
     

 

 

Social- og Integrationsministerens redegørelse til beretning nr. 14/2010 

om statens overførsler til kommuner og regioner i 2010 
 

Som anmodet i brev af 24. november 2011 fremsendes hermed min redegørel-

se for de foranstaltninger og overvejelser, som statsrevisorernes beretning nr. 

14/2010 om statens overførsler til kommuner og regioner for 2010 har givet 

anledning til. Da ressortansvaret på det tidligere Socialministeriums samt det 

tidligere Integrationsministeriums område ved kongelig resolution af 3. oktober 

2011 nu er lagt i Social- og Integrationsministeriet, udtaler jeg mig på vegne af 

begge ministerier. 

 

Som det første konstaterer jeg, at det af statsrevisorernes bemærkning fremgår, 

at regnskaberne for statens overførsler til kommuner og regioner i 2010 samlet 

set er rigtige, og at der er en generelt betryggende regnskabsaflæggelse. End-

videre kan jeg konstatere, at Rigsrevisionen finder, at ministeriernes regn-

skabsaflæggelse på områder med statsrefusion for 2010 samlet set er rigtig, 

ligesom ministerierne generelt havde en tilfredsstillende sagsbehandling af de 

kommunale revisionsberetninger, samt at ministeriernes sagsbehandling af 

revisionsberetningerne medvirker til at sikre korrekt statsrefusion. 

 

Ministeriernes regnskabsaflæggelse 
Jeg konstaterer dog også, at Rigsrevisionen ikke finder det tilfredsstillende, at 

Socialministeriet ikke havde det præcise billede af eventuelle udeståender med 

Beskæftigelsesministeriet, Integrationsministeriet eller kommunerne, da en mel-

lemregningskonto ikke forelå afstemt. Dette forhold finder jeg beklageligt, men 

jeg kan samtidig konstatere, at alle udeståender på mellemregningskontoen er 

identificeret og afstemt, og at vi i ministeriet løbende får udlignet disse i samar-

bejde med kommunerne. 

 

Det skal dog også bemærkes, at opgaven med at få afstemt kontoen med 

kommunerne har vist sig mere kompleks end først antaget blandt andet på 
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grund af kommunalreformen, hvor en ny kommune skal forestå afregningen for 

flere gamle kommuner, herunder have adgang til flere arkiver og regnskabssy-

stemer. 

 

Jeg vil dog gerne gøre opmærksom på, at vi fremadrettet i Social- og Integrati-

onsministeriet fastholder vores øgede fokus på at få afklaret og udlignet de 

udeståender, vi har med kommunerne fra tidligere år, således at Social- og 

Integrationsministeriets afstemning og udligning af mellemregningskontoen med 

kommunerne fra marts 2012 kan indgå i samme kadence og med samme pro-

cedure som ministeriets afstemning og udligning af mellemregningskontoen 

med Beskæftigelsesministeriet, som afstemmes og udlignes hver måned. 

 

Endvidere kan jeg tilføje, at ved seneste ajourføring af regnskabsbekendtgørel-

sen har ministeriet fået hjemmel til at regulere for meget modtaget statsrefusion 

over for kommunerne efter indsendelse af henholdsvis foreløbig og endelig 

restafregning, jf. §§ 64 og 65 i bekendtgørelse nr. 1405 af 28. december 2011 

om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse på Social- og Integrati-

onsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder. 

 

Ministeriernes tilsyn med statsrefusionen 
Jeg bemærker, at Rigsrevisionen anbefaler, at ministeriet styrker tilsynet ved – i 

svarskrivelserne til kommunerne – at tydeliggøre, om kommunernes opfølgning 

vurderes tilfredsstillende, samt hvilke sager om statsrefusion ministeriet vurde-

rer afsluttet. Endvidere bemærker Rigsrevisionen, at revisor i revisionsberetnin-

gerne tydeligere bør oplyse om, hvornår der er tale om systematiske fejl i per-

sonsagerne, samt hvorvidt konstaterede fejl har refusionsmæssig betydning. 

 

Hertil kan jeg oplyse, at Social- og Integrationsministeriet har udarbejdet et bilag 

til decisionsskrivelsen, som skematisk oplister alle fejlbehæftede områder, 

kommunens iværksatte initiativer, ministeriets vurdering af, hvorvidt et forhold 

anses som værende afsluttet eller videreført, samt hvilke initiativer ministeriet 

forventer, at kommunen foretager fremadrettet. Bilaget medsendes samtlige 

decisionsskrivelser vedrørende regnskabsåret 2010. Det er forventningen, at 

bilaget vil give kommunalbestyrelsen et mere klart overblik over ministeriets 

stillingstagen til bemærkede områder, herunder om ministeriet finder kommunes 

initiativer tilstrækkelige, samt om ministeriet fortsat vil følge en sag eller anser 

den for afsluttet. 

 

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til – ligesom i Socialministerens redegørelse 

til beretning nr. 16/2009 – at henlede opmærksomheden på, at Social- og Inte-

grationsministeriet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet 

”Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, So-

cial- og Integrationsministeriets og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters 

ressortområder”. Oversigten har bl.a. til formål at sikre ensretning af kommu-

nernes revision, herunder en ensartet afrapportering af fejl og mangler fra revi-
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sorerne. Ved brug af oversigten vil revisor skulle registrere, hvorvidt der er tale 

om systematiske fejl, samt hvorvidt en fejl har refusionsmæssig betydning. 

 

For at opnå en yderligere ensretning af revisorernes rapportering og afgræns-

ning mellem ministerierne, kan jeg ligeledes oplyse, at det i den ajourførte regn-

skabsbekendtgørelse er præciseret, at redegørelsen for resultaterne af person-

sagsgennemgangen som minimum skal specificeres på den autoriserede kon-

toplans funktionsniveau (3. niveau), jf. § 76 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1405 af 

28. december 2011. Det understreges hermed, at revisors afrapportering altid 

skal omhandle de enkelte sagsområder og ikke må rapporteres samlet for mini-

sterierne.  
 

Ministeriernes besvarelse af spørgsmål fra revisor 

Det fremgår endvidere af beretningen, at Rigsrevisionen finder det hensigts-

mæssigt, at Social- og Integrationsministeriet vil oprette en hjemmeside, som 

sikrer, at alle kommuner og revisorer får samme adgang til viden vedrørende 

lovfortolkningsspørgsmål. Hertil kan jeg oplyse, at Social- og Integrationsmini-

steriet nu har oprettet hjemmesiden ”Statsrefusion og revisionsberetninger” 

under www.sm.dk. Hjemmesiden er offentligt tilgængelig, og Rigsrevisionen, 

kommunerne og kommunernes revisorer er alle blevet orienteret om oprettelsen 

heraf. Hjemmesiden opdateres løbende i takt med ministeriets besvarelse af 

lovfortolkningsspørgsmål fra kommuner og revisorer. 

 

 

Jeg har ikke yderligere bemærkninger til statsrevisorernes beretning. 

 

Der er ved fremsendelsen af dette brev sendt en kopi til Rigsrevisionen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karen Hækkerup 

 

 

      /Anders Holbøll 

 

 


