BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
17. marts 2003
Med skrivelse af 25. november 2002 har Statsrevisoratet fremsendt beretning nr. 3 om
satsreguleringspuljen, og i henhold til lov om revision af statens regnskaber § 18, stk. 2,
skal jeg om de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til,
bemærke følgende:
Ad 80. Satspuljens formål
I relation til Rigsrevisionens bemærkninger under punkt 80 om projektet "Kvinder på
arbejdsmarkedet" er jeg enig i at projektet ikke er møntet direkte på
overførselsindkomstmodtagere.
Samtidig finder jeg, at puljens initiativer har et forebyggende sigte og vil medvirke til, at personer
på arbejdsmarkedet ikke udstødes fx pga. nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede
lidelser og dermed bliver overførselsindkomstmodtagere.
Ad 102. Satspuljeforslagenes konkrete udformning
I relation til de dele af beretningen, der vedrører Beskæftigelsesministeriets forvaltning (punkt V)
er jeg enig i, at der i muligt omfang bør opstilles operationelle mål for de konkrete projekter.
I de konkrete forhandlinger træffes der dog til tider blandt den brede kreds af forligspartier
beslutning om at sætte nye initiativer og forsøg i gang, som sigter mod at afprøve nye metoder,
hvor der ikke er konkrete erfaringer med de pågældende aktiviteter.
Forhandlingsforløbet og forligsindgåelsen kan derfor resultere i at operationelle mål alene kan
fastsættes på et vist overordnet niveau, der i sig selv vanskeliggør opstilling af meget konkrete
målsætninger.
Jeg har i den forbindelse noteret mig, at Rigsrevisionen finder, at Beskæftigelsesministeriets
paradigme for beskrivelse af nye initiativer udgør et eksakt og hensigtsmæssigt beslutnings- og
bedømmelsesgrundlag.
Beskæftigelsesministeriet vil fortsat tilstræbe, at satspuljeforslagenes formål bliver konkrete og
gøres målbare.
Ad 104. Samspil med øvrige lignende aktiviteter på området
Jeg kan oplyse, at Beskæftigelsesministeriet fra og med forhandlingerne for 2003 har styrket
beskrivelsen af, hvordan de konkrete projekter retter sig mod gruppen af
overførselsindkomstmodtagere.
Ad 107. Hjemmelsgrundlag
Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen finder, at Beskæftigelsesministeriet på systematisk vis har
beskrevet tilrettelæggelsen af administrativ kontrol, tilsagn m.v. for de tre undersøgte
puljeordninger samt at anvendelsen af tekstanmærkning er tilstrækkelig hjemmel.
Ad 126. Tilsyn med projekternes gennemførelse
Jeg er enig med Rigsrevisionen i, at det faglige og økonomiske tilsyn skal tilrettelægges under
hensyn til risiko og væsentlighed. Samtidig bør der ske en afvejning af ressourcebelastningen
forbundet hermed. Puljens størrelse, målgruppens sammensætning m.v. må være afgørende for
valget af tilsynsmodel.
Som Rigsrevisionen har noteret, har Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet nye retningslinier, der
har været gældende siden juli 2001.

Arbejdstilsynet har samtidig oplyst, at de er i gang med at udarbejde fælles regler og procedurer
for den samlede tilskudsadministration i Arbejdstilsynet, herunder også for administrationen af
satspuljemidler. Ovenstående krav vil komme til at indgå heri.
Rigsrevisionens beretning har ikke givet anledning til yderligere foranstaltninger og overvejelser i
Beskæftigelsesministeriet udover hvad der fremgår af de indarbejdede bemærkninger i
beretningen.
I forlængelse heraf har jeg med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen finder ministerområdets
samlede forvaltning af satsreguleringspuljen for stort set tilfredsstillende.
Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen
/Johan H. Karlsen

