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Ministerredegørelse til Statsrevisorerne om beretning nr. 20/2019 om statens forvaltning 2019.

Jeg afgiver hermed svar til Statsrevisorerne vedrørende beretning 20/2019 om
statens forvaltning 2019 og redegør for de foranstaltninger og overvejelser, som
beretningen giver anledning til.
Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen har bemærkninger til forvaltningen af tre sager
på lønområdet, og jeg tager kritikken til efterretning.
4 ministerier bør mindske fejlniveauet på lønområdet (Beretningens punkt 46)
Energistyrelsen har oplyst, at de har besluttet at gennemgå en række områder med
sammenlignelige sager for at sikre en korrekt lønforvaltning, selvom styrelsen vurderer, at de afdækkede fejl vedrører enkeltstående tilfælde. Energistyrelsen vil
desuden medtage lønområdet i styrelsens plan for interne kontroller.
Energistyrelsen har desuden rettet op på de enkeltstående tilfælde af fejl på lønområdet, som Rigsrevisionen har afdækket. Styrelsen har også justeret de nuværende
forretningsgange og procedurebeskrivelser for at sikre en bedre lønforvaltning.
Det er Energistyrelsens helt klare ambition at have en betryggende forvaltning, så
sandsynligheden for tilsigtede og utilsigtede hændelser er på et så lavt niveau som
muligt. Derfor har styrelsen i 2018 oprettet et compliance-team, som gennem rådgivning og interne kontroller bidrager til en bedre forvaltning på tilskuds-, gebyr- og
indkøbsområdet. Compliance-teamet skal fremadrettet også gennemgå lønområdet.
Fejl i Finansministeriets oplysninger om lønnen til særlige rådgivere (Beretningens
punkt 47)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement har sendt de opdaterede
lønoplysninger for den særlige rådgiver til Økonomistyrelsen. Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriets departement kan i øvrigt tilslutte sig Rigsrevisionens anbefalinger om, at Finansministeriet og de øvrige ministerier etablerer en fælles proces,
der sikrer, at lønnen for særlige rådgivere bliver oplyst korrekt.
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13 ministerier har indbetalt forkert pension til tjenestemænd (Beretningens punkt
53-55)
GEUS har oplyst, at pensionsprocenten for den pågældende tjenestemand er
justeret, så der nu bliver indbetalt korrekt pension til finanslovens § 36. GEUS
korrigerer derudover fejlen i de tidligere indbetalinger af tjenestemandspension,
når Statens Administration har foretaget en korrekt opgørelse af beløbets størrelse. GEUS oplyser desuden, at der ikke er tilsvarende sager af denne type.
Redegørelsen er også sendt til Rigsrevisionen.
Med venlig hilsen

Dan Jørgensen
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