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Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsreviso-
rernes beretning nr. 14/2010 om statens overførsler til kommuner og regio-
ner i 2010 

 
Statsrevisorerne har i brev af 24. november 2011 anmodet om en redegørelse for de 
foranstaltninger og overvejelser beretningen har givet anledning til. Indledningsvist 
har jeg noteret mig, at statsrevisorerne med tilfredshed konstaterer, at regnskaberne 
for statens overførsler til kommuner og regioner i 2010 samlet set er rigtige og at 
ministeriernes tilsyn med statsrefusionen er tilfredsstillende.  
 
Statsrevisorerne har desuden bemærket, at Beskæftigelsesministeriet – og de øvrige 
ministerier – som hovedregel har overholdt de fastsatte frister for behandling af re-
visionsberetningerne for de kommunale regnskaber for 2009, og at det tværministe-
rielle samarbejde er styrket med henblik på at få en mere ensartet afrapportering fra 
de kommunale revisorer om den udførte revision. 
 
Jeg har taget Rigsrevisionens anbefalinger til efterretning, om i svarskrivelserne til 
kommunerne at tydeliggøre, om kommunalbestyrelsens opfølgning vurderes at væ-
re tilfredsstillende, og om hvilke verserende sager om statsrefusion, som ministeri-
erne vurderer at være afsluttet. Det samme gælder Rigsrevisionens anbefaling om, 
at der i revisionsberetningerne tydeligere oplyses om, hvorvidt konstaterede fejl 
vurderes at have refusionsmæssig betydning. 
  
Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen har vurderet, at kommunernes faglige tilsyn med 
beskæftigelsesindsatsen hos andre aktører er tilfredsstillende, idet tilsynet er base-
ret på Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsynsvejledning og dokumenteres i tilsynsrap-
porter. Men jeg har også noteret, at statsrevisorerne finder, at det ikke er helt til-
fredsstillende, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad har tilset, at andre aktører 
overholder persondataloven.  
 
Rigsrevisionen har konstateret, at praksis vedrørende de revisionserklæringer, som 
anden aktør årligt skal indsende til kommunerne om, at persondataloven er over-
holdt, har været uensartet, og finder det ikke tilfredsstillende, at Arbejdsmarkeds-
styrelsen har kendt til denne problemstilling siden 2008. Rigsrevisionen vurderer i 
den forbindelse, at kommunerne kan forenkle deres tilsynsopgave ved at anvende 
en standardrevisionserklæring, som kan lette kommunernes vurdering af, om andre 
aktører overholder persondataloven. 
  
Statsrevisorerne bemærker endvidere, at det ikke er helt tilfredsstillende, at kom-
munerne endnu ikke har idriftsat et nyt it-system, der kan understøtte beskæftigel-
sesindsatsen, som varetages af andre aktører.  
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Ministeriets opfølgning 
Som opfølgning på Rigsrevisionens bemærkninger kan jeg nævne, at Arbejdsmar-
kedsstyrelsen den 25. oktober 2011 har udsendt en udførlig vejledning til kommu-
nerne vedrørende jobcentrenes pligt til at anmelde andre aktører til Datatilsynet, og 
at Arbejdsmarkedsstyrelsen i december 2011 som led i overgangen til den kommu-
nale it-understøttelse af andre aktører, på ny har vejledt kommunerne om deres til-
synsforpligtelse i forhold til andre aktørers overholdelse af persondataloven.  
 
Med hensyn til it-understøttelsen af indsatsen hos anden aktør har Arbejdsmarkeds-
styrelsen oplyst, at jobcentrenes overgang til kommunal it-understøttelse af andre 
aktører er planlagt til den 23. januar 2012, hvor dele af det statslige it-system Ar-
bejdsmarkedsportalen lukkes. Arbejdsmarkedsstyrelsen forventer, ligesom Rigsre-
visionen, at de kommunale it-systemer, der skal afløse Arbejdsmarkedsportalen, vil 
sikre en fremadrettet systemunderstøttelse af beskæftigelsesindsatsen hos andre ak-
tører. 
  
Rigsrevisionens beretning har ikke givet anledning til yderligere foranstaltninger 
og overvejelser i Beskæftigelsesministeriet.  
 
Et eksemplar af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen, St. Kongensgade 45, 
4. sal, 1264 København K. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Mette Frederiksen 


