
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 20/2019 om revisio-

nen af statens forvaltning 2019 

 

Statsrevisorernes Sekretariat har ved brev af 31. august 2020 fremsendt 

Statsrevisorernes beretning nr. 20/2019 om revisionen af statens forvaltning 

for 2019 med en anmodning om, at jeg redegør for, hvilke foranstaltninger 

og overvejelser beretningen giver anledning til, jf. § 18, stk. 2 i lov om re-

visionen af statens regnskaber m.m. 

 

Indledningsvist vil jeg gerne kvittere for beretningen. Justitsministeriets for-

valtning skal være i overensstemmelse med de regler og forudsætninger, 

som Folketinget har fastlagt og desuden være så sparsommelig, produktiv 

og effektiv som muligt. 

 

Revisionen af statens forvaltning har vist, at der har været eksempler på re-

gelbrud og mangler i forvaltningen blandt flere ministerier i 2019. Jeg vil i 

nedenstående forholde mig til de emner, som beretning nr. 20/2019 frem-

hæver på Justitsministeriets område. 

 

Fire ministerier har fejl og mangler i honorarer til råd og nævn (pkt. 50-51) 

Rigsrevisionen anfører, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed systema-

tisk har udbetalt honorarer for transporttid til de fem medlemmer af Politi-

klagerådet (i alt 54.030 kr. i 2019). Det er Justitsministeriets departement, 

der varetager beregningen og udbetalingen af honorarer til rådsmedlem-

merne.  

 

Rigsrevisionen finder ikke, at der i cirkulæret om betaling til medlemmer af 

kollegiale organer i staten er hjemmel til betaling for transporttid.  
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Som oplyst i brev af 16. juni 2020 til Rigsrevisionen er det Justitsministeri-

ets vurdering, at der fortsat er hjemmel til at honorere medlemmerne af Po-

litiklagerådet for deres transporttid til og fra rådsmøder, dog således at der 

kun ydes honorar for transport, hvis den samlede transporttid i forbindelse 

med et rådsmøde udgør mindst én time. Justitsministeriet har vurderet, at 

transporttiden er en nødvendig del af arbejdstiden, og at honerering herfor 

derfor kan udbetales i medfør af Cirkulære om betaling til medlemmer af 

kollegiale organer i staten. 

 

Justitsministeriet har i den forbindelse lagt vægt på, at det er vigtigt at sikre 

en geografisk spredning af medlemmerne af rådet, og at dette alene vurderes 

at kunne opnås ved at honorere transporttiden til og fra rådsmøder. 

 

Fejl i pensionsindbetalinger hos Domstolsstyrelsen, Datatilsynet og krimi-

nalforsorgen (pkt. 53-54) 

Rigsrevisionen anfører i beretningen, at der har været fejl i tre pensionsind-

betalinger til tjenestemænd på Justitsministeriets område. Rigsrevisionen 

har over for Justitsministeriet oplyst, at der er tale om fejl i Domstolsstyrel-

sen, Datatilsynet og kriminalforsorgen. 

 

Domstolsstyrelsen har oplyst, at den omtalte fejl bestod i, at der ikke var ble-

vet indbetalt pension af et tillæg til en tjenestemand på rådighedsløn. Den 

manglende indbetaling af pension til tjenestemandens supplerende pensi-

onsordning var på i alt 20.880,83 kr. for perioden april 2018 til og med ok-

tober 2019. Fejlen er blevet rettet, og Domstolsstyrelsen har taget til efter-

retning, at det er nødvendigt med særlig bevågenhed ved indtastning af pen-

sionsbidrag til tjenestemænds supplerende pensionsordninger. Pension er 

således et særligt fokuspunkt i lønkontrolplanen for Danmarks Domstole. 

  

Datatilsynet har oplyst, at den omtalte fejl beroede på tvivl om rette ansæt-

telsessted for den pågældende tjenestemand, hvilket var afgørende for den 

rette indbetaling af pension. Datatilsynet har den 12. december 2019 orien-

teret Rigsrevisionen om, at fejlen er blevet rettet med tilbagevirkende kraft. 

Datatilsynet vil fremover være opmærksom på at indbetale korrekt pension 

for tjenestemænd ansat i tilsynet. 

 

Kriminalforsorgen har oplyst, at der er forekommet en uretmæssig indbeta-

ling af pension af et åremålstillæg på i alt 133.515,60 kr. for meget til en 

tjenestemand.  
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Det fremgår af den pågældendes åremålskontrakt, at der indbetales pension 

af åremålstillægget, og det er kriminalforsorgens vurdering, at medarbejde-

ren har været i god tro omkring dette forhold. Kriminalforsorgen oplyser, at  

medarbejderen fratrådte sin stilling med udgangen af februar 2020.  

 

Kriminalforsorgen har vurderet muligheden for tilbagebetaling, men har på 

baggrund af ovenstående fundet, at dette ikke er muligt. Med henblik på at 

undgå tilsvarende fejl i fremtiden er der i kriminalforsorgens lønkontrolplan 

indarbejdet yderligere kontrol med henblik på at undgå, at der fremover ud-

betales uberettiget pensionsbidrag af åremålstillæg. 

 

Afslutningsvist noterer jeg med tilfredshed, at sagen om it-sikkerhed i Rigs-

politiets DNA-register kan afsluttes. 

 

En kopi af dette brev er samtidig fremsendt elektronisk til Rigsrevisionen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nick Hækkerup  


