
Endelig betænkning 
over statsregnskabet
for 2008

Statsrevisorerne 2008-09
Endelig betænkning 
Offentligt



K ØBENHAVN 2010

Endelig betænkning over  
statsregnskabet for 2008



Henvendelse vedrørende denne publikation rettes til:

Statsrevisorerne

Sekretariatet

Christiansborg

Prins Jørgens Gård 2

1240 København K

Telefon: 33 37 59 87

Fax: 33 37 59 95

E-mail: statsrevisorerne@ft.dk

www.ft/dk.statsrevisorerne

Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til:

Rosendahls - Schultz Grafisk a/s

Herstedvang 12

2620 Albertslund

Telefon: 43 63 23 00

Fax: 43 63 19 69

E-mail: distribution@rosendahls-schultzgrafisk.dk

www.rosendahls-schultzgrafisk.dk

ISSN 1602-9216

ISBN 978-87-7434-334-9



3EN D EL I G B E TÆN K N I N G 2008

EN DEL I G B E TÆN K N I N G OV ER STATSREGNSK A B E T FO R 2008

3

INDHOLD

1. Statsrevisorernes indstilling til Folketinget om  

 godkendelse af statsregnskabet for 2008 ....................................................................................  5

2. Oplysninger om indhold og opbygning af Endelig betænkning ...............................................  7

3. Statsrevisorernes afgivelsesbemærkning ......................................................................................  9

4. Statsrevisorernes besigtigelse af statslig virksomhed mv .......................................................  13

5. Sammensætningen af statsrevisorkollegiet i 2008 ....................................................................  17

6. Oversigt over Statsrevisorernes bemærkninger ..........................................................................  19

7. Opfølgning på beretninger vedrørende 2008 ................................................................................  21

8. Opfølgning på beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 .................................  267

9. Opfølgning på fortsatte beretninger vedrørende tidligere år ..................................................  343

10. Oplysninger om inhabilitet i enkelte sager .....................................................................................  427



4



5EN D EL I G B E TÆN K N I N G 2008

EN DEL I G B E TÆN K N I N G OV ER STATSREGNSK A B E T FO R 2008

5

1. Statsrevisorernes indstilling 
til Folketinget om godkendelse af  
statsregnskabet for 2008

Med afgivelse af denne endelige betænkning over statsregnskabet er revisionen af statsregn-

skabet for finansåret 2008 tilendebragt.

Statsrevisorerne kan herefter i overensstemmelse med grundlovens § 47, stk. 3, indstille, at 

statsregnskabet for finansåret 2008 godkendes.

Statsrevisorerne, 

den 18. marts 2010

Peder Larsen

Henrik Thorup

Helge Adam Møller

Svend Erik Hovmand

Mogens Lykketoft

Manu Sareen
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2. Oplysninger om indhold og opbygning af 
Endelig betænkning

Statsrevisorerne forelægger med Endelig 

betænkning 2008 statsregnskabet til 

Folketingets beslutning. 

Ved Kongelig resolution af 7. april 2009 og 

Kongelig resolution af 23. februar 2010 

ændredes ressortfordelingen mellem en 

række ministerier, fx blev Velfærdsministeriet 

nedlagt og Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

oprettet. Sagerne i denne endelig betænk-

ning er opstillet efter den ressortfordeling, 

som var gældende i 2008.

Endelig betænkning 2008 indeholder

-

bemærkning til Folketinget om godkendelse 

af statsregnskabet for 2008

besigtigelser af statslig virksomhed mv.

-

rerne for de foranstaltninger og overvejel-

ser, som årets beretninger har givet 

anledning til

-

gørelserne

beretningssager fra tidligere år og  

Statsrevisorernes evt. bemærkninger her- 

til.

Statsrevisorerne har afgivet i alt 19 beretnin-

ger til Folketinget, som vedrørte regnskabs-

året 2008. Statsrevisorerne afgav bemærk-

ninger til alle beretninger. Beretningerne 

omhandler undersøgelser af statslig virksom-

hed mv., udarbejdet af Rigsrevisionen, enten 

på Statsrevisorernes anmodning eller på 

Rigsrevisionens initiativ.

Endelig betænkning 2008 følger op på disse 

beretninger på grundlag af ministrenes § 

18-redegørelser og Rigsrevisionens opføl-

gende notater. Statsrevisorerne har således 

løbende fulgt op på beretningssagerne og 

vurderet, om sagerne kunne afsluttes eller 

fortsat skulle følges op. Statsrevisorernes 

eventuelle bemærkninger til de enkelte sager 

er optrykt efter hver sag.

Stillingtagen til om beretningssager afsluttes 

eller fortsat følges op

Når Statsrevisorerne behandler sager til 

denne betænkning, sker det ud fra et princip 

om, at der er knyttet statsrevisorbemærknin-

ger til sager, hvor kritik, henstillinger eller 

lignende er skønnet påkrævede eller hen-

sigtsmæssige. Undladelse af statsrevisorbe-

mærkning er – alt efter den pågældende sags 

karakter – udtryk for, enten at den er tilfreds-

stillende afsluttet, at Rigsrevisionen fortsat 

følger sagen, eller at den er bragt så langt 

frem, som det skønnes muligt under en 

rimelig sagsbehandling. 

Resultatet af Statsrevisorernes behandling af 

sager til Endelig betænkning vil enten være, 

at sagen afsluttes uden yderligere opfølgning 

eller, at sagens afslutning udsættes med 

henblik på en yderligere afklaring. De fort-

satte sager kan fx skyldes, at der foregår et 

administrativt udredningsarbejde, som skal 

afsluttes eller, at en udvikling skal holdes 

under observation gennem en længere 

periode. 

Skønner nogen af statsrevisorerne, at en sag, 

der omtales i denne betænkning, gør det 

påkrævet, at Folketinget træffer en beslut-

ning, kan Statsrevisorerne indstille dette i 

forbindelse med, at de afgiver bemærkning til 

sagen.

Oplysninger om statsrevisorernes habilitet

En statsrevisor er inhabil i en revisionssag, hvis 

vedkommende har en personlig eller økono-

misk interesse i sagens udfald eller er eller 

tidligere i samme sag har været repræsentant 

for nogen, der har en sådan interesse. Det 

gælder også i de tilfælde, hvor en statsrevi-

sors ægtefælle, beslægtede eller besvog-

rede, søskendebørn eller andre nærtstående 

har interesse i sagens udfald. Inhabilitet 



8 EN D EL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PLYSN I N G OM I N D H O LD O G O PBYG N I N G

8

foreligger også, hvis en statsrevisor deltager 

eller har deltaget i ledelsen eller har været 

nært tilknyttet en offentlig myndighed, 

selskab, en forening eller anden privat juridisk 

person, der har særlig interesse i sagens 

udfald. Endvidere er en statsrevisor inhabil, 

når sagen vedrører revision af en offentlig 

myndighed, hvor den pågældende statsrevi-

sor tidligere har medvirket ved en afgørelse 

hos denne myndighed eller ved gennemførel-

sen af de foranstaltninger, som revisionssa-

gen vedrører. Det kan fx være tilfældet, hvis 

en statsrevisor er tidligere minister. Set over 

en årrække er dette den hyppigste årsag til 

statsrevisorernes erklæringer om inhabilitet. 

Endelig er en statsrevisor inhabil, hvis der i 

øvrigt kan opstå tvivl om vedkommendes 

upartiskhed. 

Det er den enkelte statsrevisors ansvar selv 

at gøre opmærksom på evt. inhabilitet. Er en 

statsrevisor inhabil i forhold til en revisions-

sag, er det således fast kutyme, at han/hun 

ikke medvirker ved behandlingen af sagen. I 

praksis foregår det på den måde, at den 

pågældende statsrevisor forlader statsrevis-

ormødet, mens sagen behandles. Oplysninger 

om inhabilitet er dels fremgået af de be-

mærkninger, som Statsrevisorerne har haft til 

de enkelte beretninger, dels fremgår de af 

kapitel 10 i denne betænkning. 

Særlige regnskaber

Med henblik på at sikre Folketingets indsigt i 

de tilfælde, hvor statslige opgaver bliver 

henlagt til selskaber og virksomheder uden 

for finansloven, men hvor staten fortsat har 

ansvar, har Statsrevisorerne og rigsrevisor 

direkte adgang til fuldt statsejede aktiesel-

skaber og aktieselskaber, hvor staten i øvrigt 

har bestemmende indflydelse. For aktiesel-

skaber, der har aktier optaget til notering på 

en børsfond, skal rigsrevisor indkræve 

regnskaberne gennem vedkommende 

minister.

De særligt klassificerede regnskaber for 

Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets 

Efterretningstjeneste har medført, at revisio- 

nen, som principielt gennemføres på samme 

måde som revisionen af statens øvrige regn- 

skaber under Statsrevisorernes og rigsrevsors 

ansvar, foretages af en dertil særlig beskikket 

medarbejder i Rigsrevisionen. Der redegøres 

for den foretagne revision over for rigsrevisor, 

mens der over for Statsrevisorerne kun 

rapporteres i klassificeret form, hvis særlige 

forhold undtagelsesvis nødvendiggør dette.
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3. Statsrevisorernes afgivelsesbemærkning

Sager i Endelig betænkning 2008 som Statsre-

visorerne gør Folketinget opmærksom på

I 2009 afgav Statsrevisorerne 19 beretninger, 

som vedrørte beretningsåret 2008. Heraf er 2 

beretninger afsluttet i Endelig betænkning 

2008. 

Statsrevisorerne har fundet anledning til at 

gøre Folketinget opmærksom på følgende 

beretninger pga. deres kritiske og/ eller princi-

pielle karakter:

I Beretning 3/2008 om SKATs indsatsstrategi 

bemærkede Statsrevisorerne, at der er tale 

om et væsentligt strategiskift fra kontrol til 

forebyggelse, som har stor betydning for 

SKAT som virksomhed og for statens skatte-

opkrævning. Statsrevisorerne pegede i den 

forbindelse på en række risici og områder, 

hvor SKAT burde justere sin indsats. Statsrevi-

sorernes bemærkning skal ses i sammen-

hæng med, at Statsrevisorerne tidligere har 

fundet det utilfredsstillende, at skatterestan-

cerne steg med 1,2 mia. kr. i 2007, så den 

samlede restancemasse udgjorde 28,8 mia. 

kr. ved udgangen af 2008. Effekten af den 

nye indsatsstrategi følges op, når Rigsrevisio-

nen udarbejder en beretning om de forven-

tede effekter af fusionen mellem den 

statslige og kommunale skatte- og inddrivel-

sesforvaltning. Beretningen forventes afgivet 

til Folketinget i 2010. 

Statsrevisorerne kritiserede skarpt i Beretning 

4/2008 om vedligeholdelse af statens broer 

og veje mv., at statens broer og veje ikke har 

været tilfredsstillende vedligeholdt. Statsrevi-

sorerne henstillede, at transportministeren 

snarest muligt tilvejebragte en troværdig og 

veldokumenteret opgørelse af vedligeholdel-

sesefterslæbet, der kunne opgøres til mindst 

1,7 mia. kr. i 2007. Regeringen har efterføl-

gende afsat midler til en ekstraordinær 

vedligeholdelsesindsats, og transportministe-

ren har iværksat en analyse af Vejdirektora-

tets vedligeholdelsesområde med henblik på 

udvikling af metoder og et mere sikkert 

politisk beslutningsgrundlag.

I Beretning 6/2008 om Undervisningsministe-

riets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig 

kritiserede Statsrevisorerne Undervisningsmi-

nisteriets forvaltning af tilskuddet til pædago-

gisk og kulturel virksomhed i Sydslesvig. 

Statsrevisorerne pegede bl.a. på, at en så 

omfattende tilskudsordning på over 500 mio. 

kr. burde have hjemmel i lov. Undervisningsmi-

nisteren har, efter at beretningen blev afgivet, 

fremsat et lovforslag, der lovfæster tilskuds-

ordningerne for det danske mindretal i 

Sydslesvig på Undervisningsministeriets 

område. Lovforslaget indeholder bl.a. bestem-

melser om formålet med tilskudsordningerne, 

om Sydslesvigudvalget, om tilskud og lån, om 

adgang til at iværksætte tilskudsmæssige 

sanktioner, om undervisningsministerens 

årlige rapport og om indhentelse af oplysnin-

ger hos tilskudsmodtagerne.

Statsrevisorerne konstaterede i Beretning 

8/2008 om budgetoverskridelser i statslige 

bygge- og anlægsprojekter, at størstedelen 

- 80 % - af de 49 undersøgte projekter var 

gennemført uden væsentlige budgetoverskri-

delser. Statsrevisorerne fandt dette positivt, 

men fandt dog samtidig anledning til at 

bemærke, at budgetoverholdelse ikke bør 

være et resultat af systematisk overbudget-

tering, og at der ikke bør være så ensidigt 

fokus på budgetoverholdelse, at projektet på 

afgørende punkter forringes. Statsrevisorerne 

skal pege på, at beretningen indeholder 

væsentlig viden og anbefalinger, som statens 

virksomheder kan drage nytte af i fremtidige 

bygge- og anlægsprojekter.

Statsrevisorerne har med tilfredshed konsta-

teret, at konklusioner og anbefalinger i 

Beretning 9/2008 om beslutningsgrundlaget 

for et evt. køb af nye kampfly vil indgå i det 

videre arbejde med kvalificering af beslut-

ningsgrundlaget for Danmarks evt. køb af nye 
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kampfly. Statsrevisorerne vil fortsat meget 

nøje følge den evt. anskaffelse af nye 

kampfly, som anses for en væsentlig økono-

misk investering og et risikofyldt og kom-

plekst projekt. 

I Beretning 12/2008 om kommunernes 

beskæftigelsesindsats over for kontant-

hjælpsmodtagere kritiserede Statsreviso-

rerne, at jobcentrene ikke i tilstrækkelig grad 

sikrer, at kontanthjælpsmodtagerne får den 

indsats, som de har ret og pligt til, bl.a. 

jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden. 

Statsrevisorerne pegede i den forbindelse på 

behovet for at forenkle det komplicerede 

regelsæt på området. Efter at beretningen 

blev afgivet, har beskæftigelsesministeren 

arbejdet med forenkling af regelsættet og 

fremsat forslag til ændringer af bl.a. sygedag-

pengeloven og lov om aktiv beskæftigelses-

indsats, som Folketinget vedtog i 2009. 

Statsrevisorerne foranledigede to revisions-

mæssige undersøgelser gennemført på 

baggrund af anmodninger fra Folketingets 

Finansudvalg:

Beretning 13/2008 om TV2 Danmarks A/S’ 

økonomi viste, at TV2’s økonomiske proble-

mer skyldtes dårlig ledelse og utilfredsstil-

lende økonomistyring hos den tidligere 

direktion og bestyrelse samt utilstrækkelig 

revision. Beretningen gav kulturministeren 

anledning til en række tiltag, bl.a. udskiftning 

af revisor, styrkelse af tilsynet med TV2 samt 

iværksættelse af en granskning. Gransknings-

manden vurderede i sin rapport fra december 

2009, at visse forhold var ansvarspådragende 

for den daværende konstituerede direktør og 

den daværende bestyrelse, men at der ikke 

var grundlag for at rejse et erstatningskrav, 

da han ikke kunne godtgøre, i hvilket omfang 

TV2 måtte have lidt tab. Et eksternt, uafhæn-

gigt revisionsfirma har i samarbejde med 

Kammeradvokaten på Kulturministeriets 

foranledning vurderet, at TV2 ikke har lidt et 

økonomisk tab.

Beretning 14/2008 om Finanstilsynets 

aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S 

viste, at Finanstilsynet havde ført tilsyn med 

Roskilde Bank A/S i overensstemmelse med 

tilsynets daværende retningslinier, og at man 

var opmærksom på bankens problemer. 

Statsrevisorerne fandt det dog særdeles 

kritisabelt, at Finanstilsynet ikke havde 

fastholdt sine skøn over bankens solvensbe-

hov og ikke systematisk havde fulgt op på 

bankens opfølgning på tilsynets påbud og 

risikooplysninger. Statsrevisorerne fandt det 

positivt, at økonomi- og erhvervsministeren 

som opfølgning på beretningen hurtigt tog 

initiativ til ny lovgivning. Med lov nr. 67 af 3. 

februar 2009 om statsligt kapitalindskud i 

kreditinstitutter blev der således skabt 

mulighed for, at borgere og virksomheder kan 

få bedre indsigt i penge- og realkreditinstitut-

ternes solvens og evt. påbud fra Finanstilsy-

net. Statsrevisorerne vil nøje følge sagen, 

herunder styrkelsen af Finanstilsynet og 

afviklingen af Roskilde Bank A/S.

Beretning 15/2008 om pris, kvalitet og 

adgang til behandling på private sygehuse 

omhandlede det udvidede frie sygehusvalg, 

Sundhedsministeriets og regionernes 

udgifter til erhvervelse af private sygehus-

ydelser, arbejdsgiverbetalte sundhedsforsik-

ringer mv. 

Statsrevisorernes behandling af sagen var 

usædvanlig, især pga. at et udkast til beret-

ningen blev lækket i høringsfasen og skabte 

en del medieomtale allerede 1 måned før 

beretningen var færdig. Statsrevisorerne skal 

indskærpe til alle involverede, at lækage af 

beretningsudkast er særdeles uheldig og bør 

undgås, da der er tale om et ufærdigt 

produkt, som ikke engang Statsrevisorerne 

har kendskab til. Lækage af beretningsudkast 

indebærer risiko for, at fejl og foreløbige 

vurderinger fremstilles som endelige, og at 

ministeren drages til ansvar for forhold, der 

ikke er færdigt analyserede.

Imod sædvanlig praksis var det ikke muligt for 

Statsrevisorerne at blive enige om en 

bemærkning, hvorfor der blev afgivet to 

bemærkninger til beretningen. Ved opfølgnin-

gen af beretningen tog Statsrevisorerne 

Folketingets vedtagelse den 9. december 

2009 af hasteforespørgselsdebat F 20 til 

efterretning og afsluttede i konsekvens heraf 

den del af revisionssagen, som vedrører 

udviklingen i taksterne for de private syge-

husydelser under den udvidede fritvalgsord-

ning.

Statsrevisorerne finder det positivt, at 

Rigsrevisionens erklæring om revisionen af 

EU-midler i 2008 og fremover afgives i en 

særlig beretning. Beretning 18/2008 om 

revisionen af EU-midler i Danmark i 2008 kan 

således være et bidrag til det arbejde, som 

EU-Kommissionen, Den Europæiske Revisions-

ret og rigsrevisionerne i EU-landene udfører 

med henblik på at forbedre administrationen 

og kontrollen med EU-midler. 
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Statsrevisorernes bemærkninger til den fort-

satte udvikling i beretningssager fra tidligere 

år

Statsrevisorerne har fundet anledning til at 

fremhæve udviklingen i 3 beretningssager, 

som er afgivet tidligere år.

