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Statsrevisorernes sekretariat                                                       
Christiansborg 
DK-1240 København K 
ministersvar@ft.dk  
 

25. oktober 2021 

Finansministeriets redegørelse vedr. Statsrevisorernes beretning 
nr. 18/2020 om revision af statsregnskabet for 2020 samt 
beretning nr. 19/2020 om revision af statens forvaltning for 2020 

 
Statsrevisorerne har bedt Finansministeriet redegøre for de foranstaltninger og 
overvejelser, som beretningen om revision af statsregnskabet for 2020 og 
beretningen om revision af statens forvaltning 2020 giver anledning til.  

 
Beretning om revision af statsregnskabet 

Pkt. 35 Statsregnskabets oplysninger om COVID-19 
Jeg noterer mig, at Statsrevisorerne i deres indledende bemærkninger til beretningen 
anfører, at de finder det formålstjenstligt, at statsregnskabet fremover indeholder 
tal for ministeriernes forbrug af bevillinger og foretagne hensættelser til COVID-
19-formål, både på resultat- og balancesiden. Jeg læser denne bemærkning som om, 
at Statsrevisorerne finder det formålstjenstligt, at der fremadrettet kan opgøres 
særskilte regnskabstal for samtlige bevillinger vedrørende COVID-19, som bevilges 
af Folketinget. 
 
Jeg er enig i, at der generelt bør tilstræbes gennemsigtighed om ministeriernes 
forbrug af bevillinger til COVID-19-formål. En del af bevillingerne vedrørende 
COVID-19 bliver dog givet til aktiviteter, der har en så nær tilknytning til 
ministeriernes øvrige virksomhed, og trækker på så mange fælles ressourcer og 
medarbejdere mv., at det er vanskeligt at foretage en meningsfuld opdeling og 
afgrænsning af aktiviteterne på særskilte underkonti. Det gælder blandt andet for 
opgaver i regi af sundhedsmyndighederne og for administrationen af 
kompensations- og hjælpeordninger på erhvervs- og kulturområdet mv. Et krav om 
en særskilt kontering af alle COVID-19-bevillinger fra Finansministeriets side 
vurderes således også at ville indebære væsentlige administrative byrder for de 
pågældende institutioner. 
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Overordnet kan det herudover bemærkes, at udgifter til COVID-19 fra 2021 og 
frem i højere grad end i 2020 vil være integreret i den generelle udgiftspolitik og 
indeholdt i ministeriernes bevillinger på finansloven. Udgifter til COVID-19 vil 
dermed i mindre grad have en karakter, som kræver, at de tildeles ved særskilte, 
ekstraordinære bevillinger på forslag til lov om tillægsbevilling. 

Merbevillinger vedrørende COVID-19 vil så vidt muligt blive søgt optaget på 
særskilte underkonti, hvormed det vil være muligt at opgøre regnskabstal. Der 
forventes dog også fremadrettet at blive optaget merbevillinger på eksisterende 
underkonti, hvor de afholdte udgifter vedrørende COVID-19 ikke kan afgrænses 
særskilt på regnskabet 

Pkt. 39 Finansministeriet har forbedret logningen i Navision Stat. 
Jeg er tilfreds med, at Rigsrevisionen har valgt at afslutte sagen om manglende 
logning af privilegerede brugere ved Statens It i forhold til Navision Stat. I 
samarbejde med Statens It er der sikret en central logopsamling samt overvågning, 
som indgår i den fælles dialog om drift af systemet. 

Vedr. Forbehold for § 38 Skatter og afgifter 
Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen ikke længere tager forbehold for det samlede 
statsregnskab på grund af den regnskabsmæssige usikkerhed for § 38 Skatter og 
afgifter i beretning om revision af statsregnskabet 2020. Forbeholdet er nu alene 
henført til § 38 Skatter og afgifter, hvor den regnskabsmæssige usikkerhed i særlig 
grad vedrører værdiansættelsen af fordringer, der er sendt til inddrivelse, og hvor 
værdiansættelsen er baseret på Skatteministeriets kursværdimodel.  

Rigsrevisionen bemærker, at Skatteministeriet arbejder målrettet på at løse 
problemerne med de regnskabsmæssige udfordringer. Det har betydet, at den 
regnskabsmæssige usikkerhed for § 38 Skatter og afgifter er formindsket i 2020, 
men da der fortsat er væsentlige usikkerheder og fejl i regnskabet, fastholdes 
forbeholdet for § 38 Skatter og afgifter. 

