
MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION 

Den 15. december 2004

Statsrevisorernes Beretning nr. 2 2004 om indførelse af omkostningsbaserede regnskaber i

staten

I tilknytning til Statsrevisoratets brev af 1. november 2004 følger hermed en redegørelse for de

foranstaltninger og overvejelser, beretningen om indførelse af omkostningsbaserede regnskaber i

staten giver anledning til på Integrationsministeriets område.

Integrationsministeriet er enig i beretningens konklusion om, at der i forbindelse med

implementering af reformen bør fokuseres på, hvordan reformen kan medvirke til at forbedre

økonomistyringen på ministerområdet og i den enkelte institution.

Integrationsministeriet har således i forbindelse med arbejdet med implementering af reformen sat

sig som mål, at det i forlængelse af selve den regnskabsmæssige reform skal være muligt at

foretage fordeling af omkostninger på de enkelte aktiviteter/produkter, som de enkelte institutioner

gennemfører/leverer.

For at opnå dette har Integrationsministeriets departement i samarbejde med institutionerne på

området (Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet) arbejdet med opstilling af en samlet

styringsmodel for ministerområdet. Udgangspunktet for dette arbejde har været anbefalingerne om

anvendelse af opgavehierarkier i Finansministeriets vejledning ”Effektiv opgavevaretagelse i

staten”. Formålet med opstilling af en model baseret på anvendelse af opgavehierarkier er at

kunne henføre de anvendte ressourcer til de aktiviteter der gennemføres og videre til de

produkter, der leveres. I forbindelse med arbejdet er der blevet lagt betydelig vægt på at sikre en

samlet model for ministerområdet som helhed, således at ens eller sammenlignelige aktiviteter og

produkter på tværs af institutionerne afgrænses og benævnes på samme måde.

Arbejdet med opstilling af styringsmodellen er stort set tilendebragt, idet der dog fortsat er visse

udeståender. Det er forventningen, at den endelige model vil foreligge i begyndelsen af 2005.

I forlængelse af opstilling af styringsmodellen – der kan betragtes som rammen for den fremtidige

styring og fordeling af omkostninger – er der både i departementet (inklusive Flygtningenævnet)

og Udlændingestyrelsen igangsat projekter, der har til formål at foretage en faktisk fordeling af

omkostninger på styringsmodellens aktiviteter og produkter. Efterfølgende er det hensigten at

integrere anvendelsen af omkostningsfordelingerne i den løbende økonomiske styring og

opfølgning, således denne i højere grad baseres på omkostningernes fordeling på aktiviteter og

produkter frem for arter.

Det er forventningen, at de første omkostningsfordelinger vil foreligge medio 2005, både for

Udlændingestyrelsen og departementet/Flygtningenævnet, hvorefter det er hensigten løbende at

indfase de anvendte metoder og redskaber til omkostningsfordelinger i den løbende styring og

opfølgning.

Kopi af nærværende redegørelse er samtidig sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 1264

København K.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder

/Heino Jespersen


