
MINISTERIET FOR FAMILLIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER 

Den 25. februar 2005

Vedr. statsrevisorernes Beretning nr. 15 2003 om revision af statsregnskabet for 2003

Statsrevisoratet har ved skrivelse af 16. december 2004 fremsendt beretning nr. 15 2003 om

revision af statsregnskabet for 2003. 

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender blev som bekendt etableret ved kongelig

resolution af 2. august 2004 og optræder således ikke på statsregnskabet for 2003. Imidlertid

omtales en del af ministeriets ressort i beretningen under henholdsvis § 15 Socialministeriet og §

24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Det er i den forbindelse aftalt med de

ressortafgivende ministerier, at min redegørelse for de i beretningen eksplicit omtalte forhold

indgår i henholdsvis socialministerens og fødevareministerens respektive redegørelser. 

To forhold vedrørende Familie- og Forbrugerministeriets ressort giver anledning til konkret omtale i

beretningen om revision af statsregnskabet for 2003: 

§ 15 punkt 179. Bevillingskontrol af Socialministeriets departement 

Rigsrevisionen har konstateret et væsentligt merforbrug på 71,5 mio. kr., svarende til 44 % af

bevillingen på § 15.29.01. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v., som er en lovbunden

bevilling. Rigsrevisionen finder, at budgetteringsgrundlaget for kontoen snarest bør tilpasses, og

der bør skaffes klarhed om årsagen til udgiftsudviklingen. 

Jeg har noteret mig den rejste kritik af budgetteringsgrundlaget, herunder manglende forklaring af

udgiftsudviklingen. 

Jeg kan oplyse, at kontoen ved ændringsforslaget for 2005 blev forhøjet som følge af, at der ved

regnskabstallet for 2003 og refusionsopgørelserne for 2004 er konstateret et højere

aktivitetsniveau end hidtil budgetteret. 

Når Kommune Data har implementeret det nye system KMD Underholdsbidrag, der vil forbedre

statens muligheder for at følge udgiftsudviklingen på kontoen, vil Ministeriet for Familie- og

Forbrugeranliggender, så snart der foreligger data, anvende oplysningerne til at følge

udgiftsudviklingen på konto § 27.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. 

§ 24 punkt 308. Revision i årets løb ved Fødevaredirektoratet 

Rigsrevisionen konstaterer, at revisionen i årets løb ved Fødevaredirektoratet viste, at

regnskabsforvaltningen samlet set var tilfredsstillende. 

Jeg noterer mig med tilfredshed Rigsrevisionens vurdering af den generelle regnskabsforvaltning

som værende forbedret således, at man samlet på tilfredsstillende vis opfylder de krav, der stilles

til en god og pålidelig regnskabsforvaltning. 

  

Lars Barfod 


