
 

Ministerredegørelse vedrørende beretning nr. 20/2019 om revisionen af 
staten forvaltning i 2019. 

 

Jeg har modtaget statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beret-
ning nr. 20/2019 om revisionen af statens forvaltning i 2019 samt statsreviso-
rernes anmodning om en redegørelse i forhold til, at der på alle ministerområ-
der har været en eller flere sager med regelbrud og ineffektiv forvaltning.  

I statsrevisorernes bemærkninger fremhæves følgende sager i den forbindelse: 

a) Mangler i en række ministeriers og virksomheders forvaltning af tilskud. 

b) Regelbrud, fejl og mangler i lønforvaltningen. 

c) Alvorlige mangler i it-sikkerheden. 

d) Manglende overholdelse af EU's udbudsregler. 

Kirkeministeriets forvaltning er alene omtalt i Rigsrevisionens beretning i rela-
tion til pkt. b) ovenfor. Det bemærkes, at forvaltningsrevisionen ikke har givet 
anledning til kritisk udtalelse i Rigsrevisionens erklæring om Kirkeministeriets 
ressort.  

Rigsrevisionens beretning påpeger dog, at der i Kirkeministeriet i 2019 var et 
højt antal regelbrud, fejl og mangler i lønforvaltningen. Det fremgår nærmere 
om Kirkeministeriet:  
 

1. at antallet af lønsager med regelbrud, fejl og mangler er højt, om end 
der ikke er konstateret væsentlige beløbsmæssige fejl i forhold til de 
samlede lønudgifter;  

2. at der er fejl i Finansministeriet oplysninger om lønnen til særlige råd-
givere.  

3. at honorarer til medlemmer af Det Rådgivende Udvalg vedrørende 
Trossamfund ikke er genstand for en konkret vurdering af sammen-
hængen mellem tidsforbrug og betaling; 

4. at der er indbetalt forkert pensionsbidrag vedrørende tjenestemænd. 

 

Ad 1 
Rigsrevisionens konklusion er taget til efterretning, og jeg kan orientere om, at 
ministeriet fortsat, i samarbejde med Fællesfondsløncenteret i Fyens Stift, ar-
bejder målrettet på at minimere fejlagtige lønregistreringer og -udbetalinger 
samt for at sikre de nødvendige kontrolforanstaltninger i ministeriets lønsy-
stem for folkekirken.  
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Ad 2 
Jeg henviser til, at den særlige rådgivers ansættelsesforhold henhører under 
Kulturministeriet.  

 
Ad 3 
Kirkeministeriet kategoriseres som en myndighed, der ikke vurderer betalin-
gen af råd og nævn i forhold til det samlede tidsforbrug. Kirkeministeriet fore-
tager imidlertid forud for hvert møde i Det Rådgivende Udvalg vedrørende 
trossamfund en konkret vurdering af, om mængden af sager til behandling i ud-
valget er tilstrækkelig til, at det i bekendtgørelsen fastsatte tidsforbrug udnyt-
tes. Hvis det ikke er tilfældet, udskydes eller aflyses mødet. Da medlemmerne 
af udvalget honoreres for et antal timer pr. afholdt møde, sikrer Kirkeministe-
riet således løbende, at der er sammenhæng mellem honorering og medlem-
mernes arbejde.  
 
Ad 4 
Rigsrevisionens konklusion er taget til efterretning, og jeg kan orientere om, at 
ministeriet i samarbejde med Fællesfondsløncenteret og leverandøren af mini-
steriets lønsystem for folkekirken fortsætter det igangværende arbejde med 
henblik på at sikre den nødvendige validering af oprettelserne af tjeneste-
mandspensionerne i lønsystemet samt for at sikre den relevante systemunder-
støttelse heraf.  

Det bemærkes desuden, at jeg forventer, at ministeriets sagsbehandling af løn- 
og pensionssager fremadrettet forbedres væsentligt, idet de to fællesfondsløn-
centre i henholdsvis Lolland-Falster Stift og Fyens Stift pr. 1. januar 2020 er 
sammenlagt til ét center i Fyens Stift, som skal sikre en højere grad af ensartet-
hed i sagsbehandlingen.   

 

  

 
Med venlig hilsen 
 

 

Joy Mogensen 

Kirkeminister 

 
 
 
 
 



 

Akt nr.: 119557 

Side 3 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Rigsrevisionen 
rr@rigsrevisionen.dk  

mailto:rr@rigsrevisionen.dk

