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Statsrevisorernes beretning om statsregnskabet for 2016 
 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ultimo august 2017 modtaget Statsrevi-

sorernes beretning nr. 21/2016 om revisionen af statsregnskabet for 2016.  

 

Mine bemærkninger er følgende: 

 

Jeg noterer mig, at Rigsrevisionens vurderer, at ministerområdets regnskab i alle 

væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med bevillings-

lovene og de statslige regnskabsregler, samt at bevillinger og disponeringsregler er 

overholdt. Det finder jeg tilfredsstillende. 

 

Statsrevisorernes bemærkninger 

Mine kommentarer til Statsrevisorernes bemærkninger om regnskabet: 

 

Statsrevisorerne bemærker, at timetalscirkulæret ikke overholdes på en række 

institutioner på ministerområdet.  

 

I den forbindelse kan jeg oplyse, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 

i brev af 26. september 2017 til universiteterne og de kunstneriske institutioner har 

indskærpet, at institutionerne skal overholde cirkulære nr. 12.407 af 17. januar 

2001 om timelønnet undervisning og cirkulære om censorvederlag. Styrelsen har 

ligeledes i brev til erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime institutio-

ner indskærpet, at cirkulære om timelønnet undervisning og cirkulære om censor-

vederlag skal overholdes.  

 

Derudover vil styrelsen på et kommende møde med HR-chefer for erhvervsakade-

mier, professionshøjskoler og maritime institutioner følge op på, at der tidsregi-

streres i overensstemmelse med de fastsatte regler, og at der løbende registreres og 

godkendes over-/merarbejde. 

 

Jeg finder styrelsens opfølgning tilfredsstillende.  

 

Statsrevisorerne bemærker, at der er væsentlige fejl og mangler i lønudbetalinger 

på ministerområdet.  

 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte afholdt et møde med ressourcedi-

rektører fra erhvervsakademier og professionshøjskoler den 6. februar 2017, hvor 

Rigsrevisionens undersøgelse af lønrevisionen ved fire professionshøjskoler blev 
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drøftet. Styrelsen indskærpede over for institutionerne, at cheflønpuljen skal over-

holdes på de enkelte institutioner. Styrelsen har desuden i brev af 18. april 2017 til 

professionshøjskolerne præciseret reglerne for udbetaling af tillæg i henhold til 

aftale om chefløn. Styrelsen har ligeledes ved den lejlighed gjort opmærksom på, at 

der ikke er hjemmel til at udbetale tillæg, som overstiger cheflønpuljens rammer. 

 

Jeg er tilfreds med de tiltag og opfølgende initiativer, som styrelsen har gennem-

ført. 

 

Der er konstateret svagheder i administrationen af en række statslige ordninger, 

som er overdraget fra Statens Administration til Udbetaling Danmark. 

 

Jeg bemærker, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er i gang med at 

fastlægge processen for tilsynet med Udbetaling Danmark med afsæt i Modernise-

ringsstyrelsens vejledning om ”Ressortministeriernes tilsyn med opgaver, der vare-

tages i Udbetaling Danmark” fra juni 2017. Styrelsen og Udbetaling Danmark vil 

udfærdige et notat, som skal beskrive samarbejdet, herunder opgavefordelingen.  

 

Jeg er tilfreds med iværksættelsen af dette initiativ og imødeser den fortsatte ud-

møntning af arbejdet. 

 

Rigsrevisionens bemærkninger 

Mine kommentarer til Rigsrevisionens bemærkninger om regnskabet: 

 

Manglende dokumentation for udbetalingen af statslig refusion til trafikselska-

berne for befordringsrabat. 
 
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er i gang med at følge op på de 
manglende revisorpåtegnede attester fra trafikselskaberne og har allerede modta-
get et antal erklæringer retur. Styrelsen har desuden iværksat en proces, som sikrer 
fremtidig indkaldelse af revisorpåtegnede attester fra trafikselskaberne. 
 

Jeg er tilfreds med de tiltag og opfølgende initiativer, som styrelsen har sat i værk. 
 

Betaling af morarenter til SKAT som følge af for sen betaling af A-skat på SU-

området. 

 
Jeg noterer mig, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte ultimo 2016 
har ændret proceduren for indbetaling af A-skat, således at A-skat indbetales, så 
pengene er SKAT i hænde tids nok til, at der ikke tilskrives morarenter. Det finder 
jeg tilfredsstillende. 

 

Der er usikkerhed om opgavesplit og opgavefordeling mellem Styrelsen for Insti-

tutioner og Uddannelsesstøtte og Udbetaling Danmark. 

 

Jeg noterer mig, at overdragelsen af en række opgaver fra Statens Administration 

til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2016 har afdækket nogle problemstillinger i 

forhold til administrationen af SU-området. Jeg noterer mig samtidig, at Styrelsen 

for Institutioner og Uddannelsesstøtte har taget en række initiativer, som skal for-

stærke processerne og procedurerne, i forbindelse med tilsynet med Udbetaling 

Danmark.  
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Konkret har styrelsen i foråret 2017 aftalt med Udbetaling Danmark, at Udbetaling 

Danmark undersøger muligheden for at udvide anvendelsen af it-understøttede 

kontroller, ligesom Udbetaling Danmark er tilskyndet til at indlægge foretagne 

afstemninger i Statens Koncern System. Endelig er det aftalt, at der afholdes to 

årlige møder mellem Styrelsen og regnskabsfunktionen i Udbetaling Danmark.  

 

Jeg imødeser, at der etableres processer og forretningsgange i tråd med Modernise-

ringsstyrelsens vejledning ”Ressortministeriernes tilsyn med opgaver, der vareta-

ges i Udbetaling Danmark” fra juni 2017. 

 

Jeg har ikke yderligere bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om revisionen 

af statsregnskabet for 2016. 

 

Dette brev er ligeledes fremsendt til Rigsrevisor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Pind 

 


