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Social- og ældreministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes 

beretning nr. 19/2020 om revisionen af statens forvaltning 2020 

 

Som anmodet i brev fra Statsrevisorerne af den 27. august 2021 fremsendes 

hermed min redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretning 

nr. 19/2020 om revisionen af statens forvaltning for 2020 har givet anledning til. 

 

Jeg har med tilfredshed konstateret, at der ikke er forhold ved Social- og 

Ældreministeriets forvaltning i 2020, som har givet anledning til kritiske 

udtalelser fra Rigsrevisionen.  

 

Jeg har imidlertid noteret mig, at Statsrevisorerne finder det meget 

utilfredsstillende, at der på 10 ministerområder har været sager med regelbrud 

og forvaltningsmangler, herunder for så vidt angår lønforvaltningen på Social- 

og Ældreministeriets område. 

Regelbrud i statens lønforvaltning 

Rigsrevisionen har noteret, at tre ministerier, herunder Social- og 

Ældreministeriet, har behov for at styrke lønforvaltningen. Jeg tager 

Rigsrevisionens bemærkninger til efterretning. Det er vigtigt for mig, at 

forvaltningen på Social- og Ældreministeriets område er korrekt. 

 

Forholdene vedrører forskelligartede fejl i flere virksomheder på 

ministerområdet. Fejlene vedrører følgende områder: lønadministration af råd 

og nævn i Ankestyrelsen og departementet samt engangsudbetalinger, 

lønkontroller og en sag med fejl i løn og pension i Socialstyrelsen. Social- og 

Ældreministeriets departement har iværksat en systematisk opfølgning af de 

konstaterede fejl.  

 

For forholdene vedr. lønadministrationen af råd og nævn, har Ankestyrelsen og 

departementet igangsat et arbejde med udarbejdelse af opdaterede grundbilag 

og aftaler, der skal ligge til grund for honorering af de omtalte råd og nævn. 

Dette arbejder forventes færdiggjort i foråret 2022. Fremadrettet vil 

departementet og Ankestyrelsen løbende udarbejde og opdatere grundbilag og 

aftaler for honorering af råd og nævn, hvor Social- og Ældreministeriet er 

hvervsministerium. 

 

De øvrige konstaterede forhold forventes håndteret senest i efteråret 2021. 
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Styrket lønforvaltning 
Af bilag 2 fremgår det, at Rigsrevisionen fortsat følger et forhold fra beretning 
om revision af statens forvaltning 2018. Forholdet vedrørte lønrevision af den 
daværende Statsforvaltning. Ministeriet har siden beretningen fulgt systematisk 
op på forholdene og vurderer på baggrund af Familieretshusets håndtering, at 
de konstaterede forhold er håndteret. 

 

En kopi af denne redegørelse er ligeledes fremsendt til Rigsrevisionen på: 

rr@rigsrevisionen.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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