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Statsrevisorernes Sekretariat 

Christiansborg 

1240 København K 

Beskæftigelsesministerens bemærkninger til Beretning om revision af 

statsregnskabet for 2006 

 
Med skrivelse af 6. december 2007 har statsrevisoratet fremsendt beretning nr. 16 

2006 om revision af statsregnskabet for 2006. I henhold til lov om revision af sta-

tens regnskaber § 18, stk. 2, skal jeg bemærke følgende om de overvejelser og be-

mærkninger, som beretningen giver anledning til. 

 
Ad. 223-225 Aktstykkebevilling til afslutning af uafsluttede sager i Arbejds-

skadestyrelsen samt Statsrevisorernes bemærkninger hertil 

I relation til Statsrevisorernes bemærkning om at Beskæftigelsesministeriet har af-

givet ufuldstændige oplysninger i et aktstykke til Finansudvalget vedrørende om-

kostningerne til at afslutte en række uafsluttede sager i Arbejdsskadestyrelsen skal 

jeg beklage, at statsrevisorerne finder, at dette er tilfældet. 

 

Jeg er enig i, at det burde være fremgået af aktstykket, at der i statsregnskabet for 

2006 var optaget en primokorrektion på 174,1 mio. kr., der som udgangspunkt skul-

le dække de samme udgifter som aktstykkebevillingen samt at denne primokorrek-

tion ville blive udtaget af regnskabet for 2007.  

 

Samtidig finder jeg, at det var korrekt at søge Finansudvalgets tilslutning til at opta-

ge en bevilling til dækning af omkostningen ved afslutning af de uafsluttede sager 

ved Arbejdsskadestyrelsens overgang til omkostningsbaseret bevilling pr. 1. januar 

2007.  

 

Jeg er desuden enig i, at det burde være fremgået af aktstykket, at der ved beregnin-

gen ikke var taget hensyn til værdien af den allerede udførte sagsbehandling. Af 

aktstykket fremgår, at der er foretaget en rent teknisk beregning baseret på de i 2006 

gældende takster pr. anmeldt sag. 

 

Som følge af aktstykket er Arbejdsskadestyrelsen tilført en periodeafgrænsnings-

post på 135,8 mio. kr. til løsning af et sagsniveau på 44.759, hvilket svarer til antal-

let af uafsluttede sager ved Arbejdsskadestyrelsens overgang til gebyrfinansieret 

statsvirksomhed i 1993.   

 

Jeg kan oplyse, at der nu er truffet beslutning om, at Arbejdsskadestyrelsen skal 

indprioritere omkostningen ved løsning af de resterende uafsluttede 8.386 sager pr. 

31. december 2006. Dette indebærer, at Arbejdsskadestyrelsen skal indprioritere 

hver femte af de uafsluttede sager, hvilket alt andet lige svarer til, at værdien af den 

allerede udførte sagsbehandling udgør tyve procent. 
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Ad. 225-229 Lønrevision af Arbejdstilsynet  

I relation til Rigsrevisionens bemærkninger til lønrevision af Arbejdstilsynet vedrø-

rende forretningsgangene og de interne kontroller på løn- og personaleområdet vil 

jeg henvise til, at Rigsrevisionen finder Arbejdstilsynets initiativer tilfredsstillende. 

 
Ad. 230-233 Revision af kommunal afregning ved Beskæftigelsesministeriet 

I relation til Rigsrevisionens bemærkninger til revision af kommunal afregning har 

jeg med tilfredshed noteret, at Rigsrevisionen vurderer den samlede administration 

af statsrefusioner til kommunerne var tilfredsstillende.  

 
Ad. 234 – 235 Revision af Arbejdsformidlingen 

I relation til Rigsrevisionens bemærkninger til revisionen af Arbejdsformidlingen 

har jeg med tilfredshed noteret, at Rigsrevisionen fortsat vurderer regnskabsforvalt-

ningen som tilfredsstillende. 

 
Rigsrevisionens beretning har ikke givet anledning til yderligere foranstaltninger og 

overvejelser i Beskæftigelsesministeriet, udover hvad der fremgår af de indarbejde-

de bemærkninger i beretningen. I forlængelse heraf har jeg med tilfredshed noteret 

mig, at Rigsrevisionen vurderer, at Beskæftigelsesministeriets regnskab samlet set 

er rigtigt.  

 

 
Med venlig hilsen 

 

 
Claus Hjort Frederiksen 

  

 

 
/Mikkel Dirks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi af dette brev er sendt til Rigsrevisor 