Statsrevisorerne finder, at opfølgningen på 

Beretning 2/2002 om statsamternes 

produktivitet og effektivitet har været 

utilfredsstillende og har taget usædvanlig 

lang tid. Statsrevisorerne opfordrer derfor 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at 

prioritere initiativer til at nedbringe sagsbe-

handlingstiderne i de sociale nævn og 

beskæftigelsesankenævnene til et fælles lavt 

niveau, så der sikres god borgerservice i hele 

landet.

Statsrevisorerne har i denne betænkning 

afsluttet Beretning 1/2007 om gennemsig-

tighed vedrørende skatteudgifter (fradrag 

mv.) med at henlede Folketingets opmærk-

somhed på, at der fortsat er grundlag for at 

øge gennemsigtigheden i skatteudgifterne, 

idet skatteministeren ikke helt har været 

indstillet på at følge Statsrevisorernes 

bemærkning og Rigsrevisionens anbefalinger.

Statsrevisorerne har afsluttet Beretning 

4/2007 om fusionen mellem den statslige og 

kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning 

med en bemærkning om, at Statsrevisorerne 

finder det utilfredsstillende, at restancemas-

sen er steget i alle årene siden fusionen. 

Sagen følges op i en ny beretning, som 

forventes afgivet i 2010.
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4. Statsrevisorernes besigtigelse  
af statslig virksomhed

Ved besøg på stedet ønsker Statsrevisorerne 

at se institutioner, realiserede og igangvæ-

rende projekter samt møde relevante med- 

arbejdere og samarbejdspartnere for at få 

indtryk af de forskellige aktiviteter og de 

betingelser, hvorunder statslig virksomhed 

bliver udført.

Besigtigelse af sygehuse

Statsrevisorerne foretog i september 2009 en 

besigtigelse af Herlev Hospital, Sygehus 

Lillebælt i Vejle og Skejby Sygehus. 

De tre hospitaler redegjorde bl.a. for, hvordan 

man varetager opgaverne vedrørende ledelse 

og styring, forskning og it-understøttelse. 

Statsrevisorerne har på den baggrund noteret 

sig:

-

ligt på sygehusene, og at der er basis for 

vidensdeling om bedste praksis

sygehusvæsenet, men

etablering af fælles it-løsninger på basis af 

fælles standarder på tværs af regionerne, 

især etablering af en elektronisk patient-

journal, der kan anvendes på tværs af 

sygehuse og regioner til gavn for patien-

terne.

Besigtigelsen gav Statsrevisorerne indtryk af 

regionernes og hospitalernes indsats og 

resultater og gav ikke anledning til at stille 

yderligere spørgsmål til Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse, regionerne eller til 

rigsrevisor. 

Når besigtigelsen af sygehusene ikke gav 

Statsrevisorerne anledning til at stille 

yderligere spørgsmål skyldes det bl.a., at den 

statslige revision i disse år har et særligt fokus 

Onkologisk Afdelings nye  

stråleterapi på Herlev Hospital
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på sygehussektoren. Baggrunden er, at den 

statslige revision først ved etableringen af 

regionerne pr. 1. januar 2007 fi k adgang til 

området. De seneste år har denne nye 

adgang resulteret i følgende beretninger: 

•  2/2007 Beretning om it-understøttelsen af 

sygehusenes opgaver

•  3/2007 Beretning om Cancerregisteret

•  5/2007 Beretning om maksimale venteti-

der på kræftbehandling

•  7/2008 Beretning om sammenhængende 

patientforløb

•  15/2008 Beretning om pris, kvalitet og 

adgang til behandling på private sygehuse

Status på disse beretningssager kan følges i 

denne betænkning, bortset fra beretning 

5/2007, som blev afsluttet i Endelig betænk-

ning 2007. 

Temadebat om styring og revision af o� ent-

lige bygge- og anlægsprojekter

Statsrevisorerne havde i april 2009 intern 

temadebat om styring og revision af bygge- 

og anlægsprojekter med indlæg fra Danmarks 

Tekniske Universitet om ”Kontrol eller 

coaching – nye tendenser i ledelse af bygge- 

og anlægsprojekter” og om ”Governance og 

værdistyring af byggeri – med eksempler fra 

DR’s byggeprojekter”. Rigsrevisionen deltog i 

temadebatten med indlæg om ”Budgetover-

skridelser i statslige bygge- og anlægsprojek-

ter og ny budgetmodel” og om ”Revision af 

større investeringsprojekter”. Sidstnævnte er 

også beskrevet i Rigsrevisionens faktuelle 

notat til Statsrevisorerne af 18. marts 2009.

Statsrevisorerne ønskede at debattere 

revisionen af større bygge- og anlægsprojek-

ter, da man gennem tiden havde behandlet 

en række sager om budgetoverskridelser og 

utilstrækkeligt vedligehold af statslige 

bygge- og anlægsprojekter. Fra de seneste år 

kan nævnes sagen om DR’s byggeri i Øresta-

den, Beretning 3/2004 om Ørestads- og 

Metroprojektet (2), Beretning 5/2005 om 

vedligeholdelse af statens bygninger, 

Beretning 16/2007 om forsvarets admini-

stration af vedligeholdelses-, bygge- og 

anlægsprojekter, Beretning 4/2008 om 

vedligeholdelse af statens broer og veje mv. 

og Beretning 8/2008 om budgetoverskridel-

ser i statslige bygge- og anlægsprojekter. 

Sidstnævnte beretning er afsluttet i denne 

endelige betænkning. Beretningen viste, at 

en relativ stor andel af de undersøgte 

projekter blev gennemført uden større 

budgetoverskridelser. Beretningen viste 

imidlertid også, at der i nogle projekter havde 

været så stort fokus på overholdelse af 

budgettet, at der var risiko for, at det skete 

på bekostning af projektets kvalitet og 

formål. Beretningen indeholdt også en række 

anbefalinger fra Rigsrevisionen med henblik 

på at reducere risikoen for at overskride 

byggebudgetterne.

Besøg hos statsrevisorkolleger i London og 

Edinburgh for udveksling af erfaringer med 

revisionsordninger

Statsrevisorerne har i 2009 gennemgået den 

danske statslige revisionsordning. Et element 

i gennemgangen var at søge inspiration i 

andre lande, og derfor havde Statsrevisorerne 

i juni 2009 møder med den statslige revision i 

England og Skotland. I efteråret 2008 

besøgte Statsrevisorerne de svenske og 

norske revisionsmyndigheder. 

Det engelske og det skotske revisionssystem 

minder på fl ere områder om det danske: 

Politisk udpegede statsrevisorer, hvis arbejde 

bygger på Rigsrevisionens beretninger. 

Beretningerne er koncentreret om forvalt-

ningsrevision. 

Sammenlignet med andre lande er den 

danske revisionsordning imidlertid unik, da der 

i ingen af de andre revisionsordninger er 

statsrevisorer, der fungerer efter samme 

vilkår som i Danmark. Statsrevisorerne 

adskiller sig på den måde, at der ikke er tale 

om et almindeligt parlamentarisk udvalg, der 

behandler revisionssagerne, men en grund-

lovsbestemt uafh ængig institution med 

særlig hjemmel til at foretage revision. 

I England og Skotland har man større åben-

hed omkring revisionsplaner, møder og 

høringer, der som hovedregel er off entlige. 

Statsrevisorerne har i de to lande en fast 

praksis om at høre højtstående embeds-

mænd i forbindelse med afgivelse af beretnin-

ger. Det betød i Skotland, at Statsrevisorerne 

skrev sin egen beretning om høringens 

resultater – og indebar 1½ års ekstra arbejde, 

efter Rigsrevisionens afgivelse af en beret-

ning. Til gengæld var der ikke en formaliseret 

opfølgning, som den danske § 18 procedure. I 

begge lande gennemførte Parlamentet også 

en særlig revision af regioner og kommuner. 

Hverken i England eller Skotland besigtigede 

Statsrevisorerne statslig virksomhed.

Statsrevisorerne har ikke ment, at der er 

grund til at lade sig inspirere af den engelske 
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og skotske praksis for høringer. Kun i enkelte 

tilfælde vil det forekomme, at Statsreviso-

rerne anbefaler Folketingets udvalg at 

overveje at gennemføre en offentlig høring. 

Derimod vil man i det videre arbejde overveje 

en grundigere drøftelse af Rigsrevisionens 

revisionsplaner.

Sammenligninger med andre lande indgik i 

Statsrevisorernes gennemgang af revisions-

ordningen.

Statsrevisorernes gennemgang af den danske 

statslige revisionsordning 

Statsrevisorerne afslutter i foråret 2010 en 

gennemgang af den danske statslige 

revisionsordning.

Gennemgangen blev iværksat på baggrund af 

en række drøftelser mellem Statsrevisorerne 

og rigsrevisor om, hvordan og i hvilket omfang 

man har tilpasset den statslige revision til de 

omfattende ændringer, der er gennemført i 

Statsrevisorerne til møde med 

den skotske rigsrevisor, Robert 

Black, i Edinburgh.

den offentlige sektor de senere år. Formålet 

med gennemgangen har været at analysere 

den statslige revisions stærke og svage sider 

med henblik på at identificere forbedrings-

punkter og evt. problemer. 

Gennemgagen har bl.a. omfattet: 

Grønnegaard Christensen

statslige revision (spørgeskema og inter-

views) ved konsulent Ivan Haüser

statslig revision og sammenligninger af 

revisionsordningerne i Danmark og 10 

udvalgte lande ved Rigsrevisionen

gennemført af Rambøll

Rigsrevisionens øverste ledelse deltog.

På baggrund af gennemgangen konkluderer 

Statsrevisorerne, at den statslige revision 
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grundlæggende fungerer godt. Den statslige 

revision, forstået som Statsrevisorerne og 

Rigsrevisionen, løser de opgaver den skal. Den 

statslige revision har over tid tilpasset sig 

ganske omfattende ændringer i kravene til 

den. De reviderede institutioner (kunderne) 

respekterer den statslige revision og dens rolle 

som kontrollerende institution, der skal sikre 

regeloverholdelse og effektiv ressourceudnyt-

telse i staten. Endelig er den statslige revision 

på niveau med standarden i andre lande, 

ligesom den i sin helhed lever op til internatio-

nale anbefalinger om statslig revision. 

Professor Grønnegaard fremhæver i sin 

gennemgang – notatet findes på www.ft.dk/

statsrevisorerne – at den statslige revisions 

styrke i høj grad beror på et veludviklet sæt af 

uformelle, men politisk forankrede normer, 

der på en hensigtsmæssig måde afbalancerer 

forholdet mellem den politiske revision, 

Statsrevisorerne, og den uafhængige revision, 

Rigsrevisionen. Særligt fremhæves Statsrevi-

sorernes konsensusnorm som stærkt 

bevaringsværdig, da den sikrer Statsrevisorer-

nes legitimitet og den samlede statslige 

revision en politisk autoritet, som det ellers 

kunne være vanskeligt at opbygge.

Gennemgangen har givet Statsrevisorerne 

anledning til at gennemføre enkelte ændrin-

ger særligt med henblik på at styrke samar-

bejdet mellem Statsrevisorerne og Rigsrevi-

sionen.

Besøg fra udlandet

Statsrevisorerne har i 2009 haft besøg af og 

møder med:

Arabiske Initiativ.
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5. Sammensætning af  
statsrevisorkollegiet i 2008

I henhold til lov om Statsrevisorerne og folketingsbeslutning om Statsrevisorernes valg og 

virksomhed valgte Folketinget i sit møde den 9. maj 2006 følgende til statsrevisorer og stedfor-

trædere for tiden fra 1. oktober 2006 til 30. september 2010:

Statsrevisorer: Stedfortrædere:

Peder Larsen (udpeget af SF) Flemming Øberg Palsøe (udpeget af SF)

Henrik Thorup (udpeget af DF) Kristian Thulesen Dahl (DF)

Helge Adam Møller (KF) Carina Christensen (KF)  

Johannes Lebech (udpeget af RV) Pia Gjellerup (S)

Svend Erik Hovmand (V) Kim Andersen (V)

Mogens Lykketoft (S) Klaus Hækkerup (S)

Statsrevisorerne konstituerede sig den 11. oktober 2006 med Peder Larsen som formand og 

Henrik Thorup som næstformand.  Dette valg af formand og næstformand gælder fortsat og er 

senest bekræftet ved Statsrevisorernes konstitution 21. oktober 2009.

Folketinget valgte i sit møde 8. januar 2008 Manu Sareen (RV) som statsrevisor i stedet for 

Johannes Lebech (RV) i den resterende del af funktionsperioden. 

Folketingets formand meddelte den 30. januar 2007, at medlem af Folketinget Carsten Hansen 

(S) i stedet for Pia Gjellerup (S) var udpeget som ny stedfortræder for Johannes Lebech (RV). 

Folketinget valgte i sit møde 13. april 2007 medlem af Folketinget Pia Christmas-Møller (UFG) 

som stedfortræder for statsrevisor Helge Adam Møller (KF) i stedet for stedfortræder Carina 

Christensen (KF). 

Sekretariatschef Gitte Korff er leder af Statsrevisorernes Sekretariat med souschef Jens 

Frederik Rasmussen som stedfortræder.

Statsrevisorerne, 18. marts 2010

Statsrevisorer

Peder Larsen (udpeget af SF)

Henrik Thorup (udpeget af DF)

Helge Adam Møller (KF)

Svend Erik Hovmand (V)

Mogens Lykketoft (S)

Manu Sareen (udpeget af RV)
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 1/2008 om elberedskabet i Danmark og i Norden 

 

Klima- og energiministerens redegørelse af 17. december 2008 

 19. januar 2009 

 
RN A601/09 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handler om elberedskabet i Danmark og i Norden. Undersøgelsen af elbered-
skabet i Danmark omfatter for det første en undersøgelse af det lokale elberedskab i stats-
lige og regionale institutioner, hvor Rigsrevisionen undersøgte, i hvilken udstrækning insti-
tutionerne havde etableret nødstrømsanlæg. For det andet omfatter undersøgelsen det na-
tionale elberedskab, hvor Rigsrevisionen undersøgte, om rammer og forudsætninger for el-
beredskabet var i orden. 
 
Undersøgelsen af det nordiske elberedskab omfatter en undersøgelse af det nordiske sam-
arbejde. Undersøgelsen blev gennemført som en parallelrevision mellem den norske, den 
finske og den danske rigsrevision. Parallelrevisionen undersøgte samarbejdet med særligt 
henblik på en situation, hvor der skal ske genopretning efter et omfattende elsvigt (repara-
tionsberedskab). 
 
2. Klima- og energiministeren oplyser indledningsvist, at Statsrevisorerne vurderer, at der 
generelt er et velfungerende elberedskab i Danmark og i Norden, og peger på muligheder 
for forbedringer af det lokale, det nationale og det nordiske elberedskab. 
 
Ministeren bekræfter, at ministeren vil arbejde på at forbedre elberedskabet på de områder, 
hvor der er peget på muligheder herfor. 
 
II. Det lokale elberedskab 

3. Rigsrevisionen bemærkede i beretningen, at det lokale elberedskab generelt er tilfreds-
stillende, men at nogle statslige og regionale institutioner kan forbedre deres lokale elbered-
skab, særligt gennem bedre vedligeholdelse af deres nødstrømsanlæg. 
 
4. Klima- og energiministeren oplyser, at Energistyrelsen har tilkendegivet, at selv om det 
ikke er en del af styrelsens ansvarsområde, vil styrelsen udarbejde en vejledning om valg 
og vedligeholdelse af nødstrømsanlæg. Vejledningen udarbejdes i en arbejdsgruppe med 
deltagelse af Energinet.dk og relevante beredskabsaktører. Der blev afholdt opstartsmøde 
i november 2008. 
 
5. Jeg finder initiativet tilfredsstillende og vil følge Energistyrelsens arbejde med at udarbej-
de en vejledning om valg og vedligeholdelse af nødstrømsanlæg. 
 

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS § 18, STK. 4 

 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 1/2008
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III. Det nationale elberedskab 

6. Klima- og energiministeren oplyser, at Rigsrevisionen peger på muligheder for at forbed-
re Energistyrelsens tilsyn med Energinet.dk, hvilket vil indgå i Energistyrelsens tilsynsarbej-
de fra og med 2009, bl.a. udarbejdelse af en årlig tilsynsplan. 
 
7. Jeg finder initiativet tilfredsstillende. 
 
8. Rigsrevisionen bemærkede i beretningen, at energimyndighederne ikke kender til stør-
relsen af de omkostninger, som elforbrugerne betaler til henholdsvis beredskab og forsy-
ningssikkerhed. Rigsrevisionen fandt det positivt, at Energistyrelsen og Energinet.dk ville 
igangsætte et arbejde med at afdække relevante omkostningsforhold til elberedskabet. 
 
9. Klima- og energiministeren oplyser, at ministeren efterfølgende er blevet oplyst om, at 
det næppe praktisk og omkostningsmæssigt er muligt at søge at adskille foranstaltninger, 
der foretages med henblik på daglig drift, forsyningssikkerhed og elberedskab, så udbyttet 
af udarbejdelsen af en sådan opgørelse vil stå i et rimeligt forhold til omkostningerne forbun-
det hermed. 
 
Ministeren agter på den baggrund at anmode sine embedsmænd om at drøfte spørgsmålet 
nærmere med Rigsrevisionen. 
 
10. Jeg finder det positivt, at ministeriet hurtigt har undersøgt mulighederne nærmere for at 
adskille foranstaltningerne. Jeg er enig med Energistyrelsen i, at udbyttet af adskillelsen skal 
stå i et rimeligt forhold til omkostningerne forbundet hermed. 
 
Jeg kan oplyse, at Energistyrelsen har taget kontakt til Rigsrevisionen for at drøfte forholdet 
nærmere. 
 
IV. Det nordiske elberedskab 

11. Rigsrevisionen bemærkede i beretningen, at Klima- og Energiministeriet sammen med 
de tilsvarende nordiske ministerier bør overveje at styrke det nordiske elberedskabssamar-
bejde. 
 
12. Klima- og energiministeren oplyser, at ministeren tilslutter sig behovet for at styrke det 
nordiske elberedskabssamarbejde, især om reparationsberedskab og om nordisk bered-
skabsplanlægning. 
 
Ministeren vil rejse problemstillingen i regi af Nordisk Råd, ligesom Energistyrelsen vil arbej-
de med problemstillingen i Nordisk Beredskabsforum (NordBER). Ministeren vil endvidere 
overveje mulighederne for en tydeligere forankring af det nordiske elberedskabssamarbej-
de hos de involverede parter. 
 
