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Vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 16 2006 om revision af statsregnskabet for 2006. 

 

Under henvisning til brev af 6. december 2006 fra Statsrevisorernes sekretariat, samt § 18, 

stk. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber, redegøres for de foranstaltninger og over-

vejelser som beretning 16/2006 giver anledning til. Gennemgangen af bevillingskontrollen 

har ikke givet anledning til bemærkninger fra statsrevisorernes side. Den øvrige revision af 

ministerområdet resulterede i, at et område vurderedes som meget tilfredsstillende, mens de 

øvrige reviderede områder vurderedes som tilfredsstillende.  

 

I Statsrevisorernes beretning nr. 16 2006 om revisionen af statsregnskabet for 2006 indgår, 

udover revisionerne af de enkelte ministerområder, fire revisioner af udvalgte emner: 

 

- Digital kommunikation 

- Administrative servicecentre 

- Cheflønspuljeordningen 

- 15 kommuners forvaltning af integrationsloven 

 

Statsrevisorerne har fundet anledning til følgende bemærkninger i forbindelse med emnere-

visionen vedr. 15 kommuners forvaltning af integrationsloven: 

 

1) ”At der er mulighed for forbedringer af forvaltningen, bl.a. ved opstilling af mere hel-

hedsorienterede mål for integrationsindsatsen over for de enkelte udlændinge.” 

 

2) ”At Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration bør overveje mulighederne 

for at lette kommunernes administration af hjemtagelse af tilskud” 

 

Ministeriet tager Statsrevisorernes/Rigsrevisionens bemærkninger til efterretning.  

 

Jeg er i forhold til første punkt enig i, at opstillingen af mere helhedsorienterede mål for inte-

grationsindsatsen i de enkelte kommuner, potentielt vil kunne forbedre kommunernes for-

valtning af området. Integrationsministeriet følger løbende kommunernes forvaltning af om-

rådet.  

 

Det er min forventning, at de generelt større kommunale enheder – som følge af kommunal-

reformen – på sigt vil medføre en generel forbedring af forvaltningen af integrationsområdet, 
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herunder at kommunerne vil formulere mere helhedsorienterede mål for integrationsindsat-

sen. 

 

Integrationsministeriet har løbende arbejdet med udvikling af metoder til måling af kommu-

nernes indsats på integrationsområdet, og har opnået erfaring med målemetoder i forhold til 

såvel de hårde mål såsom beskæftigelse og danskundervisning som de mere brede mål-

sætninger om inddragelse og kontakt til det øvrige samfund. 

 

Integrationsministeriet har i 2007 lanceret en ny version af ministeriets erfaringsdatabase, 

hvor kommuner og andre kan læse om erfaringer fra en række kommunale integrationspro-

jekter. Der er i tilknytning hertil også en oversigt over de samlede integrationspolitikker, som 

flere kommuner har vedtaget. Ministeriet har prioriteret erfaringsudveksling og har oprettet 

en særlig enhed ”integrationsservice”, der skal formidle gode erfaringer til kommunerne. Det 

forventes, at det systematiske arbejde med måling af integrationsindsatsen og erfaringsud-

vekslingen vil føre til, at flere kommuner formulerer en samlet strategi for integrationsarbej-

det. Det er ministeriets udgangspunkt, at indsatsen fortsat bør baseres på en dialog med 

kommunerne, og at det ikke vil være hensigtsmæssigt med en egentlig lovregulering om 

kommunernes formulering af en integrationspolitik, idet kommunerne står over for en meget 

forskelligartet opgave på integrationsområdet. 

 

I forhold til spørgsmålet om resultattilskud søger Integrationsministeriet løbende at lette 

kommunernes administration af integrationsloven. Som følge af henvendelse fra Køben-

havns Kommune og Rigsrevisionen er Integrationsministeriet blevet opmærksom på, at visse 

kommuner finder det besværligt at fremskaffe den påkrævede dokumentation i forbindelse 

med hjemtagelsen af resultattilskud ved opnåelse af beskæftigelse. Integrationsministeriet 

har rettet henvendelse til SKAT om muligheden for at kommunerne kan indhente oplysninger 

fra SKAT vedrørende ATP-indbetalinger og indberetninger fra arbejdsgivere om ansættel-

sesperioder uden den pågældende udlændings samtykke.  

 

Et eksemplar at dette brev er sendt til Rigsrevisor, Landegreven 4, Postboks 9009, 1022 

København K. Brevet er ligeledes fremsendt elektronisk til ministersvar@ft.dk. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 Birthe Rønn Hornbech 
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