RIGSREVISIONEN

København, den 7. februar 2007
RN C601/07

Notat til statsrevisorerne
om
den fortsatte udvikling i 2 sager
i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2002
(beretning nr. 18/02)

Ad beretningens kap. III.K. § 17. Beskæftigelsesministeriet, pkt. 217
1. I mit notat til statsrevisorerne af 10. februar 2006, pkt. 2, tilkendegav jeg, at jeg
fortsat ville følge Beskæftigelsesministeriets implementering af et nyt it-system, der
skulle styrke den regnskabsmæssige håndtering af administrationen af sygedagpengelovens forsikringsordninger, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret
2004, s. 46.
Som det fremgik af mit tidligere notat, forventede Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) i januar 2006, at it-systemet ville kunne tages i brug ultimo
maj 2006. Systemet blev imidlertid yderligere forsinket som følge af fejl og tilretninger af systemet.
BAC har i januar 2007 oplyst, at man i december 2006 har overtaget leverancen af
den del af systemet, der vedrører forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende (F-ordningen), med henblik på drift i februar 2007. Den sidste del af leverancen,
der vedrører forsikringsordningen for mindre private arbejdsgivere (A-ordningen), forventes leveret og klar til drift medio 2007.
BAC har oplyst, at projektledelsen og styregruppen fortløbende har foretaget risikoanalyser og korrigerende handlinger for at håndtere og minimere risici i det videre for-
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løb. For at sikre fremdriften i udskiftningen af systemet har direktørerne for henholdsvis BAC og systemleverandøren siden medio 2006 afholdt månedlige møder. BAC har
desuden besluttet fra januar 2007 at styrke kontrollen med sagsbehandlingen på A-ordningen, indtil denne del af systemet kan sættes i drift.
BAC har endvidere oplyst, at forsinkelserne har betydet merudgifter i forhold til
kontrakten, men at udgifterne fortsat holdes inden for rammerne i foranalysen.
Jeg har noteret mig, at BAC nu forventer at kunne sætte systemet i drift i februar
2007 for så vidt angår F-ordningen. Jeg har endvidere noteret mig, at BAC har besluttet at styrke kontrollen med sagsbehandlingen under A-ordningen, indtil delsystemet
for denne ordning kan sættes i drift. Jeg forventer, at BAC også styrker kontrollen med
F-ordningen, hvis der skulle indtræffe yderligere forsinkelser i idriftsættelsen af delsystemet for denne ordning.
Jeg vil fortsat følge implementeringen af det nye system.

Ad beretningens kap. IV.C. It-revision og IV.D. Digitalisering, pkt. 410-458
2. I mit notat til statsrevisorerne af 10. februar 2006, pkt. 3, tilkendegav jeg, at jeg
fortsat ville følge implementeringen af en norm for statslig it-sikkerhed, jf. Endelig
betænkning over statsregnskabet for finansåret 2004, s. 46.
Ved udgangen af 2006 udløb den indkøringsperiode på 3 år, som statens institutioner ifølge en regeringsbeslutning havde til at indarbejde den danske standard for informationssikkerhed, DS 484-2005. Det er herefter obligatorisk for statens institutioner at
følge standarden.
Jeg betragter hermed sagen som afsluttet.
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