
     

 

 

Social- og Integrationsministerens redegørelse til beretning nr. 16/2010 

om revisionen af statsregnskabet for 2010 

 

Som anmodet i brev af 25. november 2011 fremsendes hermed min redegørel-

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

16/2010 om revisionen af statsregnskabet for 2010 har givet anledning til. 

 

Først og fremmest finder jeg det tilfredsstillende, at statsrevisorerne ikke har 

nogen bemærkninger på Socialministeriets område. Endvidere konstaterer jeg, 

at Rigsrevisionen igen vurderer, at Socialministeriets regnskab samlet set er 

rigtigt, og at regnskabsaflæggelsen i ministeriet er betryggende, ligesom Rigs-

revisionen finder, at ministeriets afstemninger af statuskonti er forbedrede. 

 

Revision af Socialministeriets departement 

Med stor tilfredshed kan jeg konstatere, at Rigsrevisionen finder at departemen-

tets regnskab er rigtigt, og at forretningsgange og interne kontroller på de gen-

nemgåede områder fungerede tilfredsstillende. I øvrigt kan jeg henvise til min 

redegørelse til beretning nr. 14/2010 om statens overførsler til kommuner og 

regioner i 2010. 

 

Revision af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 

Også her kan jeg med stor tilfredshed konstatere, at Rigsrevisionen finder, at 

SFI’s regnskab er rigtigt, og at forretningsgange og interne kontroller på de 

gennemgåede områder samtidig understøtter udarbejdelsen af et rigtigt regn-

skab. 

 

Jeg kan ligeledes oplyse, at ministeriet tager Rigsrevisionens bemærkninger og 

anbefalinger på regnskabs- og lønområdet til efterretning, og at vi vil implemen-

tere dem hurtigst muligt.   
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Revision af Servicestyrelsen 

Jeg finder det særdeles tilfredsstillende, at Rigsrevisionen kan konstatere, at 

der nu endeligt er blevet rettet op på de foregående års revisioner af it-systemet 

VIAS i Servicestyrelsen (nu Socialstyrelsen), og at Rigsrevisionen derfor nu 

anser revisionen for afsluttet. 

 

 

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 

 

 

 


