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Redegørelse for overvejelser og foranstaltninger i anledning af Stats-
revisorernes beretning nr. 8/2009 om forvaltning af tjeneste- og lejebo-
liger. 
  
Jeg har ved brev den 26. marts 2010 modtaget den ovennævnte beretning 
og i henhold til § 18, stk. 2 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. 
vil jeg bemærke følgende: 
 
Der er Rigsrevisionens samlede vurdering, at statens forvaltning af sine 
lejeboliger generelt er i overensstemmelse med reglerne i cirkulæret om 
tjeneste- og lejeboliger.  
 
Rigsrevisionen konkluderer videre, at forvaltningen af statens tjenesteboli-
ger er mangelfuld. Skov- og Naturstyrelsen (SNS) har således ikke i alle 
tilfælde overholdt cirkulæret vedrørende tildeling af boligerne, oplysning til 
de ansatte om de pligter, der er forbundet med tjenesteboligen samt fast-
sættelse af huslejen.  
 
Tildeling af boliger 
Rigsrevisionen anbefaler, at man fremover ved tildeling af tjenesteboliger 
tydeliggør, at lejerne må forvente at have arbejdsopgaver på eller ved tje-
nestestedet uden for den egentlige arbejdstid.  
 
SNS overvejer i øjeblikket hvordan man bedst muligt i mødekommer beho-
vet for dokumentation. En mulighed er, at der i en passus i SNS’ boligpolitik 
anføres, at der med tjenesteboligen følger en opsynsforpligtigelse, som be-
tyder at medarbejderen må forvente at have arbejdsopgaver på eller ved 
tjenestestedet uden for egentlig arbejdstid samt en overordnet beskrivelse 
af typen af opgaver. Dermed vil en kort henvisning til boligpolitikken i kom-
mende ansættelsesbreve, kunne opfylde behovet for dokumentation. Denne 
løsning har været drøftet med Rigsrevisionen.  
 
Oplysning om de ansattes pligter 
SNS er ved at bedre procedurerne omkring ansættelse af skovfogeder og 
skovridere, således at vi fremadrettet sikrer at medarbejderen i et tillæg til 
sit ansættelsesbevis informeres om beboelses- og fraflytningspligten.  
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SNS har medio februar d.å. endvidere skriftligt oplyst samtlige nuværende 
lejere af tjenesteboliger om, at de har bopæls- og fraflytningspligt  
 
Fastsættelse af husleje 
Grundet en fejl i forbindelse med skovfogedernes overgang til ny løn i 2006 
er der ikke i alle tilfælde anvendt den rette procentsats til at fastsætte husle-
jen på baggrund af den ansattes løn (vedrører de medarbejdere hvor vurde-
ringslejen rammer loftet på 17 % af basislønnen). Denne fejl er blevet rettet 
med virkning fra 1. januar 2010 og medarbejderne er blevet informeret her-
om.  
 
Det er i øvrigt Rigsrevisionens opfattelse at ansættelsesmyndigheden med 
passende mellemrum afhængigt af udviklingen i det private lejeboligmarked 
bør genvurderer deres boliger. SNS er enig heri.  
 
Vurdering af behovet for tjenesteboliger 
SNS foretager løbende vurdering af behovet for tjenesteboliger. Antallet og 
beliggenheden vurderes på baggrund af omfanget og typen af arealer under 
styrelsen såvel som antallet af medarbejdere. 
 
Desuden har SNS frasolgt tiloversblevne boliger.  
 
Beretningen giver mig ikke yderligere anledning til bemærkninger eller sær-
lige foranstaltninger. 
 
Nærværende redegørelse er samtidig sendt til Rigsrevisoren. 
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