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SOCIALMINISTERIET 

Den 25. maj 2004

Vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 5 2003 om statens selvforsikringsordning

Statsrevisorerne har i brev af 26. januar 2004 bedt om en redegørelse for de foranstaltninger og

overvejelser, som beretning nr. 5 2003 om statens selvforsikringsordning giver anledning til.

I forhold til ministeriernes administration af selvforsikringsordningen påpeger Rigsrevisionen:

at ministerierne bør skaffe sig et overblik over deres forsikringsforhold, og at ministerierne i den

forbindelse kan indhente en udtalelse hos Finansministeriet  

at forbuddet mod at tegne forsikringer er overtrådt af enkelte ministerier, herunder

Socialministeriet i fht. Kofoeds Skole, hvorved der er afholdt udgifter uden hjemmel  

at ministerierne som hovedregel ikke registrerer skader særskilt, hvorfor det ikke er muligt at få

et samlet overblik over de udgifter, som staten har i forbindelse med udbedringen af skader 

    

Som opfølgning på beretningen har Finansministeriet udstedt et nyt cirkulære om statens

selvforsikringsordning. På baggrund af Statsrevisorernes beretning samt Finansministeriets nye

cirkulære vil Socialministeriet snarest mulig tage kontakt til Finansministeriet med henblik på en

endelig afklaring af, om selvejende institutioner under Socialministeriet fremover bør være

omfattet af statens selvforsikringsordning. Socialministeriet vil endvidere benytte anledningen til at

skaffe sig et samlet overblik over forsikringsforholdene på ministerområdet, herunder afklare

spørgsmålet om i hvilket omfang institutioner under Socialministeriet bør tegne forsikringer for

professionelt ansvar og produktansvar.

Det fremgår af beretningen, at Socialministeriet i strid med cirkulæret har tegnet forsikringer uden

Finansministeriets godkendelse, og at Kofoeds Skole alene i 2003 har afholdt udgifter for 360.000

kr. til forsikringspræmier. Beslutningen er truffet af Kofoeds Skoles bestyrelse, efter at

Socialministeriet havde oplyst om vilkårene for statens selvforsikring. Skolen har imidlertid oplyst,

at udgifterne til forsikringspræmier er afholdt af private midler, og dvs. ikke af driftstilskuddet fra

Socialministeriet. Hertil kommer, at skolen som følge af sit særlige kundegrundlag er meget udsat

for skader. Socialministeriet vil snarest tage kontakt til Finansministeriet med henblik på en

afklaring af, hvordan det nye cirkulære forholder sig til de særlige forhold på Kofoeds Skole,

herunder om selvforsikringsordningen også omfatter skolens private fondsmidler, bygninger m.v.

I beretningen bemærker Rigsrevisionen, at en registrering af skader er væsentligt for den interne

økonomistyring og budgetlægning m.v. Socialministeriet vil overveje, om skader på

ministerområdet kan registreres på en hensigtsmæssig måde, indtil det bliver muligt at registrere

udgifter til udbedring af skader i statens regnskabssystem.

Rigsrevisor har modtaget kopi af dette brev.

Med venlig hilsen

Henriette Kjær Kristian Heunicke


