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Erhvervsministerens redegørelse til Statsrevisorernes beretning nr. 

20/2019 om revisionen af statens forvaltning i 2019 

 

Statsrevisorerne har anmodet om min redegørelse for de foranstaltninger 

og overvejelser, som beretning nr. 20/2019 om revisionen af statens for-

valtning i 2019 har givet anledning til. Jeg redegør nedenfor for de 3 sager 

i beretningen, som implicerer Erhvervsministeriet. 

 

Finansministeriets oplysninger om lønnen til særlig rådgiver (pkt. 47) 

Ministerierne skal oplyse lønnen til særlige rådgivere til Økonomistyrelsen, 

som offentliggør disse lønninger på styrelsens hjemmeside. Undersøgel-

sens resultater viser, at der har været fejl i oplysningerne for særlige rådgi-

vere i alle ministerier, herunder Erhvervsministeriet. 

 

Fejlen på Erhvervsministeriets område skyldes manglende procentregule-

ring af den offentliggjorte løn til den særlige rådgiver på Økonomistyrel-

sens hjemmeside, svarende til den fællesstatslige procentregulering for ok-

tober 2019 og april 2020. Det betød, at den offentliggjorte løn var 1,6 pct. 

lavere end den faktiske løn. Lønoplysningerne er efterfølgende rettet. 

 

Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen anbefaler, at Finansministeriet sammen 

med ministerierne skal etablere en proces, der sikrer, at lønnen oplyses kor-

rekt, og at usikkerhed om, hvem der sørger for at opdatere styrelsens hjem-

meside med løbende fællesstatslige procentreguleringer, bliver elimineret. 

Til denne proces er etableret, vil jeg påpege over for ministeriets HR-funk-

tion, at den særlige rådgivers årsløn skal oplyses til Økonomistyrelsen hver 

gang, der sker en ændring heraf, herunder ved løbende procentreguleringer. 

 

Pension til tjenestemænd (pkt. 53-55) 

13 ud af 18 ministerier har indbetalt forkert pension til den konto på finans-

loven, hvorfra der udbetales pension til tjenestemænd i staten, og har ind-

betalt forkert pension til tjenestemændenes arbejdsmarkedspension. 

 

Fejlen på Erhvervsministeriets område vedrører 3 ud af 17 kontrollerede 

tjenestemænd, svarende til en samlet fejl på ca. 75.000 kr. Én tjenestemand 

havde ved en fejl ikke modtaget pension af et midlertidig pensionsgivende 
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tillæg, en anden tjenestemand stod registreret med et forkert slutskalatrin i 

pensionsskyggeforløbet og en tredje tjenestemand var omplaceret fra løn-

ramme 37 til lønramme 36 med krav om pensionering fra lønramme 37. 

Ved en fejl havde ministeriet alene indbetalt pension vedrørende lønramme 

36 for sidstnævnte tjenestemand. Alle tre fejl er rettet. 

 

Jeg noterer mig, at Rigsrevisionens tidligere anbefalinger om, at Medarbej-

der- og Kompetencestyrelsen (tidligere Moderniseringsstyrelsen) overve-

jede en forenkling af hele regelsættet på området og samtidig havde fokus 

på rådgivning ikke er implementeret. Anbefalingen var foranlediget af, at 

Rigsrevisionen tilbage i 2011 vurderede, at regelbrud og fejl opstod, fordi 

regelsættet for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd var omfat-

tende og kompliceret. Jeg imødeser implementeringen af denne anbefaling, 

men vil påpege over for ministeriets HR-funktion, at det er ministeriets an-

svar, at tjenestemændene får udbetalt korrekt pension. 

 

Udbetaling af støtte til udvikling af landdistrikterne (pkt. 71) 

Erhvervsstyrelsen har ikke sikret rettidig udbetaling af tilskud til udvikling 

af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskeriud-

viklingsprogrammet. Konsekvensen er, at tilskudsmodtagerne har måttet 

vente op til 9 måneder fra de indsendte en udbetalingsanmodning til de fik 

udbetalt et tilskud 

 

Erhvervsstyrelsen havde, allerede før Rigsrevisionens revision og rappor-

tering af resultatet heraf, igangsat flere tiltag for at sikre en tilfredsstillende 

sagsbehandlingstid for udbetalinger til projekter under Hav- og Fiskeriud-

viklingsprogrammet. 

 

I marts 2020 etablerede Erhvervsstyrelsen en taskforce, der frem mod au-

gust 2020 nedbragte sagsbehandlingstiderne til et acceptabelt niveau. Der-

udover har Erhvervsstyrelsen taget en række andre initiativer, som løbende 

forbedrer sagsbehandlingstiderne: 1) Styrelsen har ansat 7 nye medarbej-

dere i sagsbehandlerteamet. 2) Der er en tæt dialog med de lokale aktions-

grupper om at højne kvaliteten af sagsmaterialet, før det sendes til styrel-

sen. 3) Der er iværksat en række forenklinger af selve sagsbehandlingen. 

 

Ovenstående initiativer har medført, at den gennemsnitlig sagsbehand-

lingstid er reduceret fra 163 arbejdsdage i 2019 til at være under 2 måneder 

i 2. kvartal 2020. For projekter, der er sendt ind i august eller senere, er 

sagsbehandlingen ikke afsluttet. 

 

Det bemærkes, at der vil være enkelte sager, der vil opleve længere sags-

behandlingstider, f.eks. da styrelsen er forpligtede til at udtage sager til 

kontrol samt tjekke med Fødevarestyrelsen, at projektholder er antagelig, 
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og hvis Fødevarestyrelsen har en sag med projektejer, skal denne afgøres, 

før Erhvervsstyrelsen kan fortsætte sagsbehandlingen. 

 

Ministeriet har sendt en kopi af ovenstående redegørelse til Rigsrevisionen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Simon Kollerup 

 

 