13. Jeg finder initiativerne tilfredsstillende og vil følge udviklingen i det nordiske samarbej-
de om elberedskabet. 
 
V. Afslutning 

14. Jeg finder samlet set klima- og energiministerens redegørelse tilfredsstillende. Jeg vil føl-
ge Energistyrelsens arbejde med at udarbejde en vejledning om valg og vedligeholdelse af 
nødstrømsanlæg samt udviklingen i det nordiske samarbejde om elberedskabet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 2/2008 om styring af statslige digitaliserings-

projekter 

 

Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 29. januar 2009 

Miljøministerens redegørelse af 29. januar 2009 

Fødevareministerens redegørelse af 18. februar 2009 

Justitsministerens redegørelse af 23. februar 2009 

Finansministerens redegørelse af 26. februar 2009 

 30. april 2009 

 
RN A402/09 

 
 
Grundet en ekspeditionsmæssig fejl blev Justitsministeriets redegørelse først fremsendt til 
Rigsrevisionen den 28. april 2009. 
 
Finansministeriet er ikke en af de undersøgte institutioner, men har været høringspart, da 
ministeriet har en koordinerende rolle i relation til digitalisering i staten.  
 
I. Indledning 

1. Beretningen omhandler styring og effektvurdering af 5 statslige digitaliseringsprojekter 
med udviklingsbudgetter på mellem 20,6 mio. kr. og 131,5 mio. kr. De 5 projekter var ud-
valgt som eksempler på statslige digitaliseringsprojekter. De udvalgte digitaliseringsprojek-
ter var: 
 
� Elektronisk Lovtidende (20,9 mio. kr.), Civilstyrelsen (Justitsministeriet) 
� CAP-projektet (131,5 mio. kr.), FødevareErhverv (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 

og Fiskeri) 
� Virk.dk (27,6 mio. kr.), Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Økonomi- og Erhvervsministe-

riet) 
� miniMAKS (20,9 mio. kr.), Kort & Matrikelstyrelsen (Miljøministeriet) 
� POLTACHOVIRK (20,6 mio. kr.), Rigspolitiet (Justitsministeriet). 
 
2. I beretningen vurderes projekterne på tværs i forhold til de 5 institutioners arbejde med 
beslutningsgrundlag, projektstyring og effektvurdering. 
 
II. Ministeriernes foranstaltninger og overvejelser vedrørende beslutningsgrundlag, 

projektstyring og effektvurdering af digitaliseringsprojekter 

3. Statsrevisorerne konstaterer i deres bemærkninger til beretningen, at beslutningsgrund-
laget for de 5 digitaliseringsprojekter i flere tilfælde ikke var fyldestgørende, at styringen af 
projekterne ikke i alle tilfælde levede op til begrebet god projektstyring, og at de opstillede 
projektmål ikke var tilstrækkelig klare. 
 

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 
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4. Justitsministeren har i sin redegørelse oplyst, at han tager Statsrevisorernes bemærknin-
ger til efterretning. I relation til POLTACHOVIRK har ministeren oplyst, at Rigspolitiets IT og 
Telesektion har udarbejdet en projektmodel for styringen af it-projekter. Det er Rigspolitiets 
forventning, at anvendelsen af projektmodellen og et fortsat fokus på de elementer i styrin-
gen af digitaliseringsprojekter, som påpeges i beretningen, vil styrke styringen af it-projekter 
i Rigspolitiet. 
 
5. Miljøministeren har i sin redegørelse nævnt, at han kan tilslutte sig de normer for god pro-
jektstyring, som Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne henviser til. Miljøministeren 
oplyser endvidere, at Kort & Matrikelstyrelsen har taget den anbefalede nye model for busi-
ness cases i anvendelse i forbindelse med alle relevante projekter og vil anvende denne 
fremover, uanset om projekterne når beløbsgrænsen på 10 mio. kr., hvor det er obligatorisk 
at udarbejde en business case. Miljøministeren har endvidere i sin redegørelse bekræftet, 
at Kort & Matrikelstyrelsen har planlagt en evaluering af miniMAKS-projektet og en tilhøren-
de effektvurdering, når systemet er i konsolideret drift.  
 
6. Økonomi- og erhvervsministeren har i sin redegørelse erklæret sig enig i Statsrevisorer-
nes anbefaling om, at beslutningsgrundlaget for igangsætning af digitaliseringsprojekter skal 
være grundigt, og at der skal sikres en effektiv projektstyring med løbende budgetopfølgning. 
 
7. Fødevareministeren har i sin redegørelse oplyst, at for så vidt angår beslutningsgrundla-
get viser Rigsrevisionens undersøgelse, at de undersøgte forhold er fundet i orden for CAP 
IT projektet. Ministeren har desuden oplyst, at Fødevareministeriet har gjort en betydelig ind-
sats på området i form af uddannelse af projektledere, indkøb af professionel assistance og 
etablering af projektstyringsværktøjer. Fødevareministeren har videre i sin redegørelse op-
lyst, at erfaringerne fra CAP IT projektet i FødevareErhverv vil bidrage til, at både Fødevare-
Erhverv og Fødevareministeriet som koncern får et betydeligt og mere solidt erfaringsgrund-
lag at bygge videre på i den fortsatte udvikling af digitaliseringen i Fødevareministeriet. Fø-
devareministeren har endelig oplyst, at CAP IT projektets effekter vil blive vurderet efter de 
opstillede succeskriterier, når projektet er sat i drift. Effektvurderingen vil bl.a. tage udgangs-
punkt i beslutningsgrundlaget for CAP IT projektet, hvor der er redegjort for, at projektet skal 
medvirke til en mere effektiv drift. Der foreligger ifølge redegørelsen også en aftale mellem 
Fødevareministeriet og Finansministeriet om, at der skal gennemføres en budgetanalyse på 
baggrund af projektet. Fødevareministeren har i den forbindelse oplyst, at FødevareErhverv 
aktuelt har konstateret, at CAP IT projektet er blevet yderligere 2-4 måneder forsinket. 
 
8. Finansministeren oplyser i sin redegørelse, at han er enig i, at der er et væsentligt rum for 
forbedring i styringen og implementeringen af statslige digitaliseringsprojekter. Regeringen 
har i forlængelse af Rigsrevisionens beretning nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, 
hvordan der kan komme bedre styr på statslige digitaliseringsprojekter. Arbejdsgruppen er 
forankret i Finansministeriet med deltagelse af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud-
vikling, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Skatteministeriet. Arbejdsgruppen forventes 
at afgive sine anbefalinger ved udgangen af 2009. 
 
9. Jeg finder det positivt, at ministrene tilslutter sig Statsrevisorernes anbefaling. Jeg finder 
det endvidere positivt, at Rigspolitiet og Kort & Matrikelstyrelsen har taget initiativer, der frem-
mer fokus på god styring af digitaliseringsprojekter. Ligeledes finder jeg tilkendegivelserne 
om, at der planlægges effektvurderinger af miniMAKS og CAP IT projektet, tilfredsstillende. 
Jeg vil afvente den nedsatte arbejdsgruppes anbefalinger til den fremtidige projektering, bud-
gettering, styring, organisering og gennemførelse af de statslige it-projekter. I relation til de 
i undersøgelsen omfattede projekter vil jeg følge institutionernes arbejde med effektvurde-
ring. 
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III. Ministeriernes foranstaltninger og overvejelser vedrørende brug af værktøjer til 

god projektstyring 

10. Statsrevisorerne konstaterer i deres bemærkninger til beretningen, at institutioner i flere 
tilfælde har undladt at følge de råd og vejledninger, som findes i en lang række nationale di-
gitaliseringsværktøjer, som bl.a. er stillet til rådighed af Den Digitale Taskforce, IT- og Tele-
styrelsen og Finansministeriet. 
 
11. Justitsministeren har i sin redegørelse erklæret sig enig med Statsrevisorerne i, at de til-
gængelige råd og vejledninger er nyttige værktøjer til at sikre god styring, der som udgangs-
punkt bør følges i forbindelse med statslige digitaliseringsprojekter. 
 
12. Miljøministeren har i sin redegørelse oplyst, at med de initiativer, der er taget i regi af 
Den Digitale Taskforce og med IT- og Telestyrelsens teknologiske anbefalinger og metodik, 
er der langt bedre styringsværktøjer til rådighed, end da Kort & Matrikelstyrelsens projekt 
startede. Ministeren tilkendegiver, at disse styringsværktøjer er et godt udgangspunkt for at 
forbedre projektstyringen i staten. 
 
13. Økonomi- og erhvervsministeren har i sin redegørelse nævnt, at hun vil påminde ministe-
riets underliggende styrelser om, at de i forbindelse med større it-projekter skal følge de råd 
og vejledninger, som findes i de nationale digitaliseringsværktøjer, og som er stillet til rådig-
hed af bl.a. Den Digitale Taskforce, IT- og Telestyrelsen og Finansministeriet. 
 
14. Fødevareministeren har i sin redegørelse oplyst, at FødevareErhverv i vidt omfang følger 
anbefalingerne om god projektstyring, som fx Finansministeriet og Videnskabsministeriet er 
kommet med. 
 
15. Finansministeren har i sin redegørelse oplyst, at det er hans vurdering, at der er et om-
fattende vejledningsmateriale, der belyser de problemstillinger, som er behandlet i Rigsre-
visionens beretning. Finansministeren finder derfor, at udfordringen ikke er manglende vej-
ledningsmateriale, men at få omsat vejledningernes anbefalinger til fast praksis. 
 
16. Jeg finder det tilfredsstillende, at ministrene er opmærksomme på de råd og vejledninger, 
som findes i nationale digitaliseringsværktøjer. Jeg vil følge ministeriernes arbejde med at 
fremme opmærksomheden på digitaliseringsværktøjerne. Jeg vil imidlertid afvente den ned-
satte arbejdsgruppes anbefalinger til den fremtidige projektering, budgettering, styring, orga-
nisering og gennemførelse af de statslige it-projekter. 
 
IV. Sammenfatning 

17. Jeg finder samlet redegørelserne fra ministrene tilfredsstillende. Ministrene præsenterer 
i deres redegørelser initiativer, der peger i retningen af, at der fremover vil være fokus på god 
projektstyring af statslige digitaliseringsprojekter. Jeg vil afvente den nedsatte arbejdsgrup-
pes anbefalinger til den fremtidige projektering, budgettering, styring, organisering og gen-
nemførelse af de statslige it-projekter. I relation til de i undersøgelsen omfattede projekter 
vil jeg følge institutionernes arbejde med effektvurdering. 
 
18. Som det fremgår, er ministrene opmærksomme på råd og vejledninger, som findes i na-
tionale digitaliseringsværktøjer. Jeg vil følge ministeriernes arbejde med at fremme opmærk-
somheden på de nationale digitaliseringsværktøjer, men vil som nævnt afvente den nedsat-
te arbejdsgruppes anbefalinger. 
 
19. Jeg vil i et notat orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 3/2008 om SKATs indsatsstrategi 

 

Skatteministerens redegørelse af 18. februar 2009 

 13. marts 2009 

 
RN A304/09 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handler om indsatsstrategien – SKATs nye strategi for opkrævning af skat-
ter og afgifter – som blev indført i 2007. Rigsrevisionen har i beretningen undersøgt, hvilke 
mål SKAT har opstillet for indsatsstrategien, om strategien følger internationale anbefalin-
ger vedrørende skatteopkrævning, samt hvordan SKATs konkrete indsats planlægges med 
henblik på at opnå den størst mulige efterlevelse af skatte- og afgiftsreglerne. 
 
2. Statsrevisorerne påpegede i deres bemærkninger til beretningen, at det endnu er for tid-
ligt at vurdere effekten af den nye indsatsstrategi, men at SKAT på en række områder bør 
justere sin indsats.   
 
3. Skatteministeren tilslutter sig i ministerredegørelsen Rigsrevisionens vurdering af, at 
SKATs indsats er tilfredsstillende. SKAT er dog stadig i en udviklingsfase, hvor alle elemen-
ter endnu ikke er faldet helt på plads. 
 
II. SKATs mål for indsatsstrategien 

4. Statsrevisorerne påpegede, at skattegabet bør omfatte alle skatteydere, skatter og afgif-
ter, ligesom SKATs beregning af skattegabet kan udvikles yderligere. 
 
Rigsrevisionen anførte desuden i beretningen, at SKAT bør etablere en sammenhængende 
målstyring, hvor de overordnede målsætninger forbindes med de enkelte indsatsprojekter, 
hvilket vil muliggøre en systematisk evaluering af SKATs målopfyldelse. 
 
5. Ministeren oplyser i sin redegørelse, at skattegabet og de øvrige effektmål på finansloven 
(kundeindeksene) ikke kan stå alene. Derfor er der brug for at understøtte og operationali-
sere styringen og indsatsen for at nedbryde skattegabet. Ifølge ministeren fokuserer SKATs 
indsats på den samlede underdeklaration, som omfatter alle områder af skattesystemet og 
samtlige skatteydere.  
 
6. SKAT er ifølge ministeren ved at opbygge et resultathierarki, baseret på Finansministeriets 
anbefalinger om at skabe sammenhæng mellem resurseforbrug og effekter. Ministeren fin-
der, at SKAT dermed har taget initiativer til at operationalisere finanslovens effektmål, så de 
bliver direkte styringsrelevante for den konkrete indsats og dermed giver mulighed for at 
vurdere effekten af indsatsen. 
 
7. Jeg finder det tilfredsstillende, at SKAT er i færd med at opbygge en sammenhængende 
målstyring, og jeg vil fortsat følge dette initiativ.  
 

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 
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III. Tydeliggøre, om der skal benyttes forebyggelse eller kontrol 

8. Statsrevisorerne pegede på, at SKATs indsatsstrategi bør tydeliggøre, om der skal benyt-
tes forebyggelse eller kontrol over for forskellige skatteydere og forskellige typer af skatter 
og afgifter. Statsrevisorerne pegede endvidere på, at SKAT bør overveje balancen mellem 
forebyggelse og kontrol rettet mod manglende skattebetaling. 
 
9. Skatteministeren oplyser i sin redegørelse, at indsatsarbejdet for det enkelte år foretages 
på baggrund af en risikovurdering og udmeldes i indsatsplanen. Valget mellem forebyggelse 
og kontrol sker ud fra en konkret vurdering af, hvilken af de 2 tilgange der har størst effekt 
og dermed giver størst mulig regelefterlevelse.  
 
10. Ministeren oplyser videre, at det er nødvendigt at forstå, hvad der driver virksomheder-
nes/skatteyderens handlinger for at finde den rette balance mellem service og kontrol. Der-
for er SKAT også i gang med at udfærdige en adfærdsbeskrivelse for henholdsvis borgere 
og virksomheder. 
 
11. Jeg noterer mig, at SKATs afvejning mellem forebyggelse og kontrol foretages konkret 
ved tilrettelæggelsen af hvert enkelt projekt ud fra SKATs viden om effekten af de forskellige 
værktøjer og SKATs viden om skatteyderadfærden. Jeg finder dette tilfredsstillende og vil 
fortsat følge SKATs arbejde på dette område. 
 
IV. Øget viden om skatteyderadfærd 

12. Rigsrevisionen fandt, at SKAT i højere grad burde analysere skatteyderadfærden og på 
den baggrund målrette indsatsen mod skatte- og afgiftstyper samt grupper af skatteydere. 
 
13. Skatteministeren oplyser i sin redegørelse, at SKATs indsats over for borgere og virk-
somheder vil blive differentieret ud fra en med- og modspillertilgang på baggrund af den vi-
den, som SKAT er i gang med at tilvejebringe om borgeres og virksomheders skatteyder-
adfærd.  
 
14. Jeg konstaterer, at SKAT har til hensigt at differentiere deres indsats yderligere. Jeg 
finder dette tilfredsstillende og vil fortsat følge SKATs arbejde med at tilvejebringe viden 
om borgeres og virksomheders skatteyderadfærd. 
 
V. Sammenhængende beskrivelse af indsatsstrategien 

15. Rigsrevisionen fandt, at SKAT ikke havde udarbejdet en sammenhængende beskrivel-
se af de strategiske elementer. SKAT oplyste, at de var ved at udarbejde en sådan beskri-
velse. 
 
16. Det fremgår af ministerens redegørelse, at SKAT, for at skærpe medarbejdernes sam-
menhængende forståelse af SKATs indsatstrategi og virkemidler, har udviklet en indsats-
portal, hvor alle relevante informationer omkring indsatsstrategien og indsatsarbejdet er 
samlet.  
 
17. Jeg finder det tilfredsstillende, at SKAT har styrket informationen om indsatsstrategien. 
Jeg vil fortsat følge SKATs arbejde med at bibringe medarbejderne en sammenhængende 
forståelse af indsatsstrategien. Dette er væsentligt, bl.a. under hensyntagen til anvendel-
sen af med- og modspillertankegangen i de konkrete indsatser.  
 
VI. SKATs gruppering af virksomheder i med- og modspillere 

18. Statsrevisorerne anførte i deres bemærkninger, at det system, som SKAT anvender til 
den årlige gruppering af virksomhederne i med- og modspillere, bør ændres, så virksomhe-
der, der er grupperet som modspillere, ikke automatisk bliver omkategoriseret til medspillere. 
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19. Skatteministeren oplyser i sin redegørelse, at der ved den seneste gruppering er fore-
taget nogle ændringer med henblik på at imødekomme Statsrevisorernes bemærkninger.  
 
20. Ministeren oplyser endvidere, at SKATs system til gruppering af virksomheder i med- 
eller modspillere ud fra objektive data fremadrettet ikke har betydning for SKATs valg af fore-
byggelses- eller kontrolaktiviteter.  
 
21. Jeg finder dette tilfredsstillende.  
 
VII. Udvikling af god praksis med effektmålinger 

22. Rigsrevisionen fandt, at SKAT burde sammenholde effekter og omkostninger ved projek-
terne med henblik på at vurdere, hvilke projekter der kan danne grundlag for udbredelse af 
god praksis. 
 
23. Det fremgår af ministerens redegørelse, at SKATs valg mellem forebyggelse og kontrol 
sker ud fra en konkret vurdering af, hvilken tilgang der har størst effekt og medfører størst 
mulig regelefterlevelse. Derudover har SKAT igangsat et arbejde med at udvikle effektmå-
lingerne i indsatsprojekterne. 
 
24. Jeg har noteret mig, at SKATs valg mellem forebyggelse og kontrol er baseret på en 
vurdering af effekten af den konkrete tilgang, og at SKAT samtidig arbejder på at forbedre 
effektmålingerne. Jeg vil fortsat følge udviklingen på dette område. 
 
VIII. Afslutning 

25. Jeg vil fortsat følge SKATs arbejde med at udvikle skattegabet yderligere, så det om-
fatter alle skatter, afgifter og skatteydere samt SKATs etablering af en sammenhængende 
målstyring. 
 
Jeg vil endvidere følge SKATs arbejde med at tydeliggøre, om der benyttes forebyggelse 
eller kontrol, samt arbejdet med at tilvejebringe viden om skatteyderadfærd og udarbejdel-
sen af en sammenhængende beskrivelse af indsatsstrategien. Jeg vil ligeledes følge SKATs 
arbejde med at udvikle effektmålinger. 
 
