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Redegørelse om beretning 3/02 om satsreguleringspuljen
I beretning 3/02 om satsreguleringspuljen rejses på visse punkter kritik af lovgrundlaget samt af
den hidtidige administration af satspuljen. Herudover indeholder beretningen anbefalinger i forhold
til den fremtidige administration af satspuljen. I det følgende redegøres der for de foranstaltninger
og overvejelser, som beretningen giver anledning til.
Nyt lovforslag
Der er den 7. november 2002 fremsat lovforslag om ændring af satsreguleringsloven. Med
lovforslaget er der søgt taget højde for de af Rigsrevisionens anbefalinger, der vedrører
lovgrundlaget for satspuljens tilvejebringelse og anvendelse.
Således er det blandt andet præciseret i lovteksten og bemærkningerne til lovforslaget, at
satspuljemidlerne anvendes til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
til gavn for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper, samt at den konkrete anvendelse af
puljebeløbet i overensstemmelse med hidtidig praksis fastsættes på finansloven.
IT-system og vejledning
I relation til den fremtidige administration af satspuljen er det besluttet at udvikle et IT-system til at
understøtte varetagelsen af de forskellige administrative delfunktioner, herunder opgørelsen af
puljebeløbet mv. Den løbende drift af systemet vil fremover blive varetaget af Finansstyrelsen.
Herudover er det besluttet at udarbejde en vejledning til ressortministerierne vedrørende
håndteringen af satspuljebevillinger.
Med disse tiltag ønsker regeringen i overensstemmelse med rigsrevisionens anbefalinger at styrke
administrationen af satspuljen og sikre øget åbenhed og gennemskuelighed i forhold til
satspuljebevillingernes tilvejebringelse og anvendelse.
I forhold til den hidtidige administration og styring af satspuljen indebærer forslagene således
blandt andet at:
• Der etableres procedurer for registrering i forbindelse med opdatering og ajourføring af de data,
der anvendes til styring af puljen.
• Der skabes grundlag for øget information til partierne om midlernes anvendelse.
• Der sker en styrkelse af opfølgningsprocedurerne i forhold til ressortministerierne med henblik på
at sikre regelmæssig systematisk opfølgning på satspuljebevillinger.
• Der sker en præcisering af, hvordan satspuljebevillinger fremadrettet bør håndteres af
ressortministerierne.
Vejledningen til ministerierne forventes forelagt partierne i forbindelse med efterårets forhandlinger
om satspuljen for 2004.
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