
     

 

Social- og Integrationsministerens redegørelse til beretning nr. 22/2011 

om revisionen af statsregnskabet for 2011 

 

Som anmodet i brev af 23. november 2012 fremsendes hermed min redegørel-

se for de foranstaltninger og overvejelser, som statsrevisorernes beretning nr. 

22/2011 om revisionen af statsregnskabet for 2011 har givet anledning til. 

 

Endnu engang finder jeg det tilfredsstillende, at statsrevisorerne ikke har nogen 

bemærkninger på Social- og Integrationsministeriets område. Ligeledes finder 

jeg det tilfredsstillende, at Rigsrevisionen igen vurderer, at Social- og Integrati-

onsministeriets regnskab er rigtigt, og at regnskabsaflæggelsen i ministeriet 

samlet set er betryggende.  

 

Jeg kan oplyse, at ministeriet fortsat har fokus på at få udlignet statuskontoen 

vedrørende kommunernes restrefusion, som nævnt i beretningens punkt 214. 

Det er forventningen, at samtlige åbentstående poster fra før 2011 vil være 

udlignet ved udgangen af januar 2013. Desuden vil jeg gerne tilføje, at for at 

sikre, at en lignende situation ikke vil forekomme fremover, har ministeriet 

iværksat en arbejdsgang, som sikrer månedlig opfølgning og løbende udligning 

af de åbentstående poster på ministeriets statuskonto. 

 
Rigsrevisionen bemærker i punkt 216, at tilskudsforvaltningen ikke helt opfylder 
de krav, der kan stilles til en god og pålidelig tilskudsforvaltning. Det ønsker jeg 
at forbedre. Jeg kan derfor orientere om, at vi i ministeriet generelt har taget 
Rigsrevisionens konklusioner og anbefalinger på området til efterretning og vil 
følge dem. 
 
Endvidere vil jeg for god ordens skyld gerne nævne, at ministeriet pr. 1. februar 
2012 har oprettet kontoret for Puljestyring samt igangsat en række konkrete 
initiativer på puljeområdet for netop at styrke området og forbedre den økono-
miske styring af puljer og tilskud samt styrke ministeriets opsamling og videns-
deling af de anvendte midler på puljer og tilskud. Eksempelvis har ministeriet 

Departementet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

 

Tlf. 3392 9300 

Fax. 3393 2518 

E-mail sm@sm.dk 

www.sm.dk 

 

 

 

Dato: 23. januar 2013 

 

 J.nr. 2012-5210 

Statsrevisorernes Sekretariat 
Christiansborg 
1240 København K 
 



 2

udarbejdet en samlet strategi for ministeriets puljer, herunder også en strategi 
for håndtering af puljer og opsamling, evaluering m.v. 
 

Herudover kan jeg orientere om, at Social- og Integrationsministeriet har igang-

sat arbejdet med en overgang til at håndtere ministeriets puljer efter principper-

ne for tilsagnsordninger på tilskudsområdet. Blandt andet har ministeriet initieret 

en udskiftning af det tilskudsadministrative system TAS, ligesom ministeriet 

indgår i løbende dialog med Finansministeriet og relevante institutioner for en 

afklaring af de regnskabstekniske og økonomiske konsekvenser. 

 

Til beretningens punkt 217 kan jeg oplyse, at refusionssystemet nu er inkluderet 

under ministeriets beredskabsplan for de mest forretningskritiske systemer. 

Beredskabsplanen dækker bl.a. overvågning af systemet, it-driftsberedskab for 

systemet og fejlretning ved nedbrud af systemet.  

 

Desuden kan jeg bemærke, at der i ministeriet er igangsat et samarbejde med 

fokus på udarbejdelse af en it-sikkerhedsinstruks for refusionssystemet. In-

struksen vil være midlertidig, da driften af systemet snarligt vil overgå til en ny 

institution, hvor der ligeledes udarbejdes en it-sikkerhedsinstruks gældende for 

systemet. 

 

Jeg har ikke yderligere bemærkninger til statsrevisorernes beretning. 

 

Der er ved fremsendelsen af dette brev sendt en kopi til Rigsrevisionen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karen Hækkerup 

 

 

      /Anders Holbøll 

 

 

 

 

 

 


