
 
 

Beskæftigelsesministeren 
Ved Stranden 8 
1061 København K 
 
T 72 20 50 01 
E bm@bm.dk 
www.bm.dk 
 
CVR 10172748 
EAN 5798000398566 
 
 
 
 
 
J.nr. 6141-0015 

Statsrevisorerne  
Sekretariatet 
Prins Jørgens Gård 2 
Folketinget, Christiansborg 
1240 København K 

Statsrevisorernes beretning nr. 13 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 

Jeg modtog den 29. maj 2008 Statsrevisorernes beretning nr. 13 om Lønmodtager-
nes Dyrtidsfond.  
 
Statsrevisorerne anmoder i beretningen om følgende: 
 
”Statsrevisorerne finder det relevant, at beskæftigelsesministeren overvejer, hvor-
dan reglerne for LD’s forvaltning og anbringelse af midlerne kan gøres klarere – 
også med hensyn til etablering af dattervirksomheder – og fremover skærper tilsy-
net med disse.” 
 
For så vidt angår en styrkelse af tilsynet mht. forvaltningen af LD’s midler, herun-
der afkastet, skal det meddeles, at Beskæftigelsesministeriet har taget Statsreviso-
rernes beretning til efterretning, og at Beskæftigelsesministeriet for fremtiden vil 
anmode LD om at foranledige en ekstern benchmark-analyse af LD’s afkast, såle-
des at disse oplysninger kan tilgå Beskæftigelsesministeriet. 
 
LD’s bestyrelse har fremsendt en redegørelse til Beskæftigelsesministeriet, hvor 
LD’s bestyrelse finder anledning til at fremhæve en række forhold efter bestyrel-
sens drøftelse af Rigsrevisionens beretning. Denne vedlægges til orientering.  
 
Jeg kan i relation til spørgsmålet om afvikling af LD konstatere, at LD årligt udar-
bejder formue- og medlemsfremskrivninger frem mod afviklingen af LD forvente-
ligt i 2025. LD tilkendegiver, at man fremover vil fremsende disse fremskrivninger 
med tilhørende analyser og vurderinger til orientering til Beskæftigelsesministeriet. 
Dette finder jeg tilfredsstillede.  
 
LD tilkendegiver videre i redegørelsen, at det gældende lovgrundlag om oprettelse 
af datterselskaber, som LD har udnyttet, ikke giver anledning til problemer i den 
daglige administration. Jeg har hæftet mig ved, at LD også tilkendegiver, at man vil 
hilse det velkommment, hvis lovgrundlaget præciseres, såfremt det vurderes at der 
er tale om uklarheder.      
    
Med hensyn til Statsrevisorernes anmodning om at det overvejes, hvorledes regler-
ne for LD’s forvaltning og anbringelse af midler kan gøres klarere, herunder også 
omkring etablering af dattervirksomheder, er det Beskæftigelsesministeriets opfat-
telse, at dette fordrer en tilbundsgående analyse af det eksisterende regelsæt.  
 
Beskæftigelsesministeriet har således efter fremkomsten af Statsrevisorernes beret-
ning sammen med Finanstilsynet iværksat en gennemgang og analyse af regelsæt-
tet, der gælder for LD.  
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Beskæftigelsesministeriet har endvidere anmodet Kammeradvokaten om en retlig 
vurdering af de for LD gældende regler, herunder også spørgsmålet om habilitet. 
 
Det har, grundet arbejdets omfang og kompleksitet, ikke været muligt at afslutte 
arbejdet med en fyldestgørende redegørelse inden for den af Statsrevisorerne fast-
satte tidsfrist.  
 
Den endelig redegørelse forventes afsluttet senest 1. februar 2009. Jeg vil herefter 
tage stilling til, om der er anledning til at gøre reglerne i LD-loven klarere.  
 
Kopi af nærværende foreløbig redegørelse er dags dato sendt til Rigsrevisoren.    
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