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Opfølgning i sagen om statens overførsler til kommuner 
og regioner i 2011 – merudgiftsydelse og tabt arbejds-
fortjeneste på det sociale område (beretning nr. 20/2011) 

1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om statens overførsler til kommuner 

og regioner i 2011 – merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale områ-
de, som blev indledt med en beretning i 2012. Vi har tidligere behandlet sagen i notater 
til Statsrevisorerne af 22. februar 2013, 16 februar 2015 og 10. august 2020. 
 

 
Konklusion 

  
Rigsrevisionen har udarbejdet en ny beretning om forvaltningen af handicapområdet, 

der afgives samtidig med dette notat. I beretningen indgår en opfølgning på det ude-

stående opfølgningspunkt fra sagen om statens overførsler til kommuner og regioner i 

2011 – merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område. Opfølgnings-

punktet vedrører udviklingen i fejlniveauet i kommunernes administration af sager om 

merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 41 og § 42. Den nye 

beretning handler om forvaltningen af handicapområdet, herunder forvaltningen af 

servicelovens § 41 og § 42.  

 

Rigsrevisionen vurderer med den nye beretning om forvaltningen af handicapområdet, 

at sagen om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 – merudgiftsydelse og 

tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område kan afsluttes, idet opfølgningen vil ske i 

den nye beretning. 

I. Baggrund 

2. Rigsrevisionen afgav i november 2012 en beretning om statens overførsler til kom-
muner og regioner i 2011 – merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale 
område. Beretningen handlede om revisionen af statens overførsler til kommuner og 
regioner med særligt fokus på det daværende Social- og Indenrigsministeriums (nu 
Social- og Ældreministeriet) administration og kommunernes hjemtagelse af refusion 
for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap efter ser-
vicelovens § 41 og § 42. 
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Det fremgik af beretningen, at der i 6 ud af de 8 undersøgte kommuners sagsbehand-
ling var væsentlige fejl med refusionsmæssig betydning. Regelgrundlaget for kommu-
nernes sagsbehandling er komplekst, bl.a. fordi sagsbehandleren ved vurderingen af 
merudgiftsydelsen skal foretage en række individuelle vurderinger. Social- og Ældre-
ministeriet skal understøtte en korrekt sagsbehandling i kommunerne. 
 
3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at Social og Ældre-
ministeriet burde arbejde for at forbedre kommunernes muligheder for at administre-
re dette område korrekt. Statsrevisorerne fandt det utilfredsstillende, at kommuner-
nes administration havde været så fejlbehæftet, at det var usikkert, om afregningen 
af refusion mellem stat og kommune havde været korrekt.  
 
4. På baggrund af beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger har vi fulgt op på 
følgende punkter: 
 
Opfølgningspunkt Status 

1. Regionernes arbejde med at styrke styringen af 
projektregnskaber og anlægsregnskaber. 

Afsluttet i forbindelse med notat til 
Statsrevisorerne af 22. februar 2013. 

2. Social- og Indenrigsministeriets overvejelser om 
mulige forenklinger af regelsættet som led i ministe-
riets prioritering af at mindske kompleksitetsgraden 
af reglerne på ministeriets område. 

Afsluttet i forbindelse med notat til 
Statsrevisorerne af 16. februar 2015. 

3. Social- og Indenrigsministeriets arbejde med at 
afklare, hvornår bestemmelsen om merudgiftsydel-
se i servicelovens § 41 er subsidiær i forhold til an-
dre ydelser. 

Afsluttet i forbindelse med notat til 
Statsrevisorerne af 16. februar 2015. 

4. Social- og Indenrigsministeriets anvendelse af 
viden om kommunernes administration af ordnin-
gerne.  

Afsluttet i forbindelse med notat til 
Statsrevisorerne af 10. august 2020. 

5. Udviklingen i fejlniveauet i kommunernes admini-
stration af sager om merudgiftsydelse og tabt ar-
bejdsfortjeneste efter servicelovens § 41 og § 42.  

Behandles i dette notat.  

 
5. Vi redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen på det punkt, der ikke tidli-
gere er afsluttet. 
 
Hele sagen og dens dokumenter kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på 
www.ft.dk/Statsrevisorerne. 

II. Afslutning på beretningssagen 

Udviklingen i fejlniveauet i kommunernes administration af sager om 

merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 

6. Statsrevisorerne fandt det utilfredsstillende, at kommunernes administration hav-
de været så fejlbehæftet, at det var usikkert, om afregningen af refusion mellem stat 
og kommune havde været korrekt. 
 

Et opfølgningspunkt afsluttes, 
når Statsrevisorerne på bag-
grund af indstilling fra Rigsre-
visionen vurderer, at myndig-
hedernes initiativer er tilfreds-
stillende. 
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7. Det fremgik af beretningen, at Social- og Ældreministeriet i en årrække havde haft 
viden om, at kommunernes sagsbehandling havde været behæftet med fejl. 
 
8. Statsrevisorerne bemærkede i forbindelse med Rigsrevisionens opfølgning i august 
2020, at Social- og Ældreministeriets opfølgning på beretningen har trukket unødigt i 
langdrag. 
 
Statsrevisorerne fandt det utilfredsstillende, at Social- og Ældreministeriet havde væ-
ret for passiv i forhold til at opnå et lavere fejlniveau i den kommunale sagsbehand-
ling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap. Sær-
ligt i lyset af at ministeriet havde kendt til problemerne med kommunernes sagsbe-
handling på området i mere end 10 år. 
 
9. Det fremgik af Rigsrevisionens notat til Statsrevisorerne af 10. august 2020, at de 
kommunale revisorers gennemgang af sager fra 2018 stadig viste et højt fejlniveau i 
sager vedrørende merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn 
med handicap.  
 
10. Rigsrevisionen vurderer, at sagen om statens overførsler til kommuner og regio-
ner i 2011 – merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område kan 
lukkes, da punktet behandles i den nye beretning om forvaltningen handicapområ-
det.  
 
 
 
 

Lone Strøm 
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