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Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

 

 

Vedrører: 

 

 

Statsrevisorernes beretning nr. 6/04 om administrationen af Den Europæiske Social-

fond i Danmark 

 

Beskæftigelsesministerens redegørelse af 22. marts 2005 

Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 14. april 2005 

 

1. Statsrevisorerne bemærkede i beretningen, at de fandt det tilfredsstillende, at un-

dersøgelsens konklusion var, at det danske system for administration, revision og 

kontrol af tilskud fra Den Europæiske Socialfond giver tilstrækkelig sikkerhed for, at 

tilskudsreglerne overholdes. 

 Beretningen omtaler dog samtidig nogle muligheder for forbedringer, som mini-

strene i deres redegørelser har taget stilling til. 

 

Beskæftigelsesministerens redegørelse af 22. marts 2005 

 
2. Jeg finder det tilfredsstillende, at Arbejdsmarkedsstyrelsen har taget til efterret-

ning og beklaget, at styrelsens EU-controllerenhed ikke havde udført det forudsatte 
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antal kontrolbesøg og i en konkret sag ikke havde indberettet uregelmæssighederne 

til EU-Kommissionen. 

 Da Socialfonden siden maj 2003 har henhørt under Økonomi- og Erhvervsmini-

steriet, har jeg ingen bemærkninger til, at beretningen ikke har givet Beskæftigelses-

ministeriet anledning til yderligere foranstaltninger. 

 

Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 14. april 2005 

 
3. Jeg finder det tilfredsstillende, at Erhvervs- og Byggestyrelsen har indhentet control-

lers manglende kontrolaktiviteter, og at controller følger den revisionsplan, der er af-

talt med EU-Kommissionen. 

 

4. Rigsrevisionen bemærkede i beretningen, at revisor generelt bør være opmærk-

som på at kontrollere statusrapporterne for udgifter, der er afholdt før projekternes 

start.  

 Jeg finder det tilfredsstillende, at tilskudssystemet nu er blevet ændret, så det afvi-

ser udgifter, der er betalt før projektstart. 

 

5. Rigsrevisionen bemærkede i beretningen, at revisor i forbindelse med forhånds-

godkendelsen af projekternes registreringssystemer og forretningsgange bør være op-

mærksom på særlige ulemper ved at anvende tilskudsmodtagers regnskabssystem til 

socialfondsprojekter og rådgive projekterne i tilfælde, hvor det vil være mere hen-

sigtsmæssigt at anvende et særskilt regnskabssystem. 

 Jeg finder det tilfredsstillende, at revisor er opmærksom på dette og vil foreslå 

hensigtsmæssige løsningsmuligheder, når det skønnes relevant. 

 

6. Rigsrevisionen anbefalede i beretningen Erhvervs- og Byggestyrelsen at udarbej-

de en statistik over antallet og den økonomiske værdi af de ændringer i projekternes 

statusopgørelser, som revisors gennemgang og kontrolbesøg har givet anledning til, 

med det formål at danne sig et reelt billede af korrektionernes væsentlighed. 

 Det fremgår af ministerens redegørelse, at en objektiv, enkel og retvisende kvanti-

ficering ikke umiddelbart lader sig fremskaffe på det eksisterende datagrundlag.  
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 Jeg finder det tilfredsstillende, at styrelsen på den baggrund har nedsat en arbejds-

gruppe med repræsentanter fra amterne med henblik på at få fremskaffet data til be-

lysning af den økonomiske betydning af revisors forbehold. 

 

7. Det fremgår af ministerredegørelsen, at Erhvervs- og Byggestyrelsen har under-

søgt muligheden for at gennemføre en udbygget bilagskontrol, men har vurderet, at 

en alternativ mulighed for at gennemføre et antal afsluttende revisorbesøg giver den 

bedste kontrol i forhold til de afsatte midler. 

 Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at styrelsen på denne baggrund har be-

sluttet at iværksætte afsluttende revisorbesøg for et antal udvalgte projekter i den re-

sterende del af programperioden. 

 

8. Rigsrevisionens undersøgelse viste, at det danske system for administration, revi-

sion og kontrol af tilskud fra Den Europæiske Socialfond giver tilstrækkelig sikker-

hed for, at tilskudsreglerne overholdes. 

 På den baggrund vurderer jeg sammenfattende, at ministerens foranstaltninger til 

opfølgning på beretningens forslag og anbefalinger er meget tilfredsstillende. 

 Jeg anser hermed beretningssagen for afsluttet. 

 

 

 

Henrik Otbo 
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