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Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2001

Under henvisning til Statsrevisoratets brev af 17. december 2002 samt § 18, stk. 2 i lov om

revisionen af statens regnskaber vedlægges redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser,

som beretning nr. 18/01 om revisionen af statsregnskabet for 2001 giver anledning til.

Redegørelsen vedrører § 13 Indenrigsministeriet og § 16 Sundhedsministeriet, bortset fra

udlændinge- og integrationsområdet. Vedrørende udlændinge- og integrationsområdet henvises til

integrationsministerens redegørelse.

Redegørelsen, der fremsendes i 15 eksemplarer og på diskette, er samtidig sendt til

Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

Lars Løkke Rasmussen

/Jens Kristian Poulsen

Indenrigs- og sundhedsministerens redegørelse til statsrevisorerne om de foranstaltninger

og overvejelser som beretning nr. 18/01 om revisionen af statsregnskabet for 2001 giver

anledning til.

§ 13

Indenrigsministeriets departement

Pkt. 239:

Rigsrevisionen påpeger, at der på underkonti under hovedkonti 13.81.01 og 13.81.11 er sket

fejlkonteringer, idet udgifter ved en fejl var konteret som negative indtægter.

Der har tidligere været fejlkonteringer på disse konti, og ministeriet har derfor iværksat yderligere

kontrolforanstaltninger. Rigsrevisionen finder, at departementet fortsat bør forbedre den

regnskabsmæssige kontrol og budgetopfølgningen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget Rigsrevisionens bemærkninger til efterretning og kan i

den forbindelse oplyse, at ministeriet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2002 har

foretaget en ekstra kontrol af de afsluttende omposteringer på nævnte område.

Beredskabsstyrelsen

Pkt. 256:

Rigsrevisionen anfører i beretningen, at kvaliteten af afrapporteringen af mål, aktiviteter og

resultater i virksomhedsregnskabet ikke var helt tilfredsstillende, idet afrapportering af resultatmål

fra resultatkontrakten burde have været mere kritiske og reflekterende, hvor resultaterne havde

været mindre tilfredsstillende. Endvidere manglede der en tilstrækkelig kobling mellem de faglige

og økonomiske resultater.

Beredskabsstyrelsen har meddelt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at styrelsen er opmærksom

på de nævnte problemstillinger og fremover vil søge at imødekomme de nævnte punkter,

herunder koblingen mellem faglige og økonomiske mål. Der indføres et tidsregistreringssystem i

2003 omfattende hele det statslige redningsberedskab.

Pkt. 263:

Lønrevisionen viste, at løn- og personaleadministrationen ved Beredskabsforbundet ikke var helt



tilfredsstillende. Rigsrevisionen har konstateret, at der var eksempler på, at der ikke forelå

dokumentation for lønindplaceringer.

Beredskabs-Forbundet har taget dette til efterretning og er opmærksom på at overholde de

gældende regler på lønområdet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder det tilfredsstillende, at Beredskabs-Forbundet har taget

Rigsrevisionens bemærkninger til efterretning.

§ 16 Sundhedsministeriets departement

Pkt. 313:

Rigsrevisionen kan konstatere, at ministeriet ikke har opfyldt bestemmelsen i anmærkningen til

tekstanmærkning nr. 2 på finansloven om en årlig redegørelse til Finansudvalget for instituttets

investering, da ministeriet har indladt at orientere Finansudvalget i 2001.

Rigsrevisionen finder, at ministeriet burde have sikret, at den nødvendige orientering af

Finansudvalget om udskydelse, opgivelse og manglende beslutning om gennemførelse af

projektet fandt sted.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal beklage, at ministeriet ikke i 2001 har orienteret

Folketingets Finansudvalg om Statens Serum Instituts investeringer og låntagning vedr. 2000 og

dermed ikke opfyldt bestemmelsen i anmærkningen til tekstanmærkning nr. 2 på finansloven om

en årlig redegørelse til Finansudvalget om de nævnte forhold.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil tage initiativ til, at den årlige redegørelse til Folketingets

Finansudvalg fremover afgives i forbindelse med årsafslutningen.

Det skal endvidere bemærkes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved Akt 47 25/11 02 har

orienteret Folketingets Finansudvalg om Serum Instituttets investeringer og låntagning for såvel

2000 som 2001.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har endvidere noteret sig Rigsrevisionens bemærkninger om

det konstaterede mindreforbrug i årene 1999, 2000 og 2001 set i forhold til Instituttets

investeringsramme, som bl.a. skyldes udskydelse eller opgivelse af de på de årlige finanslove

opførte anlægsprojekter.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er enig i, at de årlige bevillingslove bør afspejle de faktiske

forhold, således at de bevilgende myndigheder til hver en tid er i besiddelse af et opdateret

beslutningsgrundlag.

På den baggrund kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyse, at det vil indgå i drøftelser om

Serum Instituttets kontraktstyringsaftaler og bidrag til bevillingslovene for de kommende år,

hvorledes de ovenfor anførte hensyn kan imødekommes.

Pkt. 793 og 812

Det fremgår af pkt. 793 og 812, at ministerierne på baggrund af IND.sams bemærkninger om, at

man ikke har ændret regnskabspraksis i 2001 i forhold til tidligere år, bør afklare, hvilke

overvejelser dette giver anledning til i relation til revisionen, IND.sam, tidligere godkendte

regnskaber og evt. tilbagebetalingskrav.

Sundhedsstyrelsen har over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet anført, at som tilskudsgiver

baserer Sundhedsstyrelsen sig - ud over sin egen regnskabsgennemgang - på det arbejde som

udføres af revisor. Sundhedsstyrelsens beslutning om at stoppe samarbejdet med IND.sam kan



på den baggrund henføres til revisors bemærkninger, sammenholdt med at styrelsen ved

henvendelser til IND.sam ikke har modtaget tilfredsstillende svar.

Sundhedsstyrelsens tilbagebetalingskrav overfor IND.sam vedrører ikke-forbrugte tilskudsmidler,

samt anvendelse af tilskudsmidler uden forudgående godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Tilbagebetalingskravet er således en direkte følge af de betingelser, som Sundhedsstyrelsen har

lagt til grund for det ydede tilskud, samt anvendelse af tilskudsmidler til udgifter, som ikke var

indeholdt i det budget, som lå til grund for tilsagnet, og hvor der ikke forud blev indhentet

godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Det kan som tidligere oplyst nævnes, at Sundhedsstyrelsen på baggrund af sagen har udarbejdet

retningslinjer for, hvor hurtigt gennemgangen af tilskudsregnskaber skal være afsluttet efter

regnskabsmodtagelsen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er tilfreds med, at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet

retningslinier for, hvor hurtigt gennemgangen af tilskudsregnskaber skal være afsluttet efter

regnskabsmodtagelsen.


