
 

 

 

 

 

Sundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. 
Rigsrevisionens Beretning nr. 18/2020 om revisionen af 
statens regnskab for 2020 og Beretning nr. 19/2020 om 
revisionen af statens forvaltning i 2020 
 

 
Statsrevisorerne har den 27. august 2021 fremsendt deres beretning nr. 18/2020 om 

revisionen af statens regnskab for 2020 og nr. 19/2020 om revisionen af statens for-

valtning i 2020. 

 

 
Rigsrevisionens beretning og statsrevisorernes bemærkninger 

 

Beretning nr. 18/2020 om revisionen af statens regnskab for 2020 

Rigsrevisionens revision af statens regnskab for 2020 har vist, at det samlede stats-

regnskab for 2020 i alle væsentlige henseender er rigtigt, og at staten i alle væsent-

lige henseender har overholdt bevillingerne.  

 

På Sundhedsministeriets område er der ikke bemærket noget til statsregnskabet for 

2020. Statsrevisorerne er enig i Rigsrevisionens konklusion og kommer herunder med 

deres bemærkninger til beretningen, og her er der ikke bemærket noget på 

Sundhedsministeriets område. 

 

Beretning nr. 19/2020 om revisionen af statens forvaltning for 2020 
Rigsrevisionens revisionen af statens forvaltning for 2020 har vist, at der har været en 
række regelbrud og mangler i ministeriernes forvaltning i 2020. 
 

På Sundhedsministeriets område er der en kritisk udtalelses om aktivitets- og res-

sourcestyring på sundhed.dk. Statsrevisorerne bemærker hertil, at Revisionen ved 

sundhed.dk for 2020 har givet anledning til en kritisk udtalelse i påtegningen, idet der 

var væsentlige forvaltningsmangler i aktivitets- og resursestyringen. Sundhed.dk har 

ikke etableret systemer og processer for en aktivitets- og resursestyring, der i al væ-

sentlighed understøtter en god offentlig økonomistyring og forvaltning.  

 

Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen ikke tidligere har haft anmærkninger til sund-

hed.dk.  

 

Sundhedsministeriet har på baggrund af kritikken fra Rigsrevisionen været i dialog 

med sundhed.dk om at styrke ovenstående samt sikre den fornødne likviditet til de 

aftalte opgaver.  

 

Bestyrelsen for sundhed.dk, hvor Sundhedsministeriet er repræsenteret, har således 

bedt sundhed.dk om at indføre de ønskede tiltag, som Rigsrevisionen kritiserer.  
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Side 2 

 

Sundhed.dk har udarbejdet en handleplan, der skal sikre, at økonomistyringen styr-

kes i sundhed.dk. Handleplanen er godkendt af bestyrelsen. 

 

Handleplanen omhandler primært:  
1. Organisatorisk styrkelse af økonomiområdet, som består af følgende ele-

menter:  
a. Enheden Administration og Forretning bliver opdelt i et ledelsesse-

kretariat og et ressourcesekretariat. Ressourcesekretariatet får an-
svar for økonomistyring, aktivitets -og ressourcestyring samt porte-
føljestyring. Opdelingen sker, når der er ansat ny chef til ressource-
enheden (forventeligt 1. dec.).  

b. Opmanding: Ressourcesekretariatet vil bestå af en enhedschef og 
tre erfarne medarbejdere, heraf to økonomikonsulenter og én por-
teføljemanager.  

c. Styrkelse af direktionen i form af vicedirektør. 

2. Implementering af aktivitetsbaseret styring, som tilrettelægges i fire faser, 
der indledes nu og fortsætter frem til 2023. De fire faser er: 

a. Forberedelsesfase, der muliggør registrering af aktivitetsbaseret tid 

og økonomi og træner organisationen i tidsregistrering. Fasen 

strækker sig fra nu og frem til udgangen af 2021. 

b. Implementeringsfase 1, der muliggør indsamling af data til brug for 

aktivitetsbaseret budgettering og rapportering på aktivitetsbaseret 

tid og økonomi. Muliggør aflæggelse af aktivitetsbaseret årsregn-

skab for 2022. Fasen strækker sig over første halvår af 2022. 

c. Implementeringsfase 2, der muliggør aktivitetsbaseret budgettering 

af tid og økonomi for 2023. Fasen gennemføres i andet halvår af 

2022. 

d. Implementeringsfase 3, der muliggør fuld rapportering på tilgænge-

lighed af tid og økonomi i forhold til det aktivitetsmæssigt budget-

terede. Muliggør scenarieberegninger som beslutningsgrundlag. 

Muliggør aktivitetsbaserede afvigelsesforklaringer i årsregnskab 

2023. Fasen repræsenterer den fuldt implementeret model og ind-

ledes med indgangen til 2023. 
 
 

Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen på rr@rigsrevisionen.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Magnus Heunicke 
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