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Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 19/2020 om 

revisionen af statens forvaltning 2020 

 

Statsrevisorernes Sekretariat har ved brev af 27. august 2021 fremsendt 

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

2020 med en anmodning om, at jeg redegør for, hvilke initiativer 

beretningen giver anledning til, jf. § 18, stk. 2, i lov om revisionen af statens 

regnskaber m.m. 

 

Indledningsvist vil jeg gerne kvittere for beretningen. Forvaltningen på 

Justitsministeriets ressortområde skal være i overensstemmelse med de 

regler og forudsætninger, som Folketinget har fastlagt og desuden være så 

produktiv og effektiv som muligt. 

 

Jeg vil i nedenstående forholde mig til de to emner, som beretning nr. 

19/2020 fremhæver på Justitsministeriets ressortområde. 

 

Kriminalforsorgen overholder fortsat ikke arbejdstidsreglerne (pkt. 30)  

Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at Kriminalforsorgen fortsat 

ikke har sikret, at arbejdstidsloven og bekendtgørelsen om hvileperiode og 

fridøgn overholdes. Kriminalforsorgen har ikke sikret, at alle medarbejdere 

maksimalt arbejder 48 timer om ugen i gennemsnit og kan holde 2 fridøgn 

efter 10 arbejdsdage.  

 

Rigsrevisionen har udtaget en stikprøve på 13 fængselsbetjente, der har 

modtaget de største udbetalinger af overarbejde. I denne stikprøve er det 

blevet konstateret, at alle 13 fængselsbetjente har arbejdet mere end reglerne 

tillader, med en gennemsnitlig arbejdstid på over 48 timer om ugen set over 

en periode på 4 måneder. Desuden havde 10 af de 13 fængselsbetjente 

arbejdet mere end 10 dage mellem 2 fridøgn.   
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Rigsrevisionen oplyser samtidig, at der er en ubalance i fordelingen af 

overarbejdet blandt de uniformerede fængselsbetjente, idet 48 pct. af 

fængselsbetjente ikke havde overarbejde i den undersøgte periode. 

 

Kriminalforsorgen står i øjeblikket i en udfordrende situation, som bl.a. 

skyldes stor mangel på fængselsbetjente samt et stigende antal indsatte, 

hvilket stiller store krav til fængselsbetjentene, der hver dag yder en 

ekstraordinær indsats for det danske fængselsvæsen. Situationen med 

mangel på fængselsbetjente ser jeg på med stor alvor. 

Bemandingssituationen vil derfor blive et centralt emne i forhandlingerne 

om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen.  

  

Kriminalforsorgen har oplyst, at der i 2. halvår 2021 implementeres en 

systemunderstøttelse i vagtplanlægningssystemet (VIT), der øger 

muligheden for at forhindre regelbrud i vagtplanlægningen. 

Systemunderstøttelsen forventes desuden at kunne tilvejebringe ny 

ledelsesinformation til brug for kriminalforsorgen strategiske styring, bl.a. 

med henblik på at forhindre regelbrud i forhold til arbejdstiderne. Indtil 

denne systemunderstøttelse er implementeret, vil kriminalforsorgens ledelse 

fortsat have øget opmærksomhed på en manuel opfølgning på overholdelsen 

af 48-timers reglen. 

 

Korrekt overholdelse af arbejdstidsreglerne ligger mig meget på sinde 

grundet medarbejdernes fysiske samt psykiske ve og vel, hvorfor jeg vil 

indskærpe over for kriminalforsorgen, at overholdelsen af 

arbejdstidsreglerne skal bringes i orden hurtigst muligt. 

 

Systematisk fejl i beregningen af tjenestemandspension for suspenderede 

tjenestemænd i politiet (pkt. 32) 

Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at der er systematiske fejl i 

beregningen af tjenestemandspensionen for suspenderede tjenestemænd i 

politiet. Fejlen medfører, at suspenderede tjenestemænd får en højere 

pensionsalder (og dermed højere pensionsudbetalinger), end de ellers er 

berettigede til i pensionssystemet PENSAB. Fejlen omfatter desuden også 

øvrige virksomheder i staten. 

 

Rigspolitiet har været i kontakt med Økonomistyrelsen og gennemgået de 

tjenestemænd, der siden 2013 har været suspenderede. Der er tale om 59 

tjenestemænd, hvis beskæftigelsesgrad i PENSAB fejlagtigt ikke er blevet 
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reduceret i suspensionsperioden. Alle 59 er fratrådt, og nogle af 

tjenestemændene er allerede gået på pension.  

 

Ifølge de gældende regler skal lønnen til en suspenderet tjenestemand 

reduceres med to tredjedele i suspensionsperioden, og tjenestemanden skal 

optjene pensionsalder svarende til den nedsatte løn. Denne reduktion har 

lønsystemerne ikke gennemført. Rigsrevisionen finder, at politiet skal 

korrigere fejlen for alle de tjenestemænd, der har været suspenderet. 

 

Økonomistyrelsen foretog kodningen i det nye PENSAB-system efter 

anvisninger fra den daværende Personalestyrelse. Det er i den forbindelse, 

at der skulle være sket en forkert kodning i forhold til suspenderede 

tjenestemænd, som herefter fejlagtigt ikke fik reduceret 

beskæftigelsesgraden i PENSAB, hvis de blev afskediget efter 

suspensionen. Kodningen er rettet pr. 1. januar 2021, så de suspenderede 

tjenestemænd fremover registreres med korrekt beskæftigelsesgrad i 

PENSAB. 

 

Rigspolitiet afventer en skriftlig vurdering fra Medarbejder- og 

Kompetencestyrelsen.  

 

Medarbejdere på tværs af Justitsministeriets koncern skal hverken modtage 

mere eller mindre i løn eller pension, end deres kontrakt tilsiger. Derfor er 

jeg glad for, at den identificerede kodningsfejl i PENSAB er rettet pr. 1. 

januar 2021, så systemfejlen ikke vil gentage sig.  

 

I forhold til eventuelle overvejelser om tilbagebetaling af uberettigede 

pensionsudbetalinger, vil Justitsministeriet læne sig op af Medarbejder- og 

Kompetencestyrelsens kommende vurdering. 

 

En kopi af dette brev er samtidig fremsendt elektronisk til Rigsrevisionen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nick Hækkerup  


