brug senest i maj 2006. 

 Jeg vil fortsat følge implementeringen af det nye system. 

 

Ad beretningens kap. IV.C. It-revision og IV.D. Digitalisering, pkt. 410-458 

 
3. Sagen om implementering af en norm for statslig it-sikkerhed, som fortsat afven-

ter en endelig afklaring, jf. mit notat til statsrevisorerne af 1. marts 2005, afventer det 

endelige resultat af arbejdet i den arbejdsgruppe, der i 2004 blev oprettet af Statens 

it-råd. Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde ultimo 2006 og anbefaler løbende ”best 

practice” på området på www.it-sikkerhedsportalen.dk. 

 Jeg vil fortsat følge sagen. 

 

 

 

Henrik Otbo 