Jeg vil følge udviklingen i sagen og orientere Statsrevisorerne herom. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2008 om vedligeholdelse af statens broer og 

veje mv. 

 

Transportministerens redegørelse af 14. april 2009 

 12. maj 2009 

 
RN A604/09 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handler om Vejdirektoratets vedligeholdelse af statens broer og veje mv. 
 
2. Regeringen indgik i oktober 2002 en flerårsaftale med Dansk Folkeparti om at indlede 
en indhentning af vedligeholdelsesefterslæbet. Aftalen lagde for perioden 2004-2007 de 
økonomiske rammer for vedligeholdelse af statsvejnettet. Der blev ifølge aftaleteksten af-
sat en merbevilling på ca. 1,5 mia. kr. til vedligeholdelse i perioden 2004-2007. 
 
3. I oktober 2007 var der i medierne en omtale af, at Langelandsbroen blev holdt sammen 
ved hjælp af plastikposer og træklodser. Det gav anledning til, at Statsrevisorerne på deres 
møde den 10. oktober 2007 bad Rigsrevisionen om at undersøge vedligeholdelsen af sta-
tens broer og veje. 
 
II. Vedligeholdelse af statens broer og veje mv. 

4. Statsrevisorerne kritiserede skarpt i deres bemærkning til beretningen, at statens broer 
og veje ikke var tilfredsstillende vedligeholdt.  
 
Statsrevisorerne henstillede, at transportministeren snarest muligt tilvejebragte en troværdig 
og veldokumenteret opgørelse af vedligeholdelsesefterslæbet med henblik på fremover at 
tilvejebringe et sikkert grundlag for Folketingets beslutninger om bevillinger til statens broer 
og veje. 
 
5. Transportministeren oplyser i sin redegørelse, at ministeren fuldt ud deler opfattelsen af, 
at der er behov for at ændre på de nuværende opgørelses- og opfølgningsmetoder på om-
rådet. Ministeren oplyser ligeledes, at der er behov for et nyt grundlag for de fremtidige po-
litiske beslutninger på området. 
 
Ministeren oplyser videre, at regeringen som led i aftale om grøn transportpolitik af 29. ja-
nuar 2009 har igangsat en analyse af Vejdirektoratets vedligeholdelsesområde. Analysen 
gennemføres med brug af eksterne konsulenter. En af hovedmålsætningerne med analy-
sen er, at der opstilles velunderbyggede scenarier for den fremtidige indsats.  
  
6. Jeg vil følge ministeriets arbejde med at analysere Vejdirektoratets vedligeholdelsesom-
råde.  
 

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS § 18, STK. 4 

 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 4/2008



53EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE 2008

 
 

 

2  

III. Udvikling i vedligeholdelsesefterslæbet 

7. Statsrevisorerne bemærkede, at Vejdirektoratet ved en flerårsaftale 2004-2007 fik en 
ekstra bevilling til at indhente vedligeholdelsesefterslæbet. Statsrevisorerne konstaterede, 
at den 4-årige ekstra bevilling på i alt 236 mio. kr. og de forudsatte effektiviseringer ikke var 
tilstrækkelige til at indhente efterslæbet. 
 
8. Transportministeren oplyser, at der med aftalen om en grøn transportpolitik er afsat 625 
mio. kr. til en særlig ekstraordinær vedligeholdelsesindsats på vejnettet. Langt hovedpar-
ten af arbejderne vil blive gennemført i 2009, og projekteringen af de resterende arbejder 
vil være foretaget i 2009 med henblik på udførelse i 2010. 
 
9. Jeg finder dette tilfredsstillende. 
 
Vejdirektoratets resultatkontrakt og planlægningsgrundlaget for flerårsaftalen 

10. Statsrevisorerne kritiserede, at Transportministeriet og Vejdirektoratet indgik en resul-
tatkontrakt med krav om, at efterslæbet skulle stige i 2004-2007, på trods af at det var for-
udsat at falde i flerårsaftalen.  
 
Statsrevisorerne kritiserede videre, at det hverken af resultatkontrakten, flerårsaftalen eller 
finansloven for 2003 er fremgået, at årlige effektiviseringer på 2 % i Vejdirektoratet var nød-
vendige for at indhente efterslæbet i 2010. 
 
11. Transportministeren oplyser, at en af hovedmålsætningerne med analysen af Vejdirek-
toratet er, at der fremlægges forslag til konkret udmøntning af et realistisk effektiviserings-
potentiale såvel på drifts- og vedligeholdelsesområdet som i Vejdirektoratet generelt. Som 
led i analysen skal organisation, økonomistyring og arbejdstilrettelæggelse vurderes. 
 
12. Jeg vil følge Vejdirektoratets resultatkontrakt og ministeriets arbejde med at udmønte 
et realistisk effektiviseringspotentiale. 
 
IV. Vejdirektoratets økonomiske opgørelse af vedligeholdelsesefterslæbet 

13. Statsrevisorerne kritiserede, at Vejdirektoratets metoder til økonomisk at opgøre vedli-
geholdelsesefterslæbet er forbundet med stor usikkerhed, samt at Vejdirektoratet ikke er i 
stand til at dokumentere, at man anvender den økonomisk mest fordelagtige vedligeholdel-
sesstrategi. 
 
14. Transportministeren oplyser, at der i forbindelse med analysen af Vejdirektoratet skal 
tilknyttes en gennemsigtig og klar opgørelse af reparationsbehovet med tilhørende følsom-
hedsanalyser til de respektive fagområder. Bl.a. skal en analyse af prisudviklingen indgå 
som et væsentligt element. 
 
Ministeren oplyser videre, at den nye opgørelsesmetode skal sikre gennemsigtighed og 
sporbarhed i den bevillingsmæssige anvendelse og prioritering, herunder sammenhæng 
mellem bevilling og aktivitet. Analysearbejdet vil inddrage såkaldte ”life cycle cost”-analy-
ser for de respektive fagområder inden for drifts- og vedligeholdelsesområdet med henblik 
på at afdække et både teknisk og økonomisk hensigtsmæssigt vedligeholdelsesniveau. 
 
Ministeren oplyser endvidere, at der vil blive inddraget følsomhedsanalyser (prisudvikling 
mv.) i de fremtidige prognoser til opgørelse af efterslæbet. 
 
15. Jeg finder dette tilfredsstillende. 
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V. Opfølgning på udviklingen i vedligeholdelsesindsatsen 

16. Statsrevisorerne kritiserede, at hverken transportministeren eller Vejdirektoratet har fulgt 
tilstrækkeligt op på den utilstrækkelige vedligeholdelse og manglende effektivisering, fx har 
udviklingen i efterslæbet ikke indgået i Vejdirektoratets økonomi- og ledelsessystem. 
 
17. Transportministeren oplyser, at analysen skal resultere i forslag til løbende afrapporte-
ring af Vejdirektoratets indsats, resultater og reparationsbehov, og at den skal indeholde 
forslag til rapporteringsmetode og frekvens. 
 
18. Jeg vil følge ministeriets arbejde med forslag til løbende afrapportering af Vejdirektora-
tets indsats, resultater og reparationsbehov.  
 
VI. Afslutning 

19. Jeg finder transportministerens redegørelse tilfredsstillende.  
 
20. Jeg vil fortsat følge ministeriets arbejde med at analysere Vejdirektoratets vedligeholdel-
sesområde, Vejdirektoratets resultatkontrakt og udmøntningen af et realistisk effektiviserings-
potentiale samt forslag til løbende afrapportering af Vejdirektoratets indsats, resultater og 
reparationsbehov. 
 
21. Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 

 
 
 
 

Henrik Otbo 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 4/2008
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 5/2008 om fiskerikontrollen og miljøovervågningen 

i Østersøen 

 

Fødevareministerens redegørelse af 30. marts 2009 

Miljøministerens redegørelse af 15. april 2009 

 12. maj 2009 

 
RN D402/09 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handler om tilrettelæggelsen af fiskerikontrollen og miljøovervågningen i 
Østersøen. Undersøgelsen af fiskerikontrollen omfatter en kortlægning og vurdering af kon-
trolsystemer, som anvendes i fiskerikontrollen. Dernæst er der foretaget en undersøgelse 
af fiskerikontrollens indsats i Østersøen for at vurdere, om kontrollen er gennemført tilfreds-
stillende. 
 
Undersøgelsen af miljøovervågningen omfatter en undersøgelse af, om Danmark lever op 
til overvågningsforpligtelserne i henhold til miljøovervågningsprogrammet COMBINE. 
 
Undersøgelsen er gennemført som et led i en parallelrevision udført af rigsrevisionerne i lan-
de omkring Østersøen. Der er udarbejdet en fælles rapport, som sammenstiller resultater-
ne fra undersøgelserne i de enkelte lande. 
 
2. Fødevareministeren har noteret, at Statsrevisorerne vurderer, at kontrollen er tilrettelagt 
efter gældende regler. Ministeren har taget til efterretning, at en betydelig del af de kontrol-
lerede fartøjer ikke lever op til EU’s regler eller de supplerende nationale regler, og henviser 
til den igangværende tilretning og udvikling af kontrolsystemerne. 
 
3. Miljøministeren har noteret, at Statsrevisorerne vurderer, at Danmark lever op til overvåg-
ningsforpligtelserne i henhold til miljøovervågningsprogrammet COMBINE. Ministeren læg-
ger stor vægt på, at der fremover ikke er forsinkelser og mangler ved dataindberetningerne 
af miljøovervågningsdata. 
 
II. Tilrettelæggelse af fiskerikontrollen 

4. Rigsrevisionen bemærkede i beretningen, at fiskerikontrollen i Danmark er tilrettelagt i 
henhold til gældende regler og med elementer af en risikobaseret kontrolstrategi, men data- 
og kontrolsystemerne bør dog udvikles yderligere for at understøtte strategien. 
 
5. Fødevareministeren oplyser, at Fiskeridirektoratet siden 2007 har tilrettelagt kontrolarbej-
de med udgangspunkt i risikobaserede kontrolstrategier, og at der fortsat pågår arbejde i 
Fiskeridirektoratet med at tilrette og videreudvikle systemer, der kan medvirke til at under-
støtte kontrolopgaven. Det er fødevareministerens opfattelse, at Fiskeridirektoratet er godt 
på vej. 
 

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS § 18, STK. 4 
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Jeg finder initiativerne tilfredsstillende og vil følge Fiskeridirektoratets udvikling af data- og 
kontrolsystemer, der kan medvirke til at understøtte kontrolopgaven. 
 
III. Fiskerikontrollen i Østersøen 2005-2007 

6. Rigsrevisionen bemærkede i beretningen, at fiskerikontrolskibene kun anvender en mindre 
del af tiden på fiskerikontrol, på trods af at fiskerikontrol er kontrolskibenes kerneopgave. 
 
Fødevareministeren oplyser, at den væsentligste årsag til dette er fiskerikontrolskibenes del-
tagelse i det danske søredningsberedskab. Fiskerikontrolskibene skal derfor være klar til ind-
sats med kort varsel. 
 
Jeg vil følge udviklingen i anvendelsen af fiskerikontrolskibene til henholdsvis fiskerikontrol 
og søredning. 
 
7. Rigsrevisionen bemærkede i beretningen, at en betydelig del af fartøjerne ikke lever op 
til EU’s regler eller de supplerende nationale regler. 
 
Fødevareministeren tager til efterretning, at en betydelig del af de kontrollerede fartøjer ik-
ke lever op til EU’s regler eller de supplerende nationale regler. Fødevareministeren er op-
mærksom på, at Fiskeridirektoratet fortsat udvikler værktøjer til at understøtte den fysiske 
kontrol ved øget krydskontrol og generel systemunderstøttelse af kontrolarbejder i øvrigt. 
 
Jeg finder fødevareministerens opmærksomhed på udvikling af kontrollen tilfredsstillende 
og vil følge udviklingen af kontrollen og kontrolsystemerne i Fiskeridirektoratet. 
 
IV. Miljøovervågning i henhold til COMBINE 

8. Rigsrevisionen bemærkede i beretningen, at Danmark lever op til miljøovervågningsfor-
pligtelserne i COMBINE, men at rapporteringen af miljøovervågningsdata ikke fuldt ud lever 
op til bestemmelserne i COMBINE. 
 
Miljøministeren oplyser, at rapporteringen af miljøovervågningsdata forventes at være ret-
tidig fra 2010. Ministeren baserer dette på indfasningen af en ny overfladevandsdatabase 
(ODA) om en strammere kontraktstyring af de serviceydelser, som Danmarks Miljøunder-
søgelser leverer til Miljøministeriet. 
 
Jeg finder initiativerne tilfredsstillende og vil følge Miljøministeriets rapportering af miljøover-
vågningsdata. 
 
V. Parallelrevision foretaget af landene omkring Østersøen 

9. Rigsrevisionen bemærkede i beretningen, at der generelt er behov for at etablere en me-
re effektiv fiskerikontrol og miljøovervågning i landene omkring Østersøen. 
 
Fødevareministeren oplyser, at Fødevareministeriet allerede arbejder målrettet på at få styr-
ket fiskerikontrollen i EU. Ministeren vil bygge videre på de seneste års erfaringer med sam-
arbejde omkring fiskerikontrollen i Østersøen. 
 
Miljøministeren oplyser, at Helsinki-Kommissionen netop har iværksat første trin af en revi-
sion af Helsinki-konventionens COMBINE-program. Formålet hermed er bl.a., at program-
met skal kunne levere data til opfyldelse af de overvågningsforpligtelser, som lande omkring 
Østersøen får efter EU’s havstrategidirektiv. Ministeren vil tage initiativ til en drøftelse i Hel-
sinki-konventionsregi af de behov, som beretningen har givet anledning til. 
 
Jeg finder fødevareministerens og miljøministerens initiativer tilfredsstillende. 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 5/2008



61EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE 2008

 
 

 3 

VI. Afslutning 

10. Jeg finder samlet set fødevareministerens redegørelse tilfredsstillende og vil følge ud-
viklingen af kontrollen og kontrolsystemerne i Fiskeridirektoratet. Jeg vil ligeledes følge Fi-
skeridirektoratets udvikling af data- og kontrolsystemer til understøttelse af en risikobaseret 
kontrolstrategi. Endelig vil jeg følge udviklingen i anvendelsen af fiskerikontrolskibene til hen-
holdsvis fiskerikontrol og søredning. 
 
11. Jeg finder samlet set miljøministerens redegørelse tilfredsstillende. Jeg vil følge Miljø-
ministeriets indfasning af en ny overfladevandsdatabase og kontraktstyringen i forhold til 
Danmarks Miljøundersøgelser. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 6/2008 om Undervisningsministeriets forvaltning af 

tilskuddet til Sydslesvig 

 

Undervisningsministerens redegørelse af 19. marts 2009 

 3. april 2009 

 
RN A104/09 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handler om, hvordan Undervisningsministeriet, herunder Seksmandsudval-
get, forvalter det tilskud, som den danske stat hvert år giver til kulturelle anliggender i Syd-
slesvig. 
 
2. Rigsrevisionen har i beretningen fokus på, at Undervisningsministeriet skal forvalte til-
skuddet, så det er klart, hvad tilskuddet gives til, og om tilskuddet har effekt. Derfor har 
Rigsrevisionen set på 3 forhold ved Undervisningsministeriets forvaltning: 
 
� hvilke overordnede rammer der er for tilskuddet 
� hvordan tilskuddet bliver administreret 
� hvordan der følges op på, hvad tilskuddet er anvendt til. 
 
3. Undervisningsministeren har i sin redegørelse erklæret sig enig i såvel beretningens ind-
hold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. Ministeren tilkendegiver 
også, at tilskuddet fremover skal forvaltes i overensstemmelse med god statslig forvaltning. 
 
II. Rammer for tilskuddet 

4. Statsrevisorerne peger i deres bemærkninger til beretningen på 2 forhold vedrørende ram-
merne for tilskuddet. For det første, at en så omfattende tilskudsordning bør have hjemmel 
i lov, og for det andet, at formålet med tilskuddet, kravene til ansøgningerne og kriterierne 
for tildelingen bør konkretiseres. 
 
5. Undervisningsministeren erklærer sig i sin redegørelse enig i, at god lovgivningsskik og 
praktisk-administrative hensyn tilsiger, at mere omfattende tilskudsordninger har hjemmel i 
lov. Derfor har Undervisningsministeriet også taget initiativ til at udarbejde et forslag til lov 
om tilskud til Sydslesvig. Hermed vil tilskudsordningen være hjemlet i lov og ikke blot i en 
tekstanmærkning. Ministeren forventer, at en lov om tilskud til Sydslesvig vil kunne træde i 
kraft med virkning fra januar 2010. 
 
6. Ifølge undervisningsministeren vil konkretiseringen af formålet med tilskuddet, kravene til 
ansøgningerne og kriterierne for tildelingen være en hovedopgave – blandt andre forhold – 
for ministeriets kommende arbejde med opfølgningen på beretningen. 
 
7. Jeg vil følge ministeriets arbejde med at udforme rammerne for tilskuddet. 
 

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS § 18, STK. 4 
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III. Administration af tilskuddet 

8. Statsrevisorerne peger i deres bemærkninger til beretningen også på, at ansøgninger 
om tilskud bør indeholde konkrete oplysninger om aktiviteter, mål og resultater og bør be-
handles efter fastlagte procedurer. 
 
9. Undervisningsministeren er enig i denne betragtning og finder, at der fremover kan stil-
les nærmere krav til mål og resultater, og at der kan følges op på, at der er en god overens-
stemmelse mellem aktiviteter og tilskuddenes størrelse. Ministeren peger på, at denne kon-
kretisering af oplysningerne om mål og resultater vil indgå i det kommende arbejde. 
 
10. Rigsrevisionen har i beretningen anbefalet, at undervisningsministeren etablerer en me-
re tidssvarende model for forvaltningen af tilskuddet til Sydslesvig, hvor hele den almindeli-
ge tilskudsforvaltning varetages af Undervisningsministeriet, mens Seksmandsudvalget va-
retager forbindelsen mellem Folketinget og det danske mindretal i Sydslesvig. 
 
11. Undervisningsministeren bemærker hertil, at det vil være et led i det kommende arbejde 
at genoverveje Seksmandsudvalgets rolle og opgaver. 
 
12. Jeg vil følge ministeriets initiativer til at sikre en mere tidssvarende administration af til-
skuddet. 
 
IV. Opfølgning på brug af tilskuddet 

13. Statsrevisorerne bemærker, at ministeriet bør følge op på mangler ved regnskaberne og 
eventuelle kritiske forhold, og at ministeriet lejlighedsvis bør evaluere tilskudsordningen. 
 
