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Notat til statsrevisorerne 

om 

den fortsatte udvikling i 1 sag 

i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2000 

(beretning nr. 16/00) 

 

Ad beretningens kap. III.N. § 19. IT- og Forskningsministeriet, pkt. 350 

 
1. I mit notat til statsrevisorerne af 21. marts 2002 fandt jeg det utilfredsstillende, at 

ministeriet ikke tidligere havde forelagt for Arbejdsdirektoratet, om henholdsvis Kø-

benhavns Universitets Feriefonds regnskabsaflæggelse og Københavns Universitets 

praksis vedrørende renter af feriegodtgørelse var i strid med gældende regler, jf. En-

delig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2000, s. 188. Jeg oplyste, at jeg 

ville følge sagen. 

 For så vidt angår Københavns Universitets Feriefonds regnskabsaflæggelse orien-

terede Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i december 2002 Rigsrevi-

sionen om en udtalelse fra Arbejdsdirektoratet i sagen og om ministeriets tilkendegi-

velse over for Københavns Universitet i forlængelse heraf. Det fremgik bl.a. af bre-

vet til universitetet, at feriefondens administrationsudgifter, herunder udgifter til fe-

riehusadministration, skal fremgå af feriefondens regnskab, ligesom en eventuel refu-

sion af udgifterne hertil fra universitetet skal indtægtsføres. Endvidere fremgik, at fe-

riefonden skulle søge om Arbejdsdirektoratets godkendelse, i det omfang de samlede 

administrationsudgifter udgør mere end 37,5 % af feriefondens andel af den uhævede 

feriegodtgørelse det pågældende år. Feriefonden søgte og modtog godkendelse fra 



 - 2 - 

 

  

Arbejdsdirektoratet. Ministeriet anmodede endelig om, at feriefondens regnskab for 

2001 blev udarbejdet i overensstemmelse med de meddelte retningslinjer. 

 Jeg finder ministeriets retningslinjer, som de er meddelt Københavns Universitet 

og dettes feriefond, tilfredsstillende. 

 For så vidt angår renteindtægter optjent af uhævet feriegodtgørelse har ministeriet, 

Københavns Universitet og Arbejdsdirektoratet brevvekslet mv. om, hvorvidt rente-

indtægterne skal tilfalde Københavns Universitet. I forlængelse af drøftelser mellem 

ministeriet og Arbejdsdirektoratet blev der i juni 2003 opnået enighed om, at rente-

indtægterne af uhævet feriegodtgørelse tilfalder Københavns Universitet. Der blev 

endvidere opnået enighed om, at renteindtægterne – med fradrag af universitetets 

omkostninger til administration af feriepenge – som universitetet overfører til ferie-

fonden, skal behandles som en gave fra universitetet i feriefondens regnskab. 

 Jeg finder det tilfredsstillende, at spørgsmålet om renteindtægterne af uhævet fe-

riegodtgørelse nu endelig er afklaret. 

 Jeg betragter herefter sagen som afsluttet. 

 

2. Jeg vil som tilkendegivet i mit notat til statsrevisorerne af 26. februar 2003 fortsat 

følge sagen om Navision Stat, jf. beretningens kap. IV.H. Navision Stat, pkt. 678-

679, omtalt i mit notat til statsrevisorerne af 21. marts 2002, og vil redegøre herfor i 

et fortsat notat til beretningen. 

 

 

 

Henrik Otbo 


