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Ministerredegørelse vedr. beretning om statens forvaltning i 

2019 

 
Jeg fremsender hermed min redegørelse til beretning 20/2019 om revi-

sionen af statens forvaltning i 2019. 

 

Jeg noterer mig, at Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der 

på alle ministerområder, herunder Forsvarsministeriets områder, ”er 

sket regelbrud, fejl eller mangler i forbindelse med lønforvaltningen”.   

 

Jeg tager Rigsrevisionens kritik til efterretning og er enig i, at det er 

arbejdsgiverens ansvar, at lønforvaltningen er korrekt og følger de 

gældende love og aftaler. Jeg kan oplyse, at kritikken har medført en 

række ændringer og præciseringer i relevante procedurer.  

 

Jeg noterer mig desuden, at Rigsrevisionen har fundet, at der på mini-

sterområdet er sket fejl i indbetalingen af tjenestemandspension. Jeg 

finder det meget beklageligt, at medarbejdere har oplevet, at de ikke 

har fået indbetalt den pension, som de er berettiget til, da det er vig-

tigt, at medarbejderne har tillid til systemet. Jeg kan oplyse, at For-

svarsministeriet på baggrund af Rigsrevisionens kritik har igangsat en 

gennemgang og genberegning af alle ansatte tjenestemænd, så der 

kommer styr på pensionsindbetalingerne. Det er et meget stort arbej-

de, som forventes at være færdigt med udgangen af 2021. Herefter vil 

Forsvarsministeriet påbegynde en gennemgang af tidligere ansatte tje-

nestemænds pensionsindbetalinger.     

 

Jeg noterer mig ligeledes, at Rigsrevisionen har fundet, at Forsvarsmi-

nisteriet har angivet forkert løn for ministerens særlige rådgiver på 

Økonomistyrelsens hjemmeside. Dette finder jeg beklageligt, da det er 

vigtigt at oplysningerne i åbenhedsordningen er korrekte. Jeg har fået 

oplyst, at der er tale om en difference på ca. 6 t. kr. årligt mellem den 

særlige rådgivers løn og de lønoplysninger, som fremgår af Økonomi-

styrelsens hjemmeside. Differencen er opstået, idet lønoplysninger ikke 

er blevet korrigeret i forbindelse med efterårets overenskomstmæssige 

aftalte opregulering af løn. For at forhindre lignende fejl fremadrettet 
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har ministeriet ændret proceduren, således den særlige rådgivers løn 

kontrolleres månedligt, i forbindelse med åbenhedsordningen.  

 
Endelig har jeg noteret mig, at Rigsrevisionen har konstateret, at che-

fen for Hjemmeværnet i strid med gældende regler har modtaget et 

topchef-tillæg samtidig med at denne også har modtaget et fast tillæg 

for honorering af pålagt eller nødvendig tjeneste på lørdage, søn- og 

helligdage. Jeg kan oplyse, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse 

allerede i slutningen af januar 2020 varslede bortfald af tillægget, og at 

tillægget er bortfaldet pr. 30. april 2020. Jeg kan endvidere oplyse, at 

der ikke er andre topchefer på Forsvarsministeriets område, der mod-

tager honorering for pålagt eller nødvendig tjeneste på lørdage, sønda-

ge og helligdage.   

 

Kopi af denne redegørelse sendes til Rigsrevisionen til orientering. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Trine Bramsen 

 

 


