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Statsrevisorernes Sekretariat  

(ministersvar@ft.dk) 

Social- og indenrigsministerens redegørelse vedrørende 

Statsrevisorernes beretning nr. 20/2019 om revisionen af statens 

forvaltning i 2019  

Som anmodet i brev fra Statsrevisorerne af den 31. august 2020 fremsendes hermed 

min redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretning nr. 20/2019 

om revisionen af statens forvaltning i 2019 har givet anledning til.  

Jeg har med tilfredshed konstateret, at der ikke er forhold ved Social- og 

Indenrigsministeriets forvaltning i 2019, som har givet anledning til kritiske udtalelser 

fra Rigsrevisionen. 

Jeg har imidlertid noteret mig, at Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der 

på alle ministerområder har været en eller flere sager med regelbrud eller ineffektiv 

forvaltning, herunder for så vidt angår lønforvaltningen på Social- og 

Indenrigsministeriets område. 

Forkert indbetaling af pension til tjenestemænd 

Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at 13 ministerier, herunder Social- og 

Indenrigsministeriet ikke har indbetalt korrekt pension til finanslovens § 36 og 

tjenestemændenes arbejdsmarkedspension. Jeg tager Rigsrevisionens bemærkninger 

til efterretning. Det er vigtigt for mig, at forvaltningen på Social- og 

Indenrigsministeriets område er korrekt.  

Jeg kan således oplyse, at Social- og Indenrigsministeriet efter revisionen har indbetalt 

korrekt pension til finanslovens § 36 og tjenestemændenes arbejdsmarkedspension. 

Social- og Indenrigsministeriet har derudover igangsat en undersøgelse af, om det 

samme forhold har gjort sig gældende for andre tjenestemænd, der har været ansat i 

ministeriet. 

Regelbrud i regionernes forvaltning af over- og merarbejde for læger 

Jeg har ligeledes noteret mig, at Rigsrevisionen har konstateret regelbrud i 

regionernes forvaltning af over- og merarbejde for læger. Jeg er enig i, at regionerne 

skal overholde gældende love og regler for lønforvaltningen. 

Samtidig finder jeg anledning til at fremhæve, at regionerne er selvstændige 

myndigheder, som indgår i den offentlige forvaltning. Regionerne står ikke i over- eller 

underordnelsesforhold til nogen andre myndigheder, hvorfor regionernes forhold og 
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styringen af regionerne ordnes ved lov. Dette indebærer også, at regionsrådet 

selvstændigt har ansvaret for, at regionens interne regler, retningslinjer, procedurer og 

administration er i overensstemmelse med lovgivningen.  

Jeg har ansvaret for den generelle lovgivning vedrørende regionernes styrelse og deres 

økonomi. Beretningen giver mig ikke anledning til at foreslå ændring af eksisterende 

lovgivning, da problemet i denne sag vedrører regionernes interne kontroller og 

forretningsgange i forbindelse med lønadministrationen. De lovgivningsmæssige 

rammer er der således ikke rejst kritik af.  

Jeg har i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 3, indhentet udtalelser fra 

regionsrådene om, hvilke overvejelser og foranstaltninger beretningens indhold og 

konklusioner og Statsrevisorernes bemærkninger giver anledning til. Udtalelserne fra 

Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Syddanmark er gengivet i bilaget. 

På baggrund af de modtagne udtalelser fra Region Syddanmark og Region 

Nordjylland, der beskriver implementeringen af nye forretningsgange eller tekniske 

løsninger således, at udbetalingerne af løn følger overenskomsten, er det mit indtryk, 

at regionerne har fulgt op på revisionens bemærkninger.  

Af udtalelsen fra Region Hovedstaden fremgår det, at regionsrådet ikke er enige i 

Rigsrevisionens bemærkninger om, at der er sket regelbrud i udbetaling af overarbejde 

eller merarbejde i Region Hovedstaden. Jeg noterer mig samtidig, at Region 

Hovedstaden i udtalelsen beskriver, hvordan administrationen arbejder med løbende 

kontrol af og opfølgning på procedurerne omkring registrering og udbetaling af 

merarbejde. Dette giver mig indtryk af, at regionen har fulgt op på revisionens 

bemærkninger.  

Udtalelserne fra regionsrådene er vedlagt som bilag 1, 2 og 3. 

Mangelfuld IT-sikkerhed i det tilskudsadministrative system 

Endelig har jeg noteret mig, at Rigsrevisionen har fundet væsentlige mangler i den it-

sikkerhed, som Statens It leverer til understøttelse af tilskudsadministrative systemer 

(TAS) hos blandt andre Socialstyrelsen. Statens It har i nogle tilfælde ikke leveret de it-

sikkerhedsydelser, som er aftalt, hvilket medfører, at it-sikkerheden i praksis er lavere 

end aftalt. Rigsrevisionen konstaterer, at Statens It ikke har været opmærksom på at 

informere kunderne om dette, hvorfor der kan være risiko for, at kunderne ikke 

håndterer sikkerhedsrisici.  

Jeg finder det afgørende, at Statens It leverer en it-sikkerhed i overensstemmelse med 

den gældende kundeaftale, så en sikker drift reelt understøttes. 

En kopi af denne redegørelse er ligeledes fremsendt til Rigsrevisionen på: 

rr@rigsrevisionen.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 

 


