SOCIALMINISTERIET
Den 23. januar 2006
I skrivelse af 15. december 2005 har statsrevisorerne sendt Beretning nr. 6/05 om administration
af folkepension og bedt om en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som
beretningen har givet anledning til.
Beretningen handler om kommunernes og Socialministeriets administration af folkepensionen og
tillæg til pensionister i 2004. Undersøgelsen er gennemført som Socialministeriets temarevision for
2004.
Rigsrevisionen vurderer samlet set, at kommunernes administration af folkepension og øvrige
tillæg til pensionister er tilfredsstillende, dog bør dokumentationen i kommunernes sager om
folkepension forbedres. Denne vurdering er baseret på følgende resultater:
• Antallet af udbetalingsfejl og formelle fejl i kommunernes folkepensionssager og derigennem
fejludbetalinger har et beskedent omfang.
• Antallet af mangler i dokumentationen i kommunernes folkepensionssager bør nedbringes for at
sikre, at udbetalingen af folkepension og øvrige tillæg kan ske korrekt.
• Socialministeriet bør derfor opfordre kommunerne til at styrke sagskvaliteten.
Dernæst er det Rigsrevisionens samlede vurdering, at Socialministeriets administration af
folkepension og øvrige tillæg er tilfredsstillende. Denne vurdering er baseret på følgende
resultater:
• Socialministeriets forretningsgange sikrer, at ministeriet følger op på problemer konstateret af
kommunale revisorer.
• Rigsrevisionen finder overordnet, at Socialministeriets refusionsprocedurer er velfungerende.
• Rigsrevisionen finder, at Socialministeriet ved budgettering af folkepension og øvrige tillæg
anvender en budgetmetode, der inddrager relevante oplysninger.
• Socialministeriets budgettering af folkepension for perioden 1997-2004 har været meget præcis.
• Socialministeriets budgettering af øvrige tillæg for perioden 1997-2004 har været mere usikker
end for folkepension. Budgetusikker-heden skyldes forhold, som ministeriet ikke har indflydelse
på.
Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen konkluderer, at såvel kommunernes som
Socialministeriets administration af folkepension samlet set er tilfredsstillende. Folkepension er et
meget væsentligt udgiftsområde, der vedrører mange borgere. Jeg finder det derfor særligt
tilfredsstillende, at fejludbetalinger kun har et beskedent omfang i kommunerne, og at
Rigsrevisionen vurderer, at Socialministeriets refusionsprocedurer og budgetmetode er
velfungerende og præcise.
Jeg har desuden noteret mig, at Rigsrevisionen konkluderer, at antallet af mangler i
dokumentationen i kommunernes folkepensionssager bør nedbringes, og at Socialministeriet bør
opfordre kommunerne til at styrke sagskvaliteten.
Socialministeriet vil på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse orientere kommunerne om
undersøgelsens resultater og samtidig opfordre kommunerne til at have særligt fokus på at sikre,

at de har den fornødne dokumentation i sagerne.
Statsrevisorerne bemærker på baggrund af undersøgelsen, at man finder det: ”tilfredsstillende, at
kommunernes og Socialministeriets administration af folkepension stort set må anses for at være i
orden.”
Statsrevisorernes konklusion giver mig ikke anledning til yderligere bemærkninger.
Eva Kjer Hansen
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Kopi af redegørelsen er sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 1264 København K.