14. Rigsrevisionen har i beretningen bl.a. konstateret, at der i forhold til den gældende be-
kendtgørelse på området er en række mangler ved de regnskaber, som de sydslesvigske 
foreninger har indsendt til Undervisningsministeriet. Rigsrevisionen finder i beretningen og-
så, at visse af de uafhængige revisorers bemærkninger til foreningernes regnskaber og ad-
ministration kunne give indtryk af, at foreningerne har administrative problemer og ikke bru-
ger tilskuddet økonomisk hensigtsmæssigt. Rigsrevisionen vurderer, at Undervisningsmini-
steriet burde have reageret over for foreningerne, ligesom oplysningerne om manglerne mv. 
burde være givet videre til Seksmandsudvalget. 
 
15. Undervisningsministeren oplyser i sin redegørelse, at Undervisningsministeriet nu er ble-
vet pålagt at gennemføre en langt grundigere regnskabsgennemgang og foretage den nød-
vendige opfølgning på regnskaberne. Hertil kommer, at Seksmandsudvalget også fremover 
skal orienteres om resultatet af regnskabsgennemgangen. 
 
16. Ministeren peger i sin redegørelse også på det væsentlige i, at effekten af tilskuddet bli-
ver belyst bedre, end det gør i dag. Derfor finder ministeren også, at tilskudsordningen med 
mellemrum bør evalueres. 
 
17. Jeg vil følge ministeriets arbejde med at forbedre opfølgningen på brugen af tilskuddet. 
 
V. Afslutning 

18. Jeg finder undervisningsministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
19. Jeg vil fortsat følge Undervisningsministeriets arbejde med at etablere en tidssvarende 
tilskudsordning, der er rodfæstet i principperne for god statslig tilskudsforvaltning. 
 
20. Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 7/2008 om sammenhængende patientforløb 

 

Ministeren for sundhed og forebyggelses redegørelse af 11. februar 2010 inkl. 

redegørelser fra regionerne 

 3. marts 2010 

 
RN A303/10 

 
 
I. Indledning 

1. Dette notat erstatter mit tidligere notat til Statsrevisorerne af 30. juli 2009, da Ministeriet 
for Sundhed og Forebyggelse har afgivet en ny redegørelse den 11. februar 2010, der inde-
holder regionernes høringssvar. 
 
Beretningen handlede om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og regionernes arbejde 
med at understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af 3 sektorer: almen praksis, 
sygehus og kommune. 
 
2. Rigsrevisionen vurderede i beretningen, om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og 
regionerne havde etableret rammer for samarbejde, kommunikation og finansiering af sund-
hedsydelser, som understøtter sammenhængende patientforløb mellem almen praksis, syge-
hus og kommune. 
 
II. Rammer for samarbejdet 

3. Statsrevisorerne konstaterede i deres bemærkninger til beretningen, at der er iværksat 
initiativer, som fremmer arbejdet med sammenhængende patientforløb. 
 
4. Statsrevisorerne konstaterede videre, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ikke 
fuldt ud har grundlag for at vurdere, om der er sammenhæng i patientforløb på tværs af 
sektorer – og dermed i hvilken udstrækning lovens intentioner er imødekommet. Det frem-
gik af beretningen, at ministeriet har taget en række initiativer, som skal støtte regionernes 
og kommunernes arbejde med sammenhængende patientforløb. Endvidere fremgik det af 
beretningen, at ministeriet endnu ikke har tilvejebragt et klart overblik over, i hvilken udstræk-
ning der er sammenhæng mellem ydelserne. 
 
5. Ministeren anfører i sin redegørelse, at såvel lovgivningen som ministeriets indsats un-
derstøtter regionernes og kommunernes arbejde med sundhedslovens overordnede mål-
sætning om sammenhængende patientforløb. Det gælder reglerne om sundhedskoordi-
nationsudvalg og sundhedsaftaler, hvor ministeriet har revideret bekendtgørelsen på om-
rådet på baggrund af erfaringer fra de første sundhedsaftaler (bekendtgørelse nr. 778 af 
13. august 2009). En større ændring i forhold til den tidligere bekendtgørelse er, at der er 
indført et nyt obligatorisk indsatsområde om opfølgning på utilsigtede hændelser. Sund-
hedsstyrelsen har ligeledes på baggrund af erfaringer fra de første sundhedsaftaler udar-
bejdet en revideret vejledning for sundhedsaftalerne i dialog med kommuner og regioner 
(vejledning nr. 9698 af 21. august 2009). Opfølgningsdelen er styrket i den nye vejledning, 
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og den giver mere fleksible rammer for regionernes og kommunernes arbejde med 2. ge-
neration af sundhedsaftalerne. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2009 er der des-
uden afsat 3,6 mio. kr. til evaluering af sundhedsaftalerne i 2010 og 2011. 
 
6. Ministeren peger videre på en række allerede igangsatte initiativer såsom kræftpakker, 
MedCom (skabeloner for elektronisk kommunikation), Det Fælles Medicinkort og patienttil-
fredshedsundersøgelser, der skal sikre sammenhængende patientforløb. Ministeriet oply-
ser videre, at der som led i regeringens kvalitetsreform er afsat 590 mio. kr. i en ansøgnings-
pulje for 2009 og 2010 til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer mv. Hensigten 
med initiativet er at fremme sammenhængende patientforløb på tværs i sundhedsvæsenet 
for patienter med kronisk sygdom.  
 
Endelig oplyser ministeren, at det i finansloven for 2010 er aftalt, at der under Sundheds-
styrelsen nedsættes en styregruppe med relevante myndigheder, som skal belyse, hvor-
dan der kan skabes øget sammenhæng i behandlingsforløbet på tværs af kommuner og 
regioner. 
 
7. Jeg finder det tilfredsstillende, at ministeriet og regionerne har taget en række initiativer, 
som skal understøtte regionernes og kommunernes arbejde med sammenhængende pa-
tientforløb. Jeg ser frem til at følge evalueringerne af sundhedsaftalerne, ligesom jeg fort-
sat vil følge ministeriets arbejde med at forbedre grundlaget for at vurdere sammenhæng i 
patientforløb på tværs af sektorerne. 
 
III. Rammer for kommunikationen 

8. Statsrevisorerne fandt det utilfredsstillende, at der fortsat er barrierer for et sammenhæn-
gende patientforløb. Barriererne vedrører kommunikationen på tværs af almen praksis, sy-
gehus og kommune, der endnu ikke er it-understøttet og standardiseret. 
 
9. Ministeren deler ikke denne konklusion og tilføjede, at det danske sundhedsvæsen er 
kendetegnet ved en høj grad af it-understøttelse, hvilket er med til at fremme sammenhæn-
gende patientforløb. Ifølge ministeren har MedCom-projektet, hvorigennem der er opbyg-
get et fælles sundhedsdatanet, givet Danmark en global førerstilling i tværgående elektro-
nisk kommunikation i sundhedsvæsenet, navnlig i praksissektoren. Ministeren oplyser i sin 
redegørelse, at MedCom-projektet har vakt betydelig international opmærksomhed, og prin-
cipperne herfra er kopieret i flere lande. 
 
10. Rigsrevisionen vurderede i beretningen, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 
bl.a. via formandskabet i MedCom, har medvirket til, at kommunikationen på tværs af sek-
torerne kan it-understøttes. Rigsrevisionen konstaterede videre, at MedCom-standarderne 
endnu ikke er fuldt implementeret, hvilket er en væsentlig barriere for sammenhængende 
patientforløb. Ministeriet har stillet krav om, at regioner og kommuner i 2008 skulle vedtage 
fælles strategier for, hvordan de vil øge anvendelsen af elektronisk kommunikation. Regio-
nerne har i samarbejde med kommuner og almen praksis udarbejdet planer for overgang til 
elektronisk kommunikation med anvendelse af MedCom-standarder. Rigsrevisionen fandt, 
at regionerne burde fremme implementeringen af MedCom-standarderne mest muligt. 
 
11. Regionerne oplyser i deres redegørelser, at it-kommunikation i sundhedsvæsenet fort-
sat er et udviklingsområde, men at der i alle regioner er gjort fremskridt. Som eksempel har 
regionerne oplyst, at alle sygehuse og kommuner i Region Syddanmark kommunikerer elek-
tronisk, og at sygehusene i Region Sjælland kommunikerer elektronisk med almen praksis. 
 
12. Jeg finder det tilfredsstillende, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har medvirket 
til at opbygge et fælles sundhedsdatanet og tilvejebragt en række standarder for de alminde-
lige meddelelsestyper mellem de relevante parter. Jeg finder det dog mindre tilfredsstillende, 
at standarderne endnu ikke er fuldt implementeret og dermed ikke i tilstrækkelig grad under-
støtter sammenhængende patientforløb på tværs af almen praksis, sygehuse og kommuner. 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 7/2008



93EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE 2008

 
 

 3 

13. Jeg har noteret mig, at ministeren og regionerne i deres redegørelser henviser til, at 
sundhedsvæsenet i høj grad er it-understøttet. Denne betragtning er jeg enig i, men skal – 
som det også fremgår af beretningen – tilføje, at kommunikationen, herunder udveksling af 
information mellem sektorerne, ikke er fuldstændig elektronisk. Jeg vil fortsat følge initiati-
verne på området, herunder udbredelsen af kommunikationsstandarderne. 
 
IV. Rammer for finansiering af sundhedsydelserne 

14. Statsrevisorerne pegede i deres bemærkninger til beretningen på, at finansieringsmodel-
lerne for sygehuse og kommuner ikke i tilstrækkelig grad giver økonomiske incitamenter til 
at fremme sammenhængende patientforløb. Videre fandt Statsrevisorerne, at almen prak-
sis ikke i tilstrækkelig grad forpligtes eller opmuntres til at understøtte sammenhængende 
patientforløb gennem overenskomsten med almen praksis, regionernes supplerende afta-
ler e.l. 
 
15. Ministeren oplyser i sin redegørelse, at det som opfølgning på aftalen om regionernes 
økonomi for 2009 er besluttet at nedsætte et udvalg, der skal vurdere mulighederne for at 
styrke det generelle kommunale incitament gennem ændringer af den nuværende model 
for medfinansiering. 
 
16. Region Sjælland oplyser i sin redegørelse, at de modeller, der ligger til grund for syge-
husenes og kommunernes finansiering af sundhedsvæsenet, lægger forhindringer i vejen 
for et sammenhængende patientforløb. Region Syddanmark anfører i sin redegørelse, at 
kommunerne ikke har store økonomiske incitamenter til at fremme sammenhængende pa-
tientforløb. 
 
17. Ministeren oplyser vedrørende overenskomsten med almen praksis, at der i 2008 blev 
gennemført et udvalgsarbejde vedrørende den rolle, almen praksis skal have i fremtidens 
sundhedsvæsen. Det fremgår af udvalgsrapportens sammenfatning, at der mere specifikt 
er behov for en overenskomstmæssig forpligtelse til – som en basal del af den funktion, 
almen praksis har – at følge retningslinjer og aftaler mv. om arbejdsdeling og samarbejde 
med det øvrige sundhedsvæsen, fx i forhold til pakkeforløb for kræft- eller hjertepatienter, 
retningslinjer for ambulant udredning i sygehusvæsenet og forløbsprogrammer for kronisk 
sygdom.  
 
18. Flere regioner bakker op om rapportens anbefalinger, idet de oplyser, at en væsentlig 
hindring for at opnå sammenhængende patientforløb er regionernes manglende mulighed 
for at forpligte almen praksis på at overholde sundhedsaftalerne gennem overenskomsten. 
Ministeriet har noteret sig regionernes tilkendegivelse. Ministeren oplyser desuden, at vilkår 
om samarbejde og honorarer for de alment praktiserende læger er ved at blive fastlagt i re-
gi af overenskomstsystemet. 
 
19. Videre oplyser ministeren, at der som led i økonomiaftalen med regionerne for 2009 er 
udarbejdet en rapport om effektiv styring på sygehusområdet (juni 2009). Rapporten inde-
holder en række anbefalinger om udvikling af DRG-systemet og peger i øvrigt på, at det er 
et ledelsesmæssigt ansvar at udbrede effektive patientforløb, og at det gennem løbende til-
pasninger skal sikres, at DRG-systemet understøtter dette. Afregning med DRG-takster må 
således ikke være begrænsende for, at opgaver løses på et lavere specialiseringsniveau. 
Afslutningsvis oplyser ministeren, at finansieringsmodellerne på sundhedsområdet under-
støtter regionerne og kommunerne i at fremme sammenhængende patientforløb. 
 
20. Region Syddanmark gør opmærksom på, at der løbende arbejdes på at tage højde for 
DRG-systemets uhensigtsmæssigheder i forhold til at give patienterne et godt og sammen-
hængende forløb. I 2010 indføres der fx mulighed for at få udbetalt DRG-takst for flere am-
bulante besøg på samme dag.  
 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 7/2008
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21. Jeg finder det tilfredsstillende, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har nedsat et 
udvalg, der skal vurdere mulighederne for at ændre den nuværende model for kommunal 
medfinansiering. Jeg vil fortsat følge udviklingen i forhold til at forpligte almen praksis i ar-
bejdet med at sikre effektive og sammenhængende patientforløb samt følge op på eventu-
elle initiativer til udvikling af DRG-systemet. 
 
V. Afslutning 

22. Jeg finder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses og regionernes redegørelser til-
fredsstillende. Jeg vil fortsat følge ministeriets og regionernes arbejde med at sikre sam-
menhængende patientforløb på tværs af sektorerne. 
 
Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 7/2008
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Statsrevisorernes bemærkning 

Beretning 7/2008 om sammenhængende patientforløb

Statsrevisorerne fi nder anledning til at præcisere, at det kritisable i denne sag er, at 

kommunikationen på tværs af almen praksis, sygehuse og kommuner endnu ikke i 

tilstrækkelig grad foregår elektronisk og efter fælles standarder. Statsrevisorerne vil 

derfor følge Indenrigs- og Sundhedsministeriets fortsatte arbejde med at tilvejebringe et 

fælles sundhedsdatanet, fælles standarder for elektronisk kommunikation mv., som kan 

benyttes på tværs af sektorerne - til gavn for en styrket sammenhæng i patientforløb. 

Statsrevisorerne vil også følge ministerens øvrige initiativer, som er igangsat med henblik 

på at sikre sundhedslovens intentioner om sammenhæng i patientforløb, herunder 

udvalgsarbejdet om bedre økonomiske incitamenter til at fremme sammenhængende 

patientforløb.

Statsrevisorerne, den 18. marts 2010
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 8/2008 om budgetoverskridelser i statslige 

bygge- og anlægsprojekter 

 

Videnskabsministerens redegørelse af 5. maj 2009 

Kulturministerens redegørelse af 12. maj 2009 

Finansministerens redegørelse af 14. maj 2009 

Transportministerens redegørelse af 25. maj 2009 

Forsvarsministerens redegørelse af 27. maj 2009 

Miljøministerens redegørelse af 27. maj 2009 

Sundhedsministerens redegørelse af 16. juni 2009 

 16. juli 2009 

 
RN A201/09 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handler om omfanget af og årsagerne til budgetoverskridelser inden for 
statslige bygge- og anlægsprojekter, samt hvordan planlægning og gennemførelse af 
statslige bygge- og anlægsprojekter kan forbedres. 
 
2. Rigsrevisionen har i beretningen identificeret en række risici for, at budgetterne ikke 
overholdes. På den baggrund har Rigsrevisionen udarbejdet 5 anbefalinger til, hvordan in-
stitutionerne kan kvalificere arbejdet med at sikre budgetoverholdelse. Statsrevisorerne op-
fordrer til, at statslige bygge- og anlægsprojekter planlægges og gennemføres under iagt-
tagelse af Rigsrevisionens anbefalinger. Risikoen for budgetoverskridelser kan mindskes 
ved: 
 
� i højere grad at synliggøre de risici, der er ved projektet, bl.a. ved at udarbejde og bru-

ge projektspecifikke risikotillæg på baggrund af konkrete analyser 
� systematisk at indsamle og anvende nøgletal om enhedspriser på anlægsområdet, fx 

på vej- og baneområdet 
� at minimere tiden mellem beslutningen om og igangsættelsen af et projekt 
� at udarbejde kataloger over mulige besparelser i den indledende projektfase med hen-

blik på at kunne finansiere eventuelle uforudsete forhold 
� systematisk at indsamle nøgletal og erfaringer om entreprenører og rådgivere mv. med 

henblik på at forebygge fejl og forglemmelser fra bygherre, entreprenør og rådgiver. 
 
3. Statsrevisorerne bemærker, at budgetoverholdelse ikke bør være et resultat af systema-
tisk overbudgettering, men at der heller ikke bør være så ensidigt fokus på budgetoverhol-
delse, at projekter på afgørende punkter forringes. 
 
II. Videnskabsministerens redegørelse 

4. Det fremgår af videnskabsministerens redegørelse, at ministeren er enig i Rigsrevisio-
nens anbefalinger for at undgå budgetoverskridelser. Hertil bemærker ministeren, at Uni-
versitets- og Bygningsstyrelsen allerede benytter disse redskaber, herunder indsamling af 
nøgletal om entreprenører og rådgivere. 

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 
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5. Ministeren bemærker videre, at nybyggeriet til Bioteknologisk Forskningscenter på Køben-
havns Universitet ikke kan betegnes som et byggeprojekt med overskredet budget, idet 
regnskabstallet for byggeprojektet ikke overskrider det reviderede ankerbudget. 
 
Ministerens redegørelse giver mig ikke anledning til bemærkninger, idet jeg dog skal oply-
se, at der i vurderingen af det ovenstående byggeprojekt er taget udgangspunkt i det oprin-
delige budget for projektet, hvorfor der ud fra Rigsrevisionens definition er tale om en bud-
getoverskridelse. 
 
Jeg finder ministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
III. Kulturministerens redegørelse 

6. Det fremgår af kulturministerens redegørelse, at ministeren har noteret sig Rigsrevisio-
nens anbefalinger om at indsamle og anvende diverse nøgletal og synliggøre risici ved 
kommende byggerier. Ministeren har på den baggrund sendt anbefalingerne videre til de 
byggefaglige medarbejdere i Kulturministeriet, herunder byggeenheden i Kulturministeriets 
Koncerncenter. 
 
Ministeren oplyser videre, at der i forbindelse med oprettelsen af Kulturministeriets Koncern-
center samtidig er blevet oprettet et kontor bestående af byggesagkyndige, hvis opgave er 
at varetage planlægning og rådgivning af større og mindre byggeprojekter under Kulturmi-
nisteriets koncern. Kontoret bistår alle Kulturministeriets institutioner med vejledning om 
projektering, håndtering af og bistand ved byggeprojekters gennemførelse. Ministeren har 
instrueret kontoret om i fremtiden at tage højde for, at Rigsrevisionens anbefalinger med-
tages i ethvert byggeprojekt under Kulturministeriet. 
 
Jeg finder ministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
IV. Finansministerens redegørelse 

7. Finansministeren er enig med Statsrevisorerne i, at de anbefalinger, der fremgår af beret-
ningen, er relevante og hensigtsmæssige og med fordel kan anvendes i forbindelse med 
de statslige bygge- og anlægsprojekter. 
 
