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Vedrører: 
Statsrevisorernes beretning nr. 13/2007 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 
 
Beskæftigelsesministerens redegørelse af 1. oktober 2008 

 4. november 2008 
 
RN A512/08 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handler om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds (LD) virke, særligt efter ændrin-
gen af LD-loven i 2004. 
 
II. Redegørelsen fra beskæftigelsesministeren og svaret fra LD’s bestyrelse 

2. Beskæftigelsesministeren har taget Statsrevisorernes bemærkninger om tilsyn med LD 
til efterretning og vil fremover foranledige en ekstern benchmarkanalyse af LD’s afkast. 
 
Jeg finder dette initiativ tilfredsstillende, idet jeg forventer, at ministeriet herunder også vur-
derer LD’s omkostninger.  
 
3. LD’s bestyrelse har fremsendt et svar med en række bemærkninger til beretningen til 
Beskæftigelsesministeriet.  
 
Beskæftigelsesministeren finder det på den baggrund tilfredsstilende, at LD’s bestyrelse 
fremover vil sende fremskrivninger af formue og antal kontohavere med tilhørende analy-
ser og vurderinger til orientering for ministeriet.  
 
4. Det fremgår af LD’s svar til Beskæftigelsesministeriet, at bestyrelsen har taget Rigsrevi-
sionens bemærkning om, at der var en mulig interessekonflikt hos direktionen i forbindelse 
med etableringen af LD Equity 1 K/S til efterretning. LD’s bestyrelse har herefter indrettet 
forretningsordenen for bestyrelsen og for forretningsudvalget samt bestyrelsens instruks til 
direktionen på en måde, så man i fremtiden har en skærpet opmærksomhed i sådanne si-
tuationer.  
 
5. Beskæftigelsesministeren har videre bemærket, at Statsrevisorernes anmodning om at 
overveje reglerne for midlernes forvaltning og anbringelse kræver en tilbundsgående ana-
lyse. 
 
Beskæftigelsesministeriet har således sammen med Finanstilsynet iværksat en gennem-
gang af regelsættet for LD og har samtidig anmodet Kammeradvokaten om en vurdering af 
regelsættet, herunder også spørgsmålet om habilitet. 
 
Beskæftigelsesministeriet anfører, at det ikke har været muligt at afslutte arbejdet med en 
fyldestgørende redegørelse inden for 4 måneder. 
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III. Afslutning 

6. Beskæftigelsesministeren forventer at kunne afgive en endelig redegørelse 1. februar 
2009.  
 
Jeg vil derfor afgive et nyt notat snarest efter, at Statsrevisorerne har modtaget beskæfti-
gelsesministerens endelige redegørelse. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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