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Beretning om revision af statsregnskabet for 2008 
 
 
  
Med skrivelse af 25. november 2009 har statsrevisoratet fremsendt beretning nr. 
19/2008 om revision af statsregnskabet for 2008. I henhold til lov om revision af 
statens regnskaber § 18, stk. 2, skal jeg bemærke følgende om de overvejelser og 
bemærkninger, som beretningen giver anledning til. 
 
Ad. 276 – 279 Forbehold for økonomisk hensigtsmæssig forvaltning ved Ar-
bejdsdirektoratet 
I relation til Statsrevisorernes bemærkninger om, at Arbejdsdirektoratet ikke har 
udnyttet muligheden for konkurrenceudsættelse ved EU-udbud, skal jeg beklage, at 
dette har været tilfældet. 
 
Jeg kan oplyse, at området som led i en organisationsændring af ministeriet i efter-
året 2009 er overført til Arbejdsmarkedsstyrelsen, der vil indgå ny kontrakt på de 
omhandlende områder efter gældende udbudsregler.  
 
Ad. 280 - 284 Revision af kommunal afregning ved Beskæftigelsesministeriet 
I relation til Rigsrevisionens bemærkning til den kommunale afregning har jeg med 
tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen vurderer området som tilfredsstillende. 
 
Jeg kan oplyse, at ministeriets behandling af revisionsberetninger som led i organi-
sationsændringen fremover vil være forankret i Arbejdsdirektoratet, hvilket forven-
tes at medføre en tidligere udsendelse af decisionsskrivelser til kommunerne. 
 
Ad. 285 - 288 Revision af løn ved Arbejdstilsynet 
I relation til Rigsrevisionens bemærkninger ved revision af løn har jeg noteret mig, 
at Rigsrevisionen vurderer området som tilfredsstillende, herunder Arbejdstilsynets 
opfølgning på tidligere bemærkninger og anbefalinger fra Rigsrevisionen. 
 
Ad. E. Kommunernes administration og styring af sygedagpengeområdet 
I relation til Rigsrevisionens gennemgang af kommunernes administration af syge-
dagpengeområdet har jeg med tilfredshed konstateret, at Rigsrevisionen vurderer, 
at ministeriets refusionsregler medvirker til, at kommunerne har fokus på området.  
 
I relation til ministeriets gennemførte temarevision på sygedagpengeområdet har 
jeg med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen finder, at ministeriets initiativer 
er nødvendige og forventer at ministeriets initiativer vil medføre en forbedring i 
kommunernes administration af statsrefusion på sygedagpengeområdet. 
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Rigsrevisionens beretning har ikke givet anledning til yderligere foranstaltninger 
og overvejelser i Beskæftigelsesministeriet, udover hvad der fremgår af de indar-
bejdede bemærkninger i beretningen.  
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