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Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 16/2010 om 
revisionen af statsregnskabet for 2010 
 
I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 16/2010 om revisionen af 
statsregnskabet for 2010 vil jeg i det følgende – under henvisning til § 18, 
stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. – redegøre for de for-
anstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. 
 
Jeg har med tilfredshed noteret mig, at det er Rigsrevisionens vurdering, 
at det tidligere Økonomi- og Erhvervsministeriums regnskab samlet set er 
rigtigt. 
 
I forhold til de af Rigsrevisionen rejste forhold vil jeg bemærke følgende: 
 
Revision af Konkurrencestyrelsen 
Lønrevisionen viste at, den daværende Konkurrencestyrelses forretnings-
gange og interne kontroller på de gennemgåede områder generelt funge-
rede tilfredsstillende og de opfyldte de krav, der kan stilles til en god og 
pålidelig løn- og personaleforvaltning. Rigsrevisionen vurderede endvide-
re, at Konkurrencestyrelsens organisering af løn- og personaleadministra-
tionen var hensigtsmæssig med en klar opgave- og ansvarsfordeling. 
Rigsrevisionen bemærkede dog, at ferieaftalens bestemmelser om over-
førsel af ferie ikke var overholdt. 
 
Styrelsen har overfor Rigsrevisionen oplyst, at den har taget bemærknin-
gerne til efterretning og vil følge dem. 
 
Revision af Danmarks Statistik 
Lønrevisionen viste, at Danmarks Statistiks forretningsgange og interne 
kontroller på de gennemgåede områder generelt fungerede tilfredsstillen-
de og opfyldte de krav, der kan stilles til en god og pålidelig løn- og per-
sonaleforvaltning. Rigsrevisionen vurderede endvidere, at Danmarks Sta-
tistiks organisatoriske tilrettelæggelse af løn- og personaleområdet var 
hensigtsmæssigt med en klar opgave- og ansvarsfordeling. 
 
Rigsrevisionen fandt bl.a., at stillingskontrollen burde gennemføres, at 
underskriftsbilagene burde opdateres, og anbefalede, at Danmarks Stati-
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stik fulgte egne forretningsgange for registrering af arbejdstid. Rigsrevi-
sionen fandt endvidere, at der altid burde udarbejdes skriftlige aftaler i 
forbindelse med udbetaling af B-indkomst. Endelig fandt Rigsrevisionen, 
at der som minimum burde udføres uddatakontrol af alle ændringer i faste 
løndele og stikprøvevis kontrol af variable lønninger.  
 
Styrelsen har meddelt Rigsrevisionen, at den har taget bemærkningerne 
til efterretning og vil følge dem. 
 
Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen, St. Kongensgade 
45, 1264 København K. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Ole Sohn 
 
 


