
FINANSMINISTERIET 

Den 31. januar 2006

Redegørelse vedrørende Beretning nr. 18 2004 om revision af statsregnskabet for 2004

Vedlagt fremsender jeg svar på Beretning nr. 18 2004 om revision af statsregnskabet for 2004. I

det følgende redegøres for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver mig

anledning til.

Bemærkningerne er for det første knyttet til den almindelige revision på Finansministeriets

område. Rigsrevisionen vurderer, at Finansministeriets regnskab samlet set er rigtigt, og at

dispositionerne har været i overensstemmelse med bevillinger og love mv.

For det andet giver bevillingskontrollen og den afsluttende revision anledning til tre bemærkninger

fra henholdsvis Rigsrevisionen og Statsrevisoratet. Det drejer sig om afsnittet vedr.

Økonomistyrelsens forretningsgange, afsnittet om bevillingskontrollen af § 34 og det tværgående

afsnit om tilskudsrevision.

Afsnit III.D. Økonomistyrelsens forretningsgange

I beretningens pkt. 88 anføres, at den afsluttende revision konstaterede en række mangler ved

afstemninger på de områder, som Økonomistyrelsen forvalter for Finansministeriets departement.

Rigsrevisionen konstaterer, at der ikke forelå klare forretningsgangsbeskrivelser for, hvilke konti

der skulle afstemmes, hvornår afstemningerne skulle foretages, hvorledes afstemningen skulle

dokumenteres, samt hvorledes det blev sikret, at eventuelle konstaterede fejl blev rettet.

I den anledning bemærkes følgende:

Økonomistyrelsen har oplyst, at styrelsen har udarbejdet en handlingsplan sammen med

Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF) for at undgå tilsvarende periodiseringsfejl i

2005. Derudover er ansvarsfordelingen mellem de opgaveansvarlige kontorer og

Økonomistyrelsens regnskabsenhed blevet fastlagt, ligesom forretningsgange er udarbejdet.

Supplerende vejledninger til arbejdsprocedurer er under udarbejdelse, og arbejdet forventes

tilendebragt inden udgangen af 1. kvartal 2006.

Finansministeriet finder, at dette vil medvirke til, at der i fremtiden ikke sker tilsvarende fejl.

Afsnit III.F. Bevillingskontrollen af § 34, Arbejdsmarkedsfonden

Rigsrevisionen konstaterer i punkt 107, at forskellige oplysninger i finanslovsforslagets

anmærkninger til § 34 ikke var tilstrækkeligt præcise. Rigsrevisionen finder det derudover uheldigt,

at Arbejdsmarkedsfondens udgifter ikke er opgjort korrekt, og at udgifterne til VEUD ikke kan

opgøres på et mere sikkert grundlag. Hertil kommer, at Rigsrevisionen konstaterer, at

udelukkende beregningsforudsætningen vedr. beløbet "Tilbageføring af grønne afgifter" fremgik af

anmærkningerne til finanslovforslaget.

I den anledning bemærkes følgende:

Finansministeriet har i samarbejde med Undervisningsministeriet undersøgt, om der kan etableres

et statistikgrundlag, så andelen af udgifterne til VEUD under bevillingen til erhvervsuddannelser

kan opgøres mere sikkert. På det foreliggende datagrundlag er det dog ikke muligt at sikre et

bedre statistikgrundlag. Det skyldes, at vilkårene for voksenelever for så vidt angår ydelser og

tilskud fra staten er identiske med vilkårene for øvrige elever. Derfor konteres og behandles

grupperne i dag samlet.



Derudover har Finansministeriet foranlediget, at den pågældende udgift til førtidspension indgår i

Arbejdsmarkedsfondens udgifter i finanslovsforslagets for 2006 samt at beregninger ved

"Tilbageføring af grønne afgifter" nu fremgår af anmærkningerne til finanslovsforslaget 2006.

Finansministeriet finder, at dette vil medvirke til, at der i fremtiden ikke sker tilsvarende fejl.

Endelig beklager Finansministeriet, at fondens udgifter ikke har været opgjort korrekt.

Afsnit IV.A. Tilskudsrevision

Rigsrevisionen bemærker i afsnit 292, at ved revision af 41 tilskudsordninger blev 85 pct. af

ordningerne vurderet som "tilfredsstillende" mens 15 pct. blev vurderet som "ikke helt

tilfredsstillende". I afsnit 318 bemærker Rigsrevisionen endvidere, at tilskudsyder for ca. halvdelen

af de undersøgte ordninger ikke har fastsat klare interne retningslinier for tilskudsforvaltningen.

Rigsrevisionen finder endelig, at tilskudsyderne bør følge Økonomistyrelsens vejledninger og

anbefalinger herom med henblik på at opnå en mere sikker og ensartet tilskudsforvaltning.

I den anledning bemærkes følgende:

Finansministeriet er enig med Rigsrevision i, at tilskudsyderne ved at følge Økonomistyrelsens

vejledning om effektiv tilskudsforvaltning kan sikre en bedre tilskudsforvaltning. Finansministeriet

vil derfor indsætte en henvisning til vejledningen i den kommende budgetvejledning under punkt

2.4.8.

En kopi af redegørelsen er sendt til Rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Thor Pedersen


