
SOCIALMINISTERIET 

Den 21. februar 2005

Statsrevisorernes Beretning nr. 15 2003 om revisionen af statsregnskabet for 2003

Statsrevisoratet har ved skrivelse af 16. december 2003 fremsendt beretning nr. 15/03 om

revisionen af statsregnskabet for 2003.

Socialministeriet konstaterer, at regnskabsforvaltningen på ministeriets område efter

Rigsrevisionens vurdering samlet set har været tilfredsstillende, at regnskaberne er rigtige, og at

dispositionerne har været i overensstemmelse med bevillinger og love mv.

I det følgende redegøres for de foranstaltninger og overvejelser, som er gennemført på de

områder, hvor Rigsrevisionen har udtrykt kritik af forholdene.

Ad. punkt 179. Bevillingskontrol af departementet
 Rigsrevisionen har konstateret et væsentligt merforbrug på 71,5 mio. kr., svarende til 44 % af

bevillingen på § 15.29.01. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v., som er en lovbunden

bevilling. Rigsrevisionen finder, at budgetteringsgrundlaget for kontoen snarest bør tilpasses, og

der bør skaffes klarhed om årsagen til udgiftsudviklingen.

Det kan oplyses, at § 15.29.01 er overgået til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, §

27.23.05, i forbindelse med ressortomlægningen den 2. august 2004. Ministeren for Familie- og

Forbrugeranliggender noterer sig den rejste kritik af budgetteringsgrundlaget, herunder manglende

forklaring af udgiftsudviklingen.

Ved ændringsforslaget for 2005 er kontoen blevet forhøjet som følge af, at der ved regnskabstallet

for 2003 og refusionsopgørelserne for 2004 er konstateret et højere aktivitetsniveau end hidtil

budgetteret.

Når Kommune Data har implementeret det nye system KMD Underholdsbidrag, der vil forbedre

statens muligheder for at følge udgiftsudviklingen på kontoen, vil Ministeriet for Familie- og

Forbrugeranliggender, så snart der foreligger data, anvende oplysningerne til at følge

udgiftsudviklingen på konto § 27.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v.

Ad punkt 180. Bevillingskontrol af Socialforskningsinstituttet (SFI)
 Rigsrevisionen fandt, at SFI inden regnskabsårets slutning burde have foretaget de nødvendige

omposteringer mellem instituttets underkonti og have foretaget omposteringer løbende.

Ministeriet kan oplyse, at regnskabet for Socialforskningsinstituttet er berigtiget i 2004, og at der

pågår en revision af procedurebeskrivelsen for årsregnskabet. Instituttet vil endvidere fremover

foretage kvartalsvise omposteringer mellem underkontiene.

Ad punkt 181. Revision i årets løb ved Ankestyrelsen
 Rigsrevisionen fandt, at de gennemgåede forretningsgange og interne kontroller samlet set ikke

fungerede tilfredsstillende og dermed ikke medvirkede til at sikre regnskabets rigtighed. Der er

endvidere uafklarede mellemværende fra tidligere finansår, som Ankestyrelsen arbejder på at

afklare.

Socialministeriet kan oplyse, at Ankestyrelsen i samarbejde med Økonomistyrelsen har afsluttet

udredningsarbejdet med henblik på at udrede fejlene i bogføringen fra tidligere år. Disse

bogføringsfejl har medført en overvurdering af styrelsens tilgodehavende i tidligere år, og som

følge heraf har Ankestyrelsen afskrevet 4,7 mio. kr. på kontoen for tilgodehavender i



regnskabsåret 2004.

I forlængelse heraf har Ankestyrelsen truffet beslutning om at implementere Navision Stats

debitormodul, hvilket vil medføre en mere hensigtsmæssig debitoradministration end hidtil. Der vil

således fremover være elektronisk udveksling af data mellem Navision Stats debitormodul og

sags-registreringssystemet Scanjour, og fakturering samt afregning vil ske automatisk.

Ankestyrelsen har i samarbejde med Økonomistyrelsen afstemt kontoen for tilgodehavender

ultimo 2004 fuldt ud og en række tilgodehavender fra tidligere år er inddrevet.

Endvidere har Ankestyrelsen i samarbejde med Økonomistyrelsen søgt at udligne

regnskabsmæssige registreringer i regnskabet, herunder en lukket konto i Danmarks

Nationalbank. Økonomistyrelsen har på baggrund af en undersøgelse af Ankestyrelsens

regnskaber anvist en række posteringer, sådan at kontoen for Danmarks Nationalbank er nulstillet.

Anvisningerne resulterede imidlertid ikke i en udligning af kontoen for årsafslutningsdifferencer,

men Økonomistyrelsen vil i regnskabsåret 2005 søge at udligne denne konto.

Med venlig hilsen

Eva Kjer Hansen


