
BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 

Den 16. februar 2005

Beretning om revision af statsregnskabet for 2003

Med skrivelse af 16. december 2004 har statsrevisoratet fremsendt beretning nr. 15 om revision af

statsregnskabet for 2003. I henhold til lov om revision af statens regnskaber § 18, stk 2, skal jeg

bemærke følgende om de overvejelser og bemærkninger, som beretningen giver anledning til.

Ad 204. Statistisk stikprøverevision

I relation til Rigsrevisionens bemærkninger om periodiseringer i Arbejdsmarkedsstyrelsens

årsafslutning for 2002 har styrelsen taget til efterretning, at de nævnte udløbere af

regnskabsafslutningen for 2002 burde have været medtaget i årsrapporterne for 2003.

Styrelsen har oplyst, at de ved regnskabsafslutningen af regnskabsåret 2004 har foretaget

yderligere tiltag, for at sikre korrekt periodisering så der i forbindelse med udarbejdelsen af

årsrapporterne for 2004 er taget højde for Rigsrevisionens bemærkninger.

Ad 206. Bevillingskontrol af Arbejdsdirektoratet

I relation til Rigsrevisionens bemærkninger om merudgifter til dagpenge og efterløn kan jeg

oplyse, at jeg i umiddelbar tilknytning til offentliggørelsen af Rigsrevisionens beretning om

statsregnskabet for 2003 tirsdag den 30. november 2004 udbeder mig en redegørelse fra

ministeriet om sagen.

Jeg fremsender redegørelsen til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg og Finansudvalg onsdag den

1. december 2004.

På grundlag heraf har jeg efterfølgende fremsendt et orienterende aktstykke nr. 72 af 4. januar

2005 om merudgifter ved en ekstra udbetalingsuge på lovbundne bevillinger. Finansudvalget tog

aktstykket til efterretning den 12. januar 2005. Aktstykket er vedlagt som bilag til orientering.

Jeg har i den konkrete sag bedt ministeriet om at fremrykke tidspunktet for, hvornår antallet af

udbetalingsuger bliver lagt fast, så det indgår i budgetteringen af forslag til finanslov.

Jeg har endvidere bedt ministeriet orientere ministeren og Finansudvalget særskilt i lignende

ekstraordinære situationer, hvor en merudgift ligger udover, hvad der kan tilskrives normale

ændringer af budgetteringsforudsætninger.

Ad 207. Bevillingskontrol af Arbejdsdirektoratet

I relation til Rigsrevisionens bemærkninger om fremskaffelse af mere aktuelle data til anvendelse i

budgetteringen af § 17.48.01. Aktivering af personer under 30 år, visitations- og mellemperioder,

har Arbejdsdirektoratet oplyst, at de er i gang med at indhente løbende data om antal personer,

der modtager kontanthjælp og udgifter til kontanthjælp. Det vil bevirke, at de i forbindelse med

budgetteringen fremover kan have statistikoplysninger om udviklingen i kontanthjælpen 3-6

måneder tidligere end i dag.

Derudover har Arbejdsdirektoratet oplyst, at de fra og med 2005 styrker samarbejdet med

Arbejdsmarkedsstyrelsen med henblik på at sikre, at de to institutioners skøn over udviklingen i

den passive og aktive kontanthjælp nøje koordineres.

Ad 208. IT-revision af Arbejdstilsynet

I relation til Rigsrevisionens bemærkninger om den generelle IT-sikkerhed i Arbejdstilsynet har

Arbejdstilsynet oplyst, at der er indgået serviceaftale med Beskæftigelsesministeriets IT-enhed i



juni 2003, hvor ansvaret for IT-anvendelsen er entydigt placeret.

Derudover har Arbejdstilsynet oplyst, at antallet af administratorer er gennemgået i flere omgange,

senest i 2004, således, at der er fuldt overblik over antallet. Desuden er der i løbet af 2004 indført

ny teknisk løsning for fjern-arbejdspladser, som er sikrede mod angreb via internettet. Der findes

således ikke længere fjernarbejdspladser af den usikre type.

Ad 211. Forvaltningsrevision af Arbejdsformidlingen

I relation til Rigsrevisionens bemærkninger om AF-region Sønderjyllands skriftlige grundlag for

bevillinger til projekter har Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyst, at de over for regionen har tilsluttet sig

den interne revisions kritik af regionens forvaltning af bevillinger til projekter. Derudover har

styrelsen oplyst, at regionen har oplyst at have strammet deres skriftlige grundlag for bevillinger

op.

I forhold til problemstillingen om regionens delegation af beslutnings- og bevillingskompetencen til

et vejledningscenter i amtet har Arbejdsmarkedsstyrelsen i den nye udgave af ”Vejledning om

driftsbevillingen og aktivbevillingens anvendelsesområde” særskilt præciseret, at beslutnings- og

bevillingskompetencen i forbindelse med samordningen af det vejledningsfaglige arbejde ikke kan

delegeres til andre myndigheder, uddannelsesinstitutioner eller vejledningshuse.

Rigsrevisionens beretning har ikke givet anledning til yderligere foranstaltninger og overvejelser i

Beskæftigelsesministeriet, udover hvad der fremgår af de indarbejdede bemærkninger i

beretningen. I forlængelse heraf har jeg med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen finder

ministerområdets samlede regnskabsforvaltning for 2003 tilfredsstillende.

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen
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