Økonomistyrelsen har, på vegne af Finansministeriet, siden efteråret 2018 fulgt 
Skatteministeriets arbejde med regnskabet for § 38 Skatter og afgifter. 
Økonomistyrelsen har oplyst, at styrelsen fortsat vil følge med heri, idet der 
fremadrettet vil være særlig fokus på Skatteministeriets arbejde med at afdække 
mulige ændringer i kursværdimodellen for værdiansættelse af offentlige restancer. 
 
 
Beretning om revision af statens forvaltning 
 
Pkt. 26 Tre ministerier bør mindske fejlniveauet på lønområdet 
Rigsrevisionen finder, at tre ministerier har behov for at styrke lønforvaltningen. 
Jeg kan hertil bemærke, at Finansministeriet har udgivet en opdateret Vejledning 
om lønkontrol i foråret 2021. 
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Pkt. 32 Systematisk fejl i beregningen af tjenestemandspension for suspenderede tjenestemænd i 
politiet 
Rigsrevisionen finder, at der er systematiske fejl i beregningen af 
tjenestemandspensionen for suspenderede tjenestemænd i politiet. Rigsrevisionen 
beretter, at fejlen skyldes en fejl i de oplysninger, som ligger til grund for 
beregningen af pensionsalderen, og som sendes fra Statens Lønsystem (SLS) til 
PENSAB. 
 
Økonomistyrelsen har i december 2020 implementeret de fornødne ændringer til 
integrationen mellem SLS og PENSAB, således at den systematiske fejl ikke længere 
forekommer. 
 
Jeg bemærker, at Økonomistyrelsen fortsat har en vigtig opgave i, at sikre 
overensstemmelse med den gældende lovgivning, når der foretages ændringer i 
regel-sprogsprogrammet på bestilling og i dialog med den ansvarlige myndighed. I 
dette tilfælde Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. 
 
Pkt. 33 Finansministeriet har ikke sikret, at ministerierne overholder reglerne om stillingskontrol 
for individuelt ansatte  
Rigsrevisionen finder, at Finansministeriet bør overvåge, om ministerierne omgår 
reglerne om stillingskontrol, når de ansætter chefer på individuelle kontrakter. 
Alternativt bør Finansministeriet overveje, om denne del af stillingskontrollen er 
relevant.  
 
Det følger af Budgetvejledningen, at det er ministeriernes ansvar at indhente den 
fornødne godkendelse fra Finansministeriet i forbindelse med ansættelse af 
medarbejderen. I den udstrækning ministerierne ikke sikrer denne godkendelse, har 
Finansministeriet ikke overblik over udviklingen i antallet af stillinger i de øverste 
lønrammer. 
 
Finansministeriet vil på denne baggrund overveje en model for at styrke 
overvågningsindsatsen. Rigsrevisionens anbefaling tages på den baggrund til 
efterretning.  
  
Pkt. 35-39 Fem ministerier har regelbrud i sager om indkøb  
Jeg bemærker, at Rigsrevisionens gennemgang af Finansministeriets indkøb ikke har 
givet anledning til en kritisk udtalelse, og at de tilfælde om manglende efterlevelse 
af regler for udbud og indkøb, der er fundet, ikke har haft væsentlig økonomiske 
konsekvenser målt i forhold til ministeriets samlede udgifter til indkøb. Dette finder 
jeg positivt. 
 
Jeg bemærker dog i forlængelse heraf, at Finansministeriet fortsat har behov for at 
forbedre sin indkøbsforvaltning og sikre, at indkøb følger reglerne. 
Økonomistyrelsen har allerede iværksat tiltag, der imødegår en række af de 
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bemærkninger og anbefalinger, som Rigsrevisionen har afgivet som led i revisionen 
af indkøbsområdet, og har udarbejdet en plan for håndteringen af de resterende. 
 
Jeg noterer med tilfredshed, at Rigsrevisionen fremhæver, at Digitaliseringsstyrelsen 
under Finansministeriet har iværksat en række tiltag, der bidrager til 
regeloverholdelse i Digitaliseringsstyrelsen, herunder rådgivning og assistance fra 
Kontor for Jura og systematisk brug af kaskademodellen og rammeaftaler. 
Rigsrevisionen har således ikke konstateret regelbrud i de 20 indkøbssager, der 
indgik i revisionen af Digitaliseringsstyrelsen. 

Pkt. 50 Finansministeriet har forenklet stillingskontrollen 
Rigsrevisionen konstaterer, at der er sket tiltag, der skal forenkle stillings-
kontrollen, og at Rigsrevisionen vurderer, at sagen om forenkling af stillings-
kontrollen kan afsluttes.  

Jeg tager Rigsrevisionens vurdering til efterretning. 

 

Kopi af redegørelsen er samtidigt fremsendt til Rigsrevisionen. 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Nicolai Wammen 
Finansminister                                                                                                                          
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