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Beretning om revision af statsregnskabet for 2009 
 
 
Med skrivelse af 17. november 2010 har Statsrevisoratet fremsendt Statsrevisorer-
nes bemærkninger til beretning nr. 18/2009 om revisionen af statsregnskabet for 
2009. I henhold til lov om revision af statens regnskaber, § 18, stk. 2, skal jeg be-
mærke følgende om de overvejelser og bemærkninger, beretningen giver anledning 
til. 
 
Ad pkt. 292 – 295 Forbehold for Arbejdsmarkedsstyrelsens regnskab 
Rigsrevisionen tog forbehold for Arbejdsmarkedsstyrelsens regnskab på følgende 
områder: 
 
• Administration af forsikringsordningerne vedrørende dagpenge ved sygdom 
• Opgørelsen af lønomkostninger i Arbejdsmarkedsstyrelsens regnskab 
 
Administration af forsikringsordningerne vedrørende dagpenge ved sygdom 
Rigsrevisionen tog forbehold for Arbejdsmarkedsstyrelsens regnskab som følge af, 
at en række tilgodehavender vedrørende ordningerne ikke kunne afstemmes fuldt 
ud. Rigsrevisionen har endvidere kritiseret FO-systemet, der anvendes til admini-
stration af ordningerne, for manglende funktionalitet på en række områder. 
 
Arbejdsmarkedsstyrelsen overtog pr. 1. oktober 2009 det bevillingsmæssige ansvar 
for forsikringsordningerne vedrørende dagpenge ved sygdom fra Arbejdsdirektora-
tet, mens Økonomistyrelsen i henhold til en samarbejdsaftale siden 15. februar 
2009 har varetaget administrationen og regnskabsføringen for ordningerne.  
 
Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at det i 2010 er besluttet at afskrive de gamle, 
uerholdelige fordringer i regnskabet for 2010 i henhold til Akt 39 af 9/12 2010. De 
ikke-afstemte fordringer stammer fra overgangen til det nuværende administrati-
onssystem, FO-systemet, hvilket har medført, at en række gamle fordringer ikke 
længere kan dokumenteres og afstemmes.  
 
Endvidere er det i 2010 efter aftale med Finansministeriet besluttet at fremrykke 
afskrivningerne på FO-systemet, således at systemet er fuldt afskrevet ved udgan-
gen af 2012. Beskæftigelsesministeriet og Økonomistyrelsen har således aftalt, at 
administrationen af forsikringsordningerne skal overgå til Økonomistyrelsens Sig-
ma-system. Økonomistyrelsen forventer på nuværende tidspunkt, at dette vil kunne 
ske medio 2012. 
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Det er min opfattelse, at der med de nu trufne initiativer fuldt ud er taget højde for 
Rigsrevisionens kritik af FO-administrationen i forbindelse med revisionen af stats-
regnskabet for 2009. 
 
Opgørelsen af lønomkostninger i Arbejdsmarkedsstyrelsens regnskab 
Rigsrevisionen har endvidere taget forbehold for Arbejdsmarkedsstyrelsens regn-
skab som følge af en bogføringsteknisk fejl i forbindelse med årsafslutningen. Fej-
len betød, at lønomkostningerne i Arbejdsmarkedsstyrelsens 2009-regnskab blev 
opgjort 15,9 mio. kr. for lavt og er efter aftale med Økonomistyrelsen rettet i regn-
skabet for 2010.  
 
Arbejdsmarkedsstyrelsen tog forbehold for opgørelsen af lønomkostningerne i sin 
godkendelsesskrivelse til Økonomistyrelsen ligesom fejlen er omtalt i styrelsens 
årsrapport. Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen har vurderet, at styrelsen også 
ved påtegningen af årsrapporten burde have taget forbehold for bogføringsfejlen i 
regnskabet. 
 
Jeg har taget Rigsrevisionens kritik til efterretning. 
 
Ad pkt. 296 – 300 Revision af løn ved departementet 
I relation til Rigsrevisionens bemærkninger ved revision af løn har jeg noteret mig, 
at departementets forretningsgange og interne kontroller på de gennemgåede områ-
der generelt fungerede tilfredsstillende og opfyldte de krav, der kan stilles til en 
god og pålidelig løn- og personaleforvaltning. 
 
Rigsrevisionen anbefalede dog, at departementet fulgte reglerne for opslag af stil-
linger i forbindelse med konstituering af længerevarende karakter. Jeg har taget 
Rigsrevisionens anbefalinger til efterretning og vil følge dem. 
 
 
Rigsrevisionens beretning har ikke givet anledning til yderligere foranstaltninger 
og overvejelser i Beskæftigelsesministeriet, udover hvad der fremgår ovenfor samt 
af de indarbejdede bemærkninger i beretningen. 
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