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Ministerredegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning
20/2019 om Revision af statens forvaltning for 2019
Statsrevisorerne har anmodet om min redegørelse for, hvilke foranstaltninger og overvejelser beretningen om revision af statens forvaltning
2019 giver anledning til, jf. § 18, stk. 2, i lov om revisionen af statens
regnskaber m.m.
På Børne- og Undervisningsministeriets område vedrører beretningen
følgende tre områder:
 Fejl i Finansministeriets oplysninger om lønnen til særlige rådgivere.
 Forkert indbetalt pension til tjenestemænd
 Manglende systematisk evaluering af tilskud til aktivitetsområdet
Forsøg og Udvikling
Nedenfor redegøres for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til på Børne- og Undervisningsministeriets
område.
Fejl i Finansministeriets oplysninger om lønnen til særlig rådgiver
Rigsrevisionen har konstateret, at Finansministeriet på sin hjemmeside
ikke har oplyst den korrekte løn til særlig rådgiver for en række ministerier. Børne- og Undervisningsministeriet har indberettet den korrekte løn
til Finansministeriet, men lønoplysningerne på Finansministeriets hjemmeside er ikke siden blevet p/l-reguleret i overensstemmelse med Medarbejder- og Kompetencestyrelsens centralt udmeldte lønreguleringer.
Børne- og Undervisningsministeriet har ikke været bekendt med ministeriet eventuelle medansvar for, at lønoplysningerne på Finansministeriets
hjemmeside løbende bliver p/l-reguleret i takt med den generelle procentregulering for staten. Børne- og Undervisningsministeriet vil tage
kontakt til Finansministeriet for at få afklaret, hvordan det kan sikres, at
Finansministeriet p/l-regulerer lønoplysningerne på deres hjemmeside.
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Forkert indbetalt pension til tjenestemænd
Rigsrevisionen har undersøgt pensionsindbetalinger til tjenestemænd på
19 institutioner på Børne-og Undervisningsministeriets området via dataudtræk fra statens lønsystem (SLS). Rigsrevisionen bad to institutioner
om yderligere dokumentation for hhv. rådighedsløn og pensionsindbetaling end det som kan findes i SLS. Rigsrevisionen konkluderer i begge tilfælde i tilbagemeldingen til de pågældende institutioner, at der ikke forekommer væsentlige regelbrud. Herudover skriver Rigsrevisionen, at revisionen i øvrigt har vist, at institutionerne disponerer i overensstemmelse
med love, overenskomster og andre aftaler, der gælder for statslige ansættelsesmyndigheder. På dette grundlag finder Børne- og Undervisningsministeriet ikke anledning til at iværksætte yderligere tiltag.
Manglende systematisk evaluering af tilskud til aktivitetsområdet Forsøg og Udvikling
Rigsrevisionen har for en stikprøve på 17 projekter under finanslovens
aktivitetsområde 20.89 konstateret, at kun fire ud af de syv puljer under §
20.89.01, som stikprøvens projekter dækker, er blevet evalueret. Ingen
driftslignende tilskud er evalueret (under § 20.89.03.20), mens alene en
pulje under tilskudsordningen til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. (under § 20.89.03.25) er evalueret.
Børne- og Undervisningsministeriet har, som også omtalt af Rigsrevisionen, i interne retningslinjer fastlagt, at der i forbindelse med tilskud, der
gives efter ansøgning eller tilmelding skal tages stilling til evaluering af
indsatsen, herunder realisering af forventet effekt(er). Omfanget af evalueringen beror på en konkret vurdering og skal fastlægges i forbindelse
med design af puljen og beskrives i den puljebeskrivelse (vejledning), der
danner den administrative ramme for puljen.
Ministeriet vil derfor indskærpe over for de kontorer, der arbejder med
denne type puljer, at der altid skal tages stilling til, hvordan evaluering af
en konkret pulje/projekt skal foregå. Hertil vil departementet som led i
det løbende tilsyn udtage stikprøver i forhold til overholdelse af ministeriets interne retningslinjer på puljeområdet. Stikprøverne gennemgås i
forhold til den konkrete sagsbehandling, arbejdsgange mv. Dette som led
i et nyt tilsynskoncept, hvor departementschefen årligt forelægges oplæg
til, hvilke områder der ud fra en risikovurdering udvælges til tilsyn.
I forhold til de driftslignende tilskud har ministeriet ikke hidtil haft praksis for evaluering heraf, idet denne type af tilskud typisk gives med henblik på at understøtte den almindelig drift i foreninger eller NGO’er mv.
Tildelingen af driftslignende tilskud er således som oftest sket på baggrund af konkrete politiske ønsker om at støtte en forenings eller NGOs
kernedrift. Der er dermed som udgangspunkt ikke fra politisk side været
yderligere bindinger på anvendelsen af tilskuddet.
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Ministeriet vil på baggrund af Rigsrevisionens bemærkninger igangsætte
et arbejde med henblik på en nærmere vurdering af, hvordan en evalueringsproces for driftslignende tilskud mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges. I dette arbejde vil andre ministeriers erfaringer med evaluering af
driftslignende tilskud indgå. Ministeriet vil i forlængelse heraf drøfte vurderingen med Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil
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