8. For så vidt angår den 1. anbefaling har ministeren noteret sig, at det anbefales at erstat-
te de erfaringsbaserede korrektionstillæg med projektspecifikke korrektionstillæg, efterhån-
den som der foreligger konkrete erfaringer med anvendelsen af korrektionstillæg. Ministe-
ren noterer sig endvidere, at brugen af projektspecifikke korrektionstillæg kun vil være rele-
vant på byggeområdet i forbindelse med store og/eller komplicerede byggerier. 
 
9. I forhold til den 2. anbefaling har ministeren noteret sig, at der for nærværende registre-
res centrale nøgletal for enkelte projekter i en central database på vejområdet, og at en lig-
nende database er ved at blive indført på baneområdet. 
 
10. Ministeren er enig i den 3. anbefaling, men skal dog hertil bemærke, at den politiske 
beslutningsproces i nogle tilfælde kan betyde, at der kan komme til at gå tid, fra et projekt 
er besluttet, til det kan igangsættes. 
 
11. Vedrørende den 4. anbefaling hæfter ministeren sig ved de meget positive erfaringer, 
som Kulturministeriet har opnået med dette styringsværktøj i forbindelse med opførelsen af 
Skuespilhuset. 
 
12. For så vidt angår den 5. anbefaling har ministeren noteret sig, at anbefalingen alene 
adresserer anlægsområdet, da der på byggeområdet allerede bliver foretaget en sådan er-
faringsopsamling. 
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13. Statsrevisorerne bemærker, at budgetoverholdelse ikke bør være et resultat af systema-
tisk overbudgettering, og at der heller ikke bør være så ensidigt fokus på budgetoverholdel-
se, at projekter på afgørende punkter forringes. Hertil bemærker finansministeren, at mini-
steren finder det afgørende, at budgetterne for de statslige bygge- og anlægsprojekter over-
holdes. Rigsrevisionen er enig heri, men finder, at der ud over fokus på budgetoverholdel-
se også bør være fokus på funktionalitet og tidsplaner i styringen af statslige bygge- og an-
lægsprojekter. 
 
Jeg finder ministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
V. Transportministerens redegørelse 

14. Ministeren bemærker, at Transportministeriet i øjeblikket er ved at implementere en ræk-
ke nye budgetteringsprincipper under overskriften ”Ny anlægsbudgettering”, og at Trans-
portministeriet allerede er ved at implementere er række af Rigsrevisionens anbefalinger. 
Ministeren bemærker videre, at Rigsrevisionens samlede beretning vil indgå i det videre 
arbejde med udformning og implementering af ny anlægsbudgettering. 
 
15. Vedrørende 1. anbefaling bemærker ministeren, at anbefalingen er indarbejdet i ny an-
lægsbudgettering på 2 måder. For det første tillægges budgettet en generel reserve på en-
ten 50 % eller 30 % afhængigt af projektets modenhed. Tillæggene fastsættes på baggrund 
af en analyse af en række tidligere gennemførte bane- og vejprojekter. Transportministeri-
et vil løbende følge op på, om tillæggene skal korrigeres på baggrund af erfaringer med pro-
jekter gennemført under ny anlægsbudgettering. For det andet er det som led i implemen-
teringen af ny anlægsbudgettering et krav, at der skal foretages en systematisk risikoana-
lyse og risikoopfølgning gennem hele projektets liv. Som en del af den systematiske risiko-
analyse skal bygherren overveje, om der skal afsættes midler til at imødegå særlige risici 
ud over det, der lægges i de generelle tillæg. Dermed synliggøres helt særlige risici ved det 
enkelte projekt. Rigsrevisionen finder, at dette tiltag i vid udstrækning er i overensstemmel-
se med anbefalingen om projektspecifikke risikotillæg. 
 
16. For så vidt angår den 2. anbefaling oplyser ministeren, at udgangspunktet for ny an-
lægsbudgettering er, at budgetteringen skal ske på baggrund af erfaringsbaserede priser. 
På nuværende tidspunkt er populationen, der ligger til grund for enhedspriserne på såvel 
bane- som vejområdet, ikke tilstrækkelig, hvorfor tilvejebringelsen af flere og mere valide 
nøgletal er et centralt element i implementeringen af ny anlægsbudgettering. 
 
17. Vedrørende den 3. anbefaling oplyser ministeren, at der i forbindelse med ny anlægs-
budgettering arbejdes med en række tidsgrænser for, hvornår et beslutningsgrundlag skal 
opdateres, så der træffes beslutninger på baggrund af et aktuelt grundlag. 
 
18. For så vidt angår den 4. anbefaling oplyser ministeren, at det følger af ny anlægsbud-
gettering, at det altid skal overvejes, om der er potentielle reduktioner, forenklinger og be-
sparelser, som kan anvendes, hvis forudsætningerne for projektet ændres. Dette indgår i 
den eksterne kvalitetssikring af projektgrundlaget for større projekter. Ministeren oplyser 
videre, at der arbejdes med, hvorledes ovenstående princip mest hensigtsmæssigt imple-
menteres, idet der kan være en række projekter, hvor det i udgangspunktet ikke er muligt 
at pege på sådanne besparelser. 
 
19. Vedrørende den 5. anbefaling oplyser ministeren, at det indgår som en integreret del af 
ny anlægsbudgettering, at der skal udarbejdes en systematisk risikoanalyse, der løbende 
skal følges op på. Rigsrevisionens anbefaling vil indgå i institutionernes fremtidige risiko-
styring af konkrete projekter. 
 
Jeg finder ministerens redegørelse tilfredsstillende. 
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VI. Forsvarsministerens redegørelse 

20. Det fremgår af forsvarsministerens redegørelse, at ministeren kan tilslutte sig beretnin-
gens konklusioner og anbefalinger, og at forsvaret fremadrettet vil tage hensyn til disse i 
bygge- og anlægsprojekter. Forsvarskommandoen vil endvidere tilse, at anbefalingerne 
medtages i sagsbehandlingen. 
 
21. Ministeren er enig i den 1. anbefaling og bemærker, at Forsvarets Bygnings- og Etablis-
sementstjeneste netop nu er ved at implementere forsvarets nye projektstyringssystem in-
den for bygge- og anlægsområdet. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste vil vur-
dere, hvorvidt anvendelsen af projektspecifikke risikotillæg kan implementeres. Forsvarets 
Bygnings- og Etablissementstjeneste bemærker i den forbindelse, at forhold, der kan eller 
burde forudses af bygherren, som udgangspunkt bør imødegås ved korrekt og systematisk 
styring af projekterne. 
 
22. Vedrørende den 2. anbefaling bemærker ministeren, at da anlægsarbejder kun udgør 
en mindre del af forsvarets bygge- og anlægsaktiviteter, finder ministeren, at denne anbe-
faling ikke er relevant for forsvaret for indeværende. 
 
23. Hvad angår den 3. anbefaling er ministeren enig i at sikre en kort tidsmæssig afstand 
mellem beslutningen om at gennemføre et projekt og igangsættelsen. 
 
24. For så vidt angår den 4. anbefaling oplyser Forsvarskommandoen, at forsvaret allerede 
i et vist omfang arbejder med et princip, der har sammenfald med dette forslag. En væsent-
lig del af de strukturrelaterede projekter, der gennemføres i indeværende forsvarsforlig, gen-
nemføres efter et ”design to cost”-princip, som indebærer, at projektet tilpasses den rådige 
økonomi, idet der på forhånd er defineret en række konkrete sparemuligheder. Forsvars-
kommandoen oplyser videre, at det er forsvarets erfaring, at et sådan princip primært er vel-
egnet i forbindelse med mindre besparelser. Større besparelser vil dog som oftest være i 
konflikt med projektets grundlæggende idé, da forsvarets projekter er baseret på opfyldel-
se af minimumsbehov. En større besparelse vil derfor som udgangspunkt indebære, at pro-
jektet i givet fald må tilføres flere midler eller opgives. Forsvarskommandoen finder dog 
idéen med et sparekatalog velegnet i et vist omfang. Forsvarets Bygnings- og Etablisse-
mentstjeneste vil derfor iværksætte en systematisk registrering af sparemulighederne i stør-
re projekter inden for de rammer, der ligger til grund for projektet. 
 
25. Ministeren er enig i den 5. anbefaling, men noterer sig, at anbefalingen retter sig mod 
institutioner med betydelig anlægsaktivitet. Forsvarets bygge- og anlægsvirksomhed om-
fatter i det væsentligste byggearbejder, hvorfor anbefalingen ikke umiddelbart ses at være 
relevant for forsvaret med den nuværende fordeling af aktiviteterne. Skulle dette forhold 
ændre sig, vil Forsvarskommandoen anvende denne anbefaling. 
 
26. Ministeren har noteret sig Statsrevisorernes bemærkninger om, at budgetoverholdelse 
ikke bør være et resultat af systematisk overbudgettering, og at der heller ikke bør være så 
ensidigt fokus på budgetoverholdelse, at projekter på afgørende punkter forringes. Forsvars-
kommandoen har oplyst, at dette ikke har været eller er anvendt praksis inden for bygge- 
og anlægsområdet i Forsvarskommandoens regi. 
 
Ministeren har noteret sig Rigsrevisionens konklusion om, at forsvaret anvendte for høje 
enhedspriser i budgetteringen af byggeprojektet Flyvevåbnets hoveddepot på Flyvestation 

Skrydstrup. Ministeren er – som anført ovenfor – helt enig i, at budgetoverholdelse ikke bør 
være et resultat af systematisk overbudgettering. Ministeren oplyser, at forsvaret de sene-
re år har intensiveret udarbejdelsen af nøgletalsanalyser til brug for bl.a. budgetoverslag, 
hvilket har bevirket, at ankerbudgetterne nu ligger tættere på licitationsresultatet og de ef-
terfølgende indgåede entreprenørkontrakter. 
 
Jeg finder ministerens redegørelse tilfredsstillende. 
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VII. Miljøministerens redegørelse 

27. Det fremgår af miljøministerens redegørelse, at ministeren har noteret sig Rigsrevisio-
nens anbefalinger om at mindske risikoen for budgetoverskridelser. Ministeren oplyser vi-
dere, at ministeren har bedt Skov- og Naturstyrelsen om – i relevant omfang – at lægge 
anbefalingerne til grund for fremtidige større bygge- og anlægsarbejder. 
 
Jeg finder ministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
VIII. Sundhedsministerens redegørelse 

28. Det fremgår af sundhedsministerens redegørelse, at ministeren finder Rigsrevisionens 
anbefalinger relevante, og at disse fremover vil indgå i ministeriets styring af byggeprojek-
ter. 
 
Jeg finder ministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
IX. Sammenfatning 

29. Det fremgår af ministrenes redegørelser, at de generelt kan tilslutte sig Rigsrevisionens 
5 anbefalinger til, hvordan institutionerne kan kvalificere arbejdet med at sikre budgetover-
holdelse. En del ministerier har allerede implementeret eller er ved at implementere flere af 
Rigsrevisionens anbefalinger. Jeg har endvidere noteret mig, at Transportministeriet allere-
de er ved at indarbejde en række af Rigsrevisionens anbefalinger i forbindelse med imple-
menteringen af ny anlægsbudgettering. Endelig har jeg noteret mig, at 2 ministerier har frem-
ført, at der kan forekomme tilfælde, hvor et besparelseskatalog kun er velegnet i et mindre 
omfang, idet større besparelser vil være i modstrid med projektets grundlæggende idé. 
 
30. Sammenfattende kan jeg konstatere, at ministrene generelt har tilsluttet sig Rigsrevisio-
nens anbefalinger, og at der er generel enighed om, at anbefalingerne er relevante og hen-
sigtsmæssige. 
 
Jeg betragter hermed beretningssagen som afsluttet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 9/2008 om beslutningsgrundlaget for et eventuelt 

køb af nye kampfly 

 

Forsvarsministerens redegørelse af 11. maj 2009 

Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 11. maj 2009 

Finansministerens redegørelse af 18. maj 2009 

 29. maj 2009 

 
RN A501/09 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handler om, hvordan Forsvarsministeriet og Forsvaret forbereder et beslut-
ningsgrundlag for eventuelt at anskaffe kampfly til Forsvaret. 
 
Rigsrevisionen har i beretningen set på Forsvarets vurderinger af behovet for nye fly, hvor-
dan Forsvaret til sin tid vil begrunde at pege på et bestemt fly som det mest egnede til at af-
løse de nuværende F-16 kampfly og på Forsvarets beregninger af, hvor meget nye kamp-
fly vil koste i flyenes samlede levetid. 
 
Jeg afgav beretningen til Statsrevisorerne, før Forsvarsministeriet og Forsvaret havde af-
sluttet arbejdet med beslutningsgrundlaget. Ministeriet og Forsvaret arbejder fortsat på at 
færdiggøre grundlaget. Jeg har ikke indhentet yderligere oplysninger siden afgivelsen af 
beretningen. 
 
2. Forsvarsministeren tilslutter sig generelt beretningens konklusioner og anbefalinger. Mi-
nisteren slår fast, at samtlige anbefalinger enten vil være imødekommet i beslutningsgrund-
laget eller er planlagt håndteret ved eventuelt kommende kontraktforhandlinger i det tilfæl-
de, at Folketinget beslutter, at Forsvaret skal købe nye fly. 
 
3. Økonomi- og erhvervsministeren erklærer sig enig i de vurderinger i beretningen, der ved-
rører ministerens ressort, og støtter de anbefalinger, der vedrører behovet for detaljering af 
det skriftlige beslutningsgrundlag. 
 
4. Finansministeren noterer sig de forhold, som Statsrevisorerne i deres bemærkninger fin-
der kan nyttiggøres i det videre arbejde med beslutningsgrundlaget og i de politiske forhand-
linger. 
 
II. Det fremtidige behov for eventuelle nye kampfly 

5. Statsrevisorerne peger i deres bemærkninger til beretningen på 2 forhold om det fremtidi-
ge behov for kampfly. For det første, at forberedelsen af beslutningsgrundlaget har fundet 
sted uden en politisk afklaring af behovet, og at grundlaget vil blive tilpasset, når der er truf-
fet politisk beslutning om de fremtidige opgaver for kampfly. For det andet, at beslutnings-
grundlaget kun vil indeholde en enkelt vurdering af, hvordan F-16 flyene kan levetidsforlæn-
ges i en kortere periode. 
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6. Forsvarsministeren tilkendegiver om det første forhold, at der med Forsvarskommissio-
nens beretning nu foreligger en politisk afklaring af de fremtidige opgaver for kampfly. Jeg 
kan konstatere, at det af Forsvarskommissionens beretning fremgår, at kommissionen ser 
et fremtidigt behov for kampfly til nationale og internationale operationer, og at kampfly i in-
ternationale operationer kan varetage opgaver inden for alle områder af opgavespektret. 
 
Om F-16 alternativer fastslår ministeren, at Forsvarsministeriet og Forsvaret udvider ana-
lyserne af F-16 i beslutningsgrundlaget. Der vil derfor indgå flere analyser af at videreføre 
kampfly baseret på F-16. Det omhandler bl.a. mulighederne for at købe nye eller brugte 
F-16 fly, forlænge anvendelsen af F-16 ved at gennemføre færre flyvninger eller forlænge 
deres levetid ved at øge det antal timer, flyene kan flyve. Det finder jeg tilfredsstillende. 
 
7. Jeg vil følge, hvordan Forsvarsministeriet og Forsvaret tilpasser beslutningsgrundlaget 
efter den endelige politiske stillingtagen til behovet for kampfly og flyenes fremtidige opga-
ver. Jeg vil desuden følge, hvilke analyser af mulighederne for at videreføre kampfly base-
ret på F-16 ministeriet inddrager i beslutningsgrundlaget, og hvordan Forsvarsministeriet 
dokumenterer fravalget af øvrige beslutningsmuligheder. 
 
III. Forsvarets evaluering af kampflykandidaterne 

8. Statsrevisorerne påpeger i deres bemærkninger til beretningen, at Forsvaret ikke på for-
hånd har fastlagt, hvilke egenskaber ved flyene man vil lægge afgørende vægt på, hvilket 
kan medføre manglende gennemsigtighed i evalueringen af kandidaterne til at erstatte F-16. 
 
Rigsrevisionen anbefaler i beretningen, at Forsvarsministeriet ved offentliggørelsen af be-
slutningsgrundlaget udarbejder en klar og udførlig beskrivelse af, hvilke områder der er ble-
vet lagt vægt på for hver kandidat, og at den eksterne kvalitetssikring omfatter rangordnin-
gen af kandidaterne. 
 
Forsvarsministeren erklærer sig enig i, at den valgte fremgangsmåde stiller krav til, at For-
svarsministeriet klart og udførligt beskriver, hvordan den endelige vægtning er foretaget. 
Samtidig henviser ministeren til, at den eksterne kvalitetssikring har til formål at sikre gen-
nemsigtighed, sporbarhed og ligebehandling i Forsvarets evaluering. 
 
Jeg finder det tilfredsstillende, at Forsvarsministeriet har fokus på at sikre gennemsigtighed 
i evalueringen af kandidaterne og i det beslutningsgrundlag, der skal offentliggøres. Når eva-
lueringsarbejdet til brug for beslutningsgrundlaget er tilendebragt, vil jeg følge op på Forsva-
rets evaluering og endelige rangordning af kandidaterne, den eksterne kvalitetssikring her-
af samt ministeriets præsentation af resultaterne af evalueringen. 
 
9. Statsrevisorerne bemærker, at flyproducenternes oplysninger om flyenes økonomi og ope-
rative forhold ikke er bindende, og at sikkerheden i oplysningerne varierer mellem de 3 kan-
didater. 
 
Rigsrevisionen anbefaler i beretningen, at Forsvaret løbende i processen frem mod en even-
tuel kontrakt sikrer, at der er sammenhæng i de oplysninger, producenten løbende har af-
givet om økonomiske forhold. Forsvarsministeren bekræfter i sin redegørelse, at Forsvaret 
vil inddrage dette forhold i strategien for eventuelt kommende kontraktforhandlinger. Samti-
dig peger forsvarsministeren på, at et kontraktudkast – der tidligst forventes i 2012 – vil inde-
holde bindende oplysninger fra producenten om bl.a. prisen på flyene. 
 
Jeg finder det tilfredsstillende, at Forsvaret som en del af kontraktstrategien har fokus på at 
sikre sammenhæng i de oplysninger, producenten afgiver. Jeg vil fortsat følge, hvordan For-
svaret efterprøver sikkerheden af især de økonomiske oplysninger, der indgår i beslutnings-
processerne omkring et eventuelt indkøb af nye kampfly. Jeg vil endvidere følge, hvordan 
ministeriet beskriver sikkerheden af de oplysninger, der indgår i beslutningsgrundlaget. 
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IV. Forsvarets beregninger af, hvad nye kampfly koster 

10. Statsrevisorerne peger i deres bemærkninger til beretningen på, at Forsvaret arbejder 
målrettet med analysen af levetidsomkostninger for de 3 kampfly, der kandiderer til at aflø-
se F-16, og søger at afdække risiko- og usikkerhedsmomenter. Statsrevisorerne påpeger 
endvidere, at det er en væsentlig styrke ved processen, at det økonomiske beslutnings-
grundlag behandles i en tværministeriel arbejdsgruppe, og at der anvendes ekstern kvali-
tetssikring af det samlede beslutningsgrundlag. 
 
Forsvarsministeren henviser i sin redegørelse til, at den tværministerielle økonomiske ar-
bejdsgruppe behandler de økonomiske forhold i beslutningsgrundlaget, og at Forsvarsmi-
nisteriet i regi af arbejdsgruppen fastlægger, hvordan usikkerheder og risici skal håndteres 
i de økonomiske beregninger. 
 
Rigsrevisionen peger i beretningen på en række af de udfordringer, Forsvaret har med at 
beregne, hvad det i givet fald vil koste at anskaffe og bruge hvert af de 3 kandidatfly. Jeg 
kan konstatere, at arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe endnu ikke er afsluttet, og 
at det økonomiske grundlag fortsat er under udvikling. Jeg vil derfor følge op på resultatet 
af den tværministerielle økonomiske arbejdsgruppe og den eksterne kvalitetssikring af det 
økonomiske grundlag. Rigsrevisionen har i beretningen en række anbefalinger til den øko-
nomiske del af beslutningsgrundlaget. Med det udgangspunkt vil jeg specifikt følge op på: 
 
� hvordan Forsvaret opgør det antal fly, det er nødvendigt at anskaffe til at løse opgaver-

ne, herunder om forudsætningerne for at opgøre antallet af fly er vurderet kritisk 
� hvordan arbejdsgruppen beskriver sammenhængen mellem antal fly og hvilke opgaver, 

det er muligt at løse 
� resultatet af Forsvarets sammenligning af de danske og norske beregninger af levetids-

omkostningerne 
� Forsvarets beregning af F-16 flyenes driftsomkostninger og vurdering af, hvilken betyd-

ning det har for Forsvarets bevillinger og råderum at anskaffe nye kampfly  
� hvordan arbejdsgruppen beslutter at behandle risici og usikkerheder i de økonomiske 

beregninger 
� hvordan Forsvaret og arbejdsgruppen tilrettelægger analyserne af, hvor følsomme leve-

tidsomkostningerne er over for ændringer i forhold med store usikkerheder som fx brænd-
stof. 

 
11. Finansministeren har i sin redegørelse erklæret sig enig i Rigsrevisionens opfattelse af, 
at forudsætningerne, som Forsvaret lægger til grund i forhold til opgørelsen af behovet for 
antallet af kampfly, bør vurderes kritisk for at sikre gennemsigtighed i beregningerne og 
eventuelt udvirke besparelser i det samlede antal fly. Ministeren erklærer sig også enig i 
Rigsrevisionens anbefaling om, at Forsvarsministeriet på et overordnet niveau bør kunne 
forklare forskellen mellem de danske og norske beregninger af levetidsomkostninger for 
Joint Strike Fighter. 
 
Jeg vil følge, hvordan Finansministeriet fastlægger forudsætningerne for at beregne valuta-
risiko, reallønsvækst, brændstof og inflation. Desuden vil jeg som bemærket i pkt. 10 følge, 
om Forsvaret vurderer forudsætningerne for at opgøre antallet af fly kritisk. 
 
12. Rigsrevisionen anbefaler i beretningen, at vurderingen af kandidaternes industrisamar-
bejde bør afspejle de uens vilkår, som flyproducenterne står over for, og at analysen af de 
samfundsøkonomiske konsekvenser ved at købe kampfly bør omfatte en vurdering og lø-
bende afklaring af centrale usikkerheder. 
 
Økonomi- og erhvervsministeren erklærer sig i sin redegørelse enig heri. 
 
Jeg vil følge arbejdet med at vurdere de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at købe 
kampfly. 
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V. Afslutning 

13. Jeg finder samlet set forsvarsministerens, økonomi- og erhvervsministerens og finans-
ministerens redegørelser tilfredsstillende. 
 
Jeg vil fortsat følge ministeriernes arbejde med beslutningsgrundlaget. Som jeg har rede-
gjort for, vil jeg især følge op på: 
 
Opgørelsen af behovet for kampfly 

� hvordan Forsvarsministeriet tilpasser beslutningsgrundlaget efter en politisk stillingtagen 
til behovet for kampfly og kampflyenes fremtidige opgaver 

� hvordan Forsvarsministeriet inddrager analyser af mulighederne for at videreføre kamp-
fly baseret på F-16 i beslutningsgrundlaget, og om ministeriet dokumenterer fravalget af 
øvrige beslutningsmuligheder. 

  
Evalueringen af kampflykandidaterne 

� Forsvarets evaluering og endelige rangordning af kandidaterne, den eksterne kvalitets-
sikring heraf samt ministeriets præsentation af resultaterne af evalueringen 

� hvordan Forsvaret efterprøver sikkerheden af især de økonomiske oplysninger, der ind-
går i beslutningsprocesserne omkring et eventuelt køb af nye kampfly, og hvordan mini-
steriet beskriver sikkerheden af de oplysninger, der indgår i beslutningsgrundlaget. 

 
Det økonomiske grundlag for en eventuel anskaffelse 

� udviklingen i det økonomiske grundlag, herunder resultatet af arbejdet i den tværministe-
rielle økonomiske arbejdsgruppe og resultatet af den eksterne kvalitetssikring af det øko-
nomiske grundlag. 

 
14. Det vil være relevant at følge op på beretningen på forskellige tidspunkter. Når Forsvars-
ministeriet har offentliggjort beslutningsgrundlaget, vil det være naturligt, at jeg følger op på 
mine anbefalinger om beslutningsgrundlaget i beretningen. Der vil i tiden efter en eventuel 
principbeslutning om at anskaffe nye kampfly være andre milepæle, hvor det kan komme på 
tale at følge op. Det gælder fx det tidspunkt, hvor Forsvaret fremlægger et aktstykke om ind-
købet, så Folketinget kan træffe en endelig politisk beslutning, efter at resultatet af Forsva-
rets forhandlinger med den foretrukne leverandør er kendt. 
 
15. Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Statsrevisorernes bemærkning 

Beretning 9/2008 om beslutningsgrundlaget 
for et eventuelt køb af nye kampfly

Statsrevisorerne kan med tilfredshed konstatere, at beretningens konklusioner og 

anbefalinger vil indgå i det videre arbejde med kvalifi cering af beslutningsgrundlaget for 

Danmarks evt. køb af nye kampfl y. Statsrevisorerne betragter den evt. anskaff else af 

kampfl y som en væsentlig økonomisk investering og et risikofyldt og komplekst projekt, 

som de fortsat vil følge meget nøje.

Statsrevisorerne, den 17. juni 2009
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 10/2008 om Fødevareministeriets forvaltning af 

landbrugsstøtte 

 

Fødevareministerens redegørelse af 28. august 2009 

 30. september 2009 

 
RN A202/09 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handler om Fødevareministeriets forvaltning af EU’s landbrugsstøtte under 
enkeltbetalingsordningen, der blev indført efter EU’s landbrugsreform, som trådte i kraft i 
2005. Med reformen knyttes hovedparten af støtten til størrelsen af landbrugsarealet på 
den enkelte bedrift. Dernæst skal ansøger nu overholde en række krav vedrørende land-
brugsproduktionen. Kravene betegnes samlet set som krydsoverensstemmelseskrav. 
 
2. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om Fødevareministeriets behandling af an-
søgninger under enkeltbetalingsordningen og forvaltningen af krydsoverensstemmelseskon-
trollen er tilfredsstillende. 
 
3. Der er i Danmark ca. 60.000 modtagere af landbrugsstøtte under enkeltbetalingsordnin-
gen, og EU udbetaler ca. 7,2 mia. kr. om året i støtte til Danmark. 
 
4. FødevareErhverv har det overordnede ansvar for forvaltningen. Plantedirektoratet ud-
fører fysisk kontrol med, om ansøgerne angiver korrekte oplysninger om det areal, der sø-
ges støtte til. Krydsoverensstemmelseskontrollen udføres af Plantedirektoratet, Fødevare-
styrelsen og kommunerne. FødevareErhverv, By- og Landskabsstyrelsen samt Skov- og 
Naturstyrelsen har ansvar for at udarbejde enkelte risikoanalyser i forbindelse med kontrol-
len. 
 
II. Behandling af ansøgninger under enkeltbetalingsordningen 

5. Det fremgik af beretningen, at FødevareErhverv ikke i alle tilfælde har opdaterede oplys-
ninger om størrelsen af de arealer, der søges støtte til. Det skyldes bl.a., at ansøger ikke al-
tid indsender oplysninger om ændringer i arealet. Plantedirektoratet udfører kontrol af, om 
ansøgers oplysninger er korrekte, men Plantedirektoratets opmålingsmetode er ikke tilgæn-
gelig for ansøger. Det fremgik af beretningen, at Fødevareministeriet overvejer at gøre 
Plantedirektoratets opmålingsmetode tilgængelig for ansøger. Rigsrevisionen anbefalede, 
at FødevareErhverv tilstræber at gøre brug af fx hyppigere fysisk opmåling eller satellitfo-
tos, som vil tilvejebringe mere opdaterede oplysninger om de arealer, der søges støtte til. 
 
6. Fødevareministeren fremhæver i sin redegørelse, at det er ansøgers ansvar at oplyse 
den korrekte størrelse af arealet, der søges støtte til, hvilket fremgår af forordningsgrundla-
get. Fødevareministeren oplyser, at der er bevilget yderligere midler til arbejdet med at op-
datere FødevareErhvervs oplysninger om størrelsen af de støtteberettigede arealer, jf. Akt 
176 25/6 2009. Midlerne vil bl.a. blive anvendt til forbedring og kvalitetssikring af det eksi-
sterende markblokregister. 

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS § 18, STK. 4 
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7. Jeg finder det positivt, at Fødevareministeriet tager initiativ til at gennemgå oplysningerne 
om arealernes størrelse. Jeg vil følge op på, om FødevareErhvervs oplysninger om arealer-
nes størrelse bliver mere opdaterede. 
 
Jeg vil også følge, hvad Fødevareministeriets overvejelser om at gøre opmålingsmetoden 
tilgængelig for ansøger resulterer i. 
 
III. Rammerne for krydsoverensstemmelseskontrollen 

8. Statsrevisorerne fandt, at Fødevareministeriet ikke har forvaltet krydsoverensstemmel-
seskravene helt tilfredsstillende. Ministeriet har valgt at decentralisere kontrollen, hvilket er 
unødigt resursekrævende, da der derved udføres flere kontroller, end EU kræver, og myn-
dighederne i visse tilfælde udfører samme opgaver. Desuden kan Fødevareministeriet ikke 
dokumentere valget af de nationale krav vedrørende god landbrugs- og miljømæssig stand. 
Vurderingen af, om krydsoverensstemmelseskravene er opfyldt, bygger i for høj grad på et 
skøn. Statsrevisorerne fandt, at Fødevareministeriet bør genoverveje den valgte kontrol-
model. 
 
9. Det fremgik endvidere af beretningen, at FødevareErhverv først i 2007 indgik aftaler med 
de myndigheder, der udfører kontrollen. FødevareErhverv har imidlertid ikke indgået aftaler 
med kommunerne, der udfører kontrol med 18 af de i alt 113 krydsoverensstemmelseskrav. 
Rigsrevisionen vurderede, at FødevareErhvervs bekendtgørelse bør indeholde oplysninger 
om, hvilke institutioner der har det faktiske ansvar for kontrollens gennemførelse. Det anfør-
tes også i beretningen, at omkring halvdelen af krydsoverensstemmelseskravene vedrører 
lovgivning under andre ministeriers ressortområder. Fødevareministeriet har rettet henven-
delse til disse ministerier med henblik på at gøre kravene mere målbare. Rigsrevisionen 
konkluderede, at Fødevareministeriet bør følge op på disse henvendelser. 
 
10. Fødevareministeriet overvejer ikke en ny kontrolmodel, men fødevareministeren oply-
ser, at det fra 2010 er hensigten at reducere antallet af kontroller med ca. 400 ved at udar-
bejde en fælles central risikoanalyse for den krydsoverensstemmelseskontrol, som kommu-
nerne udfører. 
 
Fødevareministeren oplyser desuden, at der siden Rigsrevisionens beretning er indført 
yderligere krav om god landbrugs- og miljømæssig stand. De nye krav vedrører bekæm-
pelse af flyvehavre og kæmpebjørneklo, forbud mod afbrænding af halm mv. på marker 
samt krav om 2 meter dyrkningsfrie zoner omkring fredede fortidsminder. Som følge af de 
nye krav har Kulturarvsstyrelsen, som ikke tidligere var en kontrolmyndighed, nu fået an-
svaret for at kontrollere et enkelt af de nye krav. 
 
Endelig oplyser fødevareministeren, at der ved kontrol af krydsoverensstemmelseskravene 
er mulighed for skøn, som kan medføre variation i kontrolmyndighedens bedømmelser. Mi-
nisteren vil i EU arbejde for at forenkle EU’s regler, som de danske krydsoverensstemmel-
seskrav udspringer af. Fødevareministeren gør opmærksom på, at Ministerrådet i november 
2009 skal drøfte behovet for forenklinger, og det vil her være et ønske fra dansk side, at 
krydsoverensstemmelseskravene gøres mere målbare. 
 
11. Jeg konstaterer, at den faktiske fordeling af ansvar for kontrollens gennemførelse nu 
fremgår af bekendtgørelsen, hvilket jeg finder tilfredsstillende. 
 
Jeg finder det positivt, at Fødevareministeriet overvejer at udarbejde en central risikoanaly-
se på den del af kontrollen, som kommunerne udfører, og jeg vil følge dette arbejde. Des-
uden konstaterer jeg, at Fødevareministeriet ikke har indgået aftale med kommunerne om 
udførelse af kontrollen, hvilket jeg vil følge op på. Jeg er dog opmærksom på, at den nuvæ-
rende kontrolmodel betyder, at der på trods af den planlagte reduktion i antallet af kommu-
nale kontroller stadig vil blive udført et væsentligt større antal kontroller end påkrævet. Iføl-
ge beretningens tabel 2 udførte kontrolmyndighederne i 2007 ca. 2.000 flere kontroller end 
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påkrævet. De mange kontrolmyndigheder udfører endvidere identiske opgaver, og jeg kan 
i den forbindelse konstatere, at Fødevareministeriet i 2009 har udpeget en ekstra kontrol-
myndighed. Jeg vil derfor fortsat følge Fødevareministeriets initiativer for at nedbringe resur-
seforbruget. 
 
Jeg finder det positivt, at fødevareministeren vil arbejde for at forenkle EU’s regler med hen-
blik på at gøre krydsoverensstemmelseskravene mere målbare. Jeg vil i den forbindelse 
påse, om Fødevareministeriet følger op på ministeriets henvendelser til de ressortministe-
rier, som er ansvarlige for de øvrige krydsoverensstemmelseskrav. 
 
IV. Gennemførelse af krydsoverensstemmelseskontrollen 

12. Statsrevisorerne fandt, at krydsoverensstemmelseskontrollen indtil 2007 blev gennem-
ført på baggrund af mangelfulde og for sent udarbejdede risikoanalyser, at risikoanalyser-
ne fortsat er mangelfulde, og at der stadig er mangler ved dokumentation, indberetning og 
kvalitetssikring af den udførte kontrol. 
 
13. Det fremgik endvidere af beretningen, at FødevareErhverv har taget initiativ til at forbed-
re kontrollen, men at navnlig kommunernes risikoanalyser fortsat er mangelfulde. Fødevare-
Erhverv har fra 2008 øget omfanget af kvalitetssikringen af den udførte kontrol. Beretningen 
viste også, at FødevareErhverv ikke inden for de påkrævede 2 måneder har sikret sig oplys-
ninger om de kontrolresultater, der kunne have dannet grundlag for udbetaling af støtten. 
 
14. Fødevareministeren oplyser, at FødevareErhverv har styrket samarbejdet og koordine-
ringen samt informationen til kontrolmyndighederne i 2008 og 2009, og at risikoanalyserne 
som følge heraf er forbedret. Desuden foretager FødevareErhverv en grundig kvalitetssi-
kring af den udførte kontrol. 
 
15. Jeg finder det tilfredsstillende, at FødevareErhverv har taget initiativer til at forbedre 
kontrollen, og jeg forventer, at FødevareErhverv fortsat arbejder for at sikre en tilfredsstil-
lende udført kontrol. Jeg vil følge kvaliteten af de udarbejdede risikoanalyser. 
 
Jeg vil ligeledes følge, om FødevareErhverv tager initiativ til at sikre sig oplysninger om 
kontrollens resultat, så de kan danne grundlag for udbetaling af støtten. 
 
V. Sammenfatning 

16. Jeg finder samlet set fødevareministerens redegørelse tilfredsstillende og konstaterer, 
at ministeriet har iværksat en række initiativer for at imødekomme Statsrevisorernes og 
Rigsrevisionens bemærkninger. Der er dog nogle områder, hvor ministeriet endnu ikke har 
taget initiativer, eller hvor det er for tidligt at vurdere resultatet af de iværksatte initiativer. 
Jeg vil derfor følge udviklingen på følgende områder: 
 
Behandling af ansøgninger under enkeltbetalingsordningen 

� FødevareErhvervs initiativer for at opdatere oplysninger om de støtteberettigede area-
lers størrelse 

� FødevareErhvervs initiativer for at gøre Plantedirektoratets opmålingsmetode tilgænge-
lig for ansøger. 

 

Rammerne for krydsoverensstemmelseskontrollen 

� Fødevareministeriets overvejelser om at udarbejde en central risikoanalyse på kommu-
nernes område af kontrollen 

� FødevareErhvervs indgåelse af aftaler med kommunerne om udførelse af kontrollen 
� Fødevareministeriets tiltag for at nedbringe resurseforbruget i forbindelse med gennem-

førelse af kontrollen 
� Fødevareministeriets koordinering med de andre ministerier om at gøre krydsoverens-

stemmelseskravene mere målbare. 
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Gennemførelse af krydsoverensstemmelseskontrollen 

� Kvaliteten af kontrolmyndighedernes risikoanalyser 
� FødevareErhvervs initiativer for at sikre sig oplysninger om kontrollens resultat inden 

for de påkrævede 2 måneder. 
 

Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 
 

 

 

 

Henrik Otbo 
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2008 om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 

 

Transportministerens redegørelse af 28. august 2009 

 30. september 2009 

 
RN A606/09 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handler om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. 
 
2. Folketinget vedtog i 2004 at liberalisere bilsyn. Før liberaliseringen var det udelukkende 
Statens Bilinspektion, der udførte bilsyn. Liberaliseringen skete i forlængelse af en generel 
debat om, at myndighedsopgaven i årene op til liberaliseringen genererede et årligt over-
skud på omkring 130 mio. kr. 
 
Liberaliseringen af omsyn trådte i kraft den 1. september 2004 og liberaliseringen af syn 
den 1. januar 2005. Statens Bilinspektion blev solgt i marts 2005 for 480 mio. kr. Derved 
kunne private virksomheder efter godkendelse syne og omsyne biler, mens Færdselssty-
relsen fik til opgave at føre tilsyn med disse syns- og omsynsvirksomheder. Styrelsens til-
syn bliver finansieret af gebyrer på syn og omsyn. 
 
3. Forventningerne til det liberaliserede bilsynsmarked var, som det fremgik af bemærknin-
gerne til lovforslaget, både, at bilsyn fortsat blev udført med høj kvalitet, at ingen kom til at 
betale mere for at få synet sin bil, og at synsmulighederne blev mere fleksible, herunder at 
der kom flere syns- og omsynssteder. 
 
II. Udviklingen på bilsynsmarkedet 

Prisen på bilsyn 

4. Statsrevisorerne konstaterede i deres bemærkninger til beretningen, at Transportministe-
riet ikke aktivt fulgte op på liberaliseringen af bilsyn. Statsrevisorerne konstaterede videre, 
at forventningerne til pris kun delvist var indfriet. Bilejerne kunne få synet og omsynet deres 
biler billigere end før liberaliseringen. I praksis betalte mere end 50 % af bilejerne dog me-
re for et syn end før liberaliseringen, og bilejerne havde ikke et tilstrækkeligt overblik over 
priserne på syn. 
 
5. Transportministeren oplyser i sin redegørelse, at det er muligt at vælge et synssted, som 
er billigere eller dyrere end før liberaliseringen. Forbrugeren kan af andre årsager vælge at 
anvende et synssted, som er dyrere end det billigst tilgængelige. Det kan fx dreje sig om 
særligt gunstige åbningstider, placering eller tillægsprodukter. 
 
Ministeren oplyser videre, at det er ministerens opfattelse, at der ikke er en særskilt offent-
lig forpligtelse til prisinformation på området, hvis der i øvrigt er tilstrækkelig gennemsigtig-
hed i priserne. 
 

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS § 18, STK. 4 

 

Rigsrevisionens opfølgnng på beretning nr. 11/2008



138 EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE 2008

 
 

 

2  

6. Jeg er enig med transportministeren i, at der ikke er en særskilt offentlig forpligtelse til 
prisinformation på området, hvis der i øvrigt er tilstrækkelig gennemsigtighed i priserne. 
Det er min opfattelse, at der er en offentlig forpligtelse til prisinformation om bilsyn, fordi 
borgeren har pligt til at få synet sin bil, og fordi gennemsigtighed i priserne på bilsyn netop 
sløres af, at det ikke umiddelbart er muligt at lave en nem prissammenligning, og at prisen 
også kan rumme fx tillægsprodukter ud over det grundlæggende bilsyn. 
 
7. Jeg finder derfor fortsat, at Færdselsstyrelsen bør overveje tiltag, der skaber større pris-
gennemsigtighed. 
 
Kvaliteten af bilsyn 

8. Statsrevisorerne konstaterede i deres bemærkninger til beretningen, at forventningerne 
til fortsat høj kvalitet i bilsyn ikke kunne dokumenteres af Transportministeriet. 
 
Transportministeren oplyser, at det er væsentligt, at Færdselsstyrelsen forbedrer og præci-
serer styrelsens opgørelsesmetoder for derved på en retvisende måde at dokumentere kva-
liteten af bilsyn. 
 
9. Jeg finder svaret tilfredsstillende og vil følge Transportministeriets arbejde med udviklin-
gen af opgørelsesmetoder. 
 
Tilgængelighed til bilsyn 

10. Transportministeren oplyser, at antallet af synssteder er knap tredoblet, og at der ingen 
ventetid er for bilisterne. Det kan sammenlignes med situationen før liberaliseringen, hvor 
der som hovedregel var en ventetid på 5-15 dage og i Storkøbenhavn helt op til 90 dage. 
 
11. Jeg er enig med transportministeren i, at antallet af synssteder er øget markant. 
 
III. Usynede biler og færdselssikkerhed 

12. Rigsrevisionen konstaterede i beretningen, at der ikke fandtes sammenlignelige oplys-
ninger om, i hvilket omfang biler udeblev fra syn, og anbefalede derfor, at Transportministe-
riet burde overveje, om det harmonerede med, at bilsyn skulle medvirke til at sikre færdsels-
sikkerheden. 
 
13. Transportministeren oplyser på baggrund af 2 udenlandske undersøgelser, at det ge-
nerelt ikke er tekniske fejl ved køretøjer, som er årsag til færdselsulykker. Derfor er effek-
ten af periodiske syn sammenlignet med bilisternes adfærd begrænset og usikker. 
 
14. Jeg finder ikke desto mindre, hvis tekniske fejl ved køretøjer er en medvirkende årsag 
til færdselsulykker, at det er vigtigt, at Transportministeriet tilvejebringer oplysninger om, i 
hvilket omfang biler udebliver fra syn og dermed ikke synes rettidigt. 
 
Rigsrevisionen konstaterede i beretningen, at Færdselsstyrelsen sammen med Rigspolitiet 
vurderede en mulig forsøgsordning, der tilvejebringer oplysninger om, hvorvidt nysynede 
biler, som er indblandet i større færdselsuheld, har tekniske fejl. 
 
Jeg kan konstatere, at ministeren i redegørelsen ikke oplyser om resultatet af vurderinger-
ne. 
 
Jeg finder det fortsat vigtigt at få tilvejebragt en mere sikker indsigt i effekten af periodiske 
syn. Denne indsigt kan herefter anvendes som én blandt flere parametre til at vurdere kva-
liteten af netop den danske bilsynsordning. 
 

Rigsrevisionens opfølgnng på beretning nr. 11/2008



139EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE 2008

 
 

 3 

IV. Færdselsstyrelsens tilsyn med bilsyn og departementets opfølgning på Færd-

selsstyrelsens effektivitet 

15. Statsrevisorerne kritiserede i bemærkningerne til beretningen, at Færdselsstyrelsen ik-
ke havde tilrettelagt sit tilsyn med bilsyn tilfredsstillende, og påtalte, at departementet ikke 
havde sikret rammer for en effektiv tilrettelæggelse af Færdselsstyrelsens tilsyn med et libe-
raliseret marked. 
 
16. Transportministeren oplyser, at ministeriet har iværksat en række initiativer, der skal 
medvirke til at effektivisere tilsynet og skabe større klarhed omkring kvaliteten af gennem-
førte syn. 
 
Det fremgår af ministerens redegørelse, at Færdselsstyrelsen fremover vil øge andelen af 
målrettede tilsyn væsentligt. Endvidere har styrelsen igangsat et kvalitetsprojekt, som skal 
medvirke til at forbedre dokumentationen for de gennemførte tilsyn og i højere grad forma-
lisere risikovurderingen, end det er tilfældet i dag. Endelig har styrelsen nedsat en arbejds-
gruppe med repræsentanter for synsbranchen, der skal se på en mulig differentiering af til-
synsresultaterne A, B og C. 
 
17. Jeg finder transportministerens svar tilfredsstillende og vil på et senere tidspunkt og i 
samarbejde med ministeriet vurdere, om initiativerne er tilstrækkelige til at effektivisere 
Færdselsstyrelsens tilsyn med bilsyn. 
 
V. Afslutning 

18. Jeg finder samlet set transportministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
19. Jeg vil følge udviklingen på følgende områder: 
 
� om Transportministeriet medvirker til at skabe større gennemsigtighed i priserne for bil-

syn 
� ministeriets arbejde med udviklingen af opgørelsesmetoder 
� ministeriets overvejelser om at tilvejebringe sammenlignelige oplysninger om biler, der 

udebliver fra bilsyn 
� resultatet af Færdselsstyrelsens og Rigspolitiets vurdering af hensigtsmæssigheden ved 

at iværksætte en forsøgsordning, der tilvejebringer oplysninger om, hvorvidt nysynede 
biler, som er indblandet i større færdselsuheld, har tekniske fejl 

� departementets og Færdselsstyrelsens initiativer til at effektivisere styrelsens tilsyn med 
bilsyn. 

 
20. Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Statsrevisorernes bemærkning 

Beretning 11/2008 om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

Statsrevisorerne vil nøje følge Transportministeriets arbejde med at eff ektivisere og 

kvalitetssikre Færdselsstyrelsens tilsyn med bilsyn. Statsrevisorerne vil også følge 

ministeriets overvejelser om, hvordan der kan tilvejebringes sammenlignelige oplysninger 

om, i hvilket omfang biler udebliver fra bilsyn og dermed ikke synes rettidigt.

Statsrevisorerne, den 21. oktober 2009
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 12/2008 om kommunernes beskæftigelsesindsats 

over for kontanthjælpsmodtagere 

 

Beskæftigelsesministerens redegørelse af 23. september 2009 

 12. oktober 2009 

 
RN A105/09 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handler om de kommunale jobcentres indsats for at få kontanthjælpsmodta-
gerne i arbejde og Beskæftigelsesministeriets tilsyn med indsatsen. Beretningens fokus var 
på, om jobcentrene sikrede, at kontanthjælpsmodtagerne fik den beskæftigelsesindsats, de 
havde ret og pligt til. Rigsrevisionen havde i undersøgelsen set på følgende 4 forhold: 
 
� jobcentrenes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere 
� jobcentrenes rådighedsvurderinger af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 
� kommunernes administration af 300-timers-reglen 
� beskæftigelsesministeriets tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats. 
 
2. Statsrevisorernes bemærkninger til beretningen indeholdt kritik af jobcentrenes beskæf-
tigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Desuden fandt Statsrevisorerne, at Be-
skæftigelsesministeriet mere aktivt burde søge at nyttiggøre de oplysninger, som ministeri-
et har om kommuners beskæftigelsesindsats, og at der var behov for at forenkle regelsæt-
tet på beskæftigelsesområdet.  
 
3. Beskæftigelsesministeren har i sine generelle bemærkninger til beretningen tilkendegi-
vet, at det naturligvis ikke er tilfredsstillende, at der er jobcentre, som ikke sikrer, at kon-
tanthjælpsmodtagere får den aktive indsats, som de har krav på. Ministeren oplyser i rede-
gørelsen, at ministeren umiddelbart efter offentliggørelsen af beretningen lancerede en 
handlingsplan med 6 indsatsområder, som skal understøtte jobcentrenes beskæftigelses-
indsats og håndtere de konstaterede problemer.  
 
II. Jobcentrenes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere 

4. Statsrevisorerne kritiserede i deres bemærkninger til beretningen, at jobcentrene ikke si-
krede, at kontanthjælpsmodtagerne rettidigt fik den indsats, de havde ret og pligt til ifølge 
loven. Desuden fandt Statsrevisorerne det utilfredsstillende, at nogle kommuner i strid med 
reglerne hjemtog statsrefusion for kontanthjælpsmodtagere, der ikke var rettidigt aktiveret. 
 
5. Beskæftigelsesministeren har i sin redegørelse oplyst, at Rigsrevisionens undersøgelse 
for så vidt angår jobcentrenes rettidighed i indsatsen er på linje med ministeriets egne må-
linger. Beskæftigelsesministeriet havde derfor allerede i efteråret 2008 intensiveret opfølg-
ningen over for de jobcentre, som ikke leverede en indsats til tiden, hvilket allerede har gi-
vet målbare resultater på landsplan.  
 

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS § 18, STK. 4 
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6. Endvidere har beskæftigelsesministeren i sin handlingsplan iværksat 3 initiativer, som 
skal understøtte det fortsatte arbejde med at sikre, at kontanthjælpsmodtagerne får og del-
tager i den beskæftigelsesindsats, som de har ret og pligt til. Det drejer sig om: 
 
� en taskforce, som skal bidrage til at effektivisere arbejdsgangene i de enkelte jobcentre 
� en intensiveret formidling af best practise gennem beskæftigelsesregionerne 
� målrettet visitationstilsyn – rettet mod jobcentre med problemer med at holde samtaler 

til tiden. 
 
7. Beskæftigelsesministeren finder det helt uacceptabelt, at nogle kommuner modtager re-
fusion af kontanthjælp, hvis jobcentrene ikke gennemfører den indsats, som de har pligt til. 
Ministeren har i et brev til landets borgmestre indskærpet reglerne. Desuden har ministeren 
som led i sin handlingsplan taget initiativ til at iværksætte en fokusrevision af refusionsområ-
det i regnskaberne for 2010, hvor de kommunale revisorer skal foretage en særlig stikprøve-
baseret revision af den aktive beskæftigelsesindsats.  
 
8. Jeg vil følge beskæftigelsesministerens initiativer med henblik på at sikre, at kontant-
hjælpsmodtagerne får en aktiv indsats til tiden. Desuden vil jeg følge de kommunale revi-
sorers fokusrevision af den aktive beskæftigelsesindsats.  
 
III. Jobcentrenes rådighedsvurderinger af arbejdsmarkedsparate kontanthjælps-

modtagere 

9. Statsrevisorerne kritiserede også i deres bemærkninger til beretningen, at der var stor 
forskel i jobcentrenes vurderinger af, om arbejdsmarkedsparate kontanthjælpere stod til 
rådighed for arbejdsmarkedet. Ministeren er helt enig i, at dette forhold skal undersøges 
nærmere for at vurdere, om nogle kommuner foretager for få rådighedsvurderinger. Mini-
steren oplyser, at Arbejdsdirektoratet er ved at undersøge, hvordan denne problemstilling 
kan indgå i det kommunale rådighedstilsyn. 
 
10. Beskæftigelsesministeren oplyser desuden, at kommunerne fra den 1. januar 2009 har 
skullet registrere og indberette, hver gang en ledig udebliver fra jobsamtaler, aktivering el-
ler lignende situationer, der rejser tvivl om en persons rådighed for arbejdsmarkedet. Ifølge 
ministeren er de nye regler indført for at skabe mere viden om jobcentrenes rådighedsvur-
deringer. Desuden vil oplysningerne om jobcentrenes rådighedsvurderinger løbende blive 
offentliggjort på Arbejdsdirektoratets hjemmeside for at skaffe et bedre sammenlignings-
grundlag af kommunernes administration af rådighedsområdet. 
 
11. Jeg vil følge ministerens arbejde med at skaffe bedre information om kommunernes 
administration af rådighedsvurderinger og med at udvikle ministeriets tilsyn på området. 
Desuden vil jeg følge udviklingen i forskellen mellem kommunernes rådighedsvurderinger. 
 
IV. Kommunernes administration af 300-timers-reglen 

12. Rigsrevisionens undersøgelse viste, at kommunernes administration af 300-timers-
reglen for ægtepar på kontanthjælp skete i overensstemmelse med loven. 
 
13. Beskæftigelsesministeren tilkendegiver, at dette er meget tilfredsstillende. Ministeren 
finder det endvidere tilfredsstillende, at kommunerne har fokus på kvalitetskontrol af de af-
gørelser om bortfald af kontanthjælp, der træffes. Ministeren oplyser, at ministeren vil følge 
administrationen af 300-timers-reglen nøje. 
 
14. Jeg vil følge beskæftigelsesministerens opfølgning vedrørende administrationen af 
300-timers-reglen.  
 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 12/2008
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V. Beskæftigelsesministeriets tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats 

15. Rigsrevisionen fandt i sin beretning, at Beskæftigelsesministeriet bør overveje om det 
særlige lovbestemte tilsyn er tilrettelagt på en måde, som tjener til at forbedre de kommu-
nale jobcentres beskæftigelsesindsats. 
 
16. Statsrevisorerne pegede i deres bemærkninger på, at Beskæftigelsesministeriet mere 
aktivt burde søge at nyttiggøre de oplysninger, det har om kommunernes beskæftigelses-
indsats over for kontanthjælpsmodtagere. 
 
17. Beskæftigelsesministeren bemærker, at det altid har været et klart mål for Beskæftigel-
sesministeriet, at resultaterne af ministeriets tilsyn og overvågning skal nyttiggøres. Ifølge 
ministeren gøres det bl.a. ved at stille diverse data til rådighed for fx kommunerne og be-
skæftigelsesregionerne. Ministeren tilkendegiver samtidig, at der ikke er behov for flere 
særlige lovbestemte tilsyn.  
 
18. Beskæftigelsesministeren har imidlertid som led i sin handlingsplan taget initiativ til at 
målrette og intensivere Beskæftigelsesministeriets visitationstilsyn. Det lovbestemte visita-
tionstilsyn bliver fremover rettet mod de kommuner, der har særlige problemer med at af-
holde jobsamtaler med kontanthjælpsmodtagerne til tiden. Ligeledes er Arbejdsdirektoratet 
som tidligere nævnt ved at undersøge, hvordan direktoratet ved rådighedstilsynet kan un-
dersøge, om nogle jobcentre foretager for få rådighedsvurderinger. 
 
19. Beskæftigelsesministeren anfører i sin redegørelse, at de kommunale revisorer har ho-
vedansvaret for at føre tilsyn med kommunerne. Ministeren har derfor som led i sin hand-
lingsplan besluttet at fremsætte et lovforslag med henblik på at sikre en generel bemyndi-
gelse til at fastsætte nærmere retningslinjer om de kommunale revisorers tilsyn på beskæf-
tigelsesområdet. Det giver ifølge ministeren mulighed for hurtigt at kunne gennemføre yder-
ligere stramninger via de kommunale revisorer, hvis kommunerne ikke retter op på proble-
merne.  
 
20. Jeg vil følge det målrettede og intensiverede visitationstilsyn. Endvidere vil jeg følge 
ministerens arbejde med at få en generel bemyndigelse til at fastsætte regler for de kom-
munale revisorers tilsyn på beskæftigelsesområdet.  
 
VI. Regelforenkling  

21. Statsrevisorerne fremhæver i deres bemærkninger behovet for at forenkle det kompli-
cerede regelsæt på beskæftigelsesområdet.  
 
22. Beskæftigelsesministeren er enig i, at regelsættene på området er komplicerede, og at 
der er behov for regelforenkling. Ministeren bemærker, at regeringen allerede i 2007 i gang-
satte et såkaldt ”afbureaukratiseringsprojekt” med det formål at forenkle og mindske bureau-
kratiet på beskæftigelsesområdet. På baggrund af projektet er der fremkommet en lang ræk-
ke konkrete forslag til forenkling af regler og procedurer. Flere forslag har kunnet gennem-
føres administrativt i jobcentrene og er ifølge ministeren gennemført. Andre regelforenklin-
ger har krævet lovændringer. Disse lovændringer træder først i kraft i 2009 og 2010. 
 
23. Beskæftigelsesministeren vurderer, at regeringen har haft stort fokus på behovet for 
forenklinger af regelsættene på området, og at dette fokus vil blive fastholdt i fremtiden.  
