Kort fortalt

Revisionen af statens forvaltning
i 2019
Konklusion
Årets revision af ministeriernes regeloverholdelse og forvaltning viser, at ministerierne ikke altid forvalter
i overensstemmelse med de regler og forudsætninger, som Folketinget har fastlagt.

Konsekvenserne er bl.a., at borgeres og virksomheders retssikkerhed kompromitteres, og at staten ikke løser opgaver
effektivt eller går glip af indtægter.

Skatteministeriet har fortsat ikke – efter 12 års vedvarende
kritik – etableret system og processer, der i al væsentlighed
understøtter, at gæld for 130,2 mia. kr. inddrives så effektivt
som muligt.
Omfanget af lønsager med regelbrud, fejl og mangler

Væsentligste resultater af undersøgelsen
• Særligt Skatteministeriet har mangler i forhold til at sikre regeloverholdelse og god forvaltning.
• Alle ministerierne er omfattet af én eller flere sager,
hvor en virksomhed overtræder regler eller forsømmer
at understøtte en sparsommelig, produktiv og effektiv
forvaltning.
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fejl og mangler
85 %

Baggrund og formål med undersøgelsen
Formålet med revisionen er at vurdere, om ministerierne
forvalter udvalgte emner i overensstemmelse med de regler og forudsætninger, som Folketinget har fastlagt. Beretningen skal dermed understøtte Statsrevisorernes og Folketingets opgave med at kontrollere ministerierne. Vi har
derfor undersøgt, om ministerierne forvalter udvalgte emner i overensstemmelse med reglerne. Vi har også undersøgt, om ministerierne har systemer og processer, der understøtter, at deres forvaltning af udvalgte emner er sparsommelig, produktiv og effektiv.
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Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.

Vores revision af 1.442 lønsager i 2019 har vist regelbrud,
fejl og mangler i 223 af sagerne, svarende til 15 %.

Statsrevisorerne udtaler
”Revisionen har vist væsentlige brud på regler og mangler
i statens forvaltning, særligt på Skatteministeriets område.
Det betyder, at staten ikke altid løser opgaverne effektivt,
at staten mister indtægter, og at borgeres og virksomheders retssikkerhed og retsfølelse er truet. Det har vi givet
en skarp kritik af”.

