
MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER 

Den 1. marts 2005 

  

  

Ministerredegørelse i forbindelse med Statsrevisorernes beretning nr. 2/2004 om indførelse

af omkostningsbaserede regnskaber i staten 

Statsrevisoratet har i brev af 1. november 2004 fremsendt beretning nr. 2/2004 om indførelse af

omkostningsbaserede regnskaber i staten. 

Med henvisning til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. § 18, stk. 2, afgiver jeg hermed

følgende redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning

til. 

Indledningsvis vil jeg tilslutte mig Rigsrevisionens opfattelse af, at indførelsen af

omkostningsprincipper i staten vil modernisere budget- og regnskabssystemet og bidrage til

videreudviklingen af den statslige økonomistyring. 

Jeg kan endvidere tilslutte mig Rigsrevisionens betragtninger om behovet for øget fokus på,

hvordan indførelsen af omkostningsbaserede regnskaber skal forbedre økonomistyringen på de

enkelte ministerområder og i den enkelte institution. 

Familie- og Forbrugerministeriet er i den særlige situation, at ministeriet først blev oprettet den 2.

august 2004. Ministeriet har således ikke indgået i de fleste af Rigsrevisionen undersøgelser i

forbindelse med denne beretning, idet disse er foretaget inden denne dato. Ministeriets styrelser

er dog indgået som et led i undersøgelsen af de ressortafgivende ministerier. 

Nyetableringen af ministeriet har medført, at departementet først ret sent er kommet i gang med

den praktiske planlægning og iværksættelsen af de, i beretningen beskrevne, initiativer. Ved

etableringen af ministeriet viste det sig, at der var stor forskel på, hvor langt de enkelte institutioner

var i forhold til den praktiske implementering og i forhold til hvilke initiativer, der havde været

iværksat i de ressortafgivende ministerier. 

Planlægningen og forberedelsen af overgangen til omkostningsbaseret regnskabsaflæggelse i

Familie- og Forbrugerministeriet er dog efter en forsinket start iværksat, og der er på nuværende

tidspunkt udpeget en projektansvarlig på ministerområdet, etableret en styregruppe med

deltagelse af departementet og projektejerne i institutionerne, samt udarbejdet

implementeringsplaner og milepælsplaner. Processen vedrørende kortlægning og klassifikation af

aktiver og passiver, der skal indgå i åbningsbalancerne, er ligeledes godt i gang i samtlige af

ministeriets institutioner. 

Ministeriet har i hele forløbet haft et tæt samarbejde med Økonomistyrelsen herom. 

Ministeriet har i januar 2005 offentliggjort sin første effektiviseringsstrategi på baggrund af

minimumskravene i Finansministeriets vejledning fra 2003. Omkostningsreformen vil indgå i

arbejdet med effektiviseringsstrategien i forbindelse ministeriets løbende opdatering heraf i løbet

af 2005. 

Omkostningsbaserede regnskaber og omkostningsfordeling vil ligeledes indgå i overvejelserne om

en forbedring af økonomistyringen på ministerområdet og i styrelserne. 

Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen finder, at der udestår en række opgaver, herunder revideret



budgetvejledning, ændret opstilling af Finansloven mv. Jeg har ligeledes noteret mig, at

Rigsrevisionen anbefaler, at Økonomistyrelsen præciserer og udbygger vejledningsmaterialet om

omkostningsfordelinger. 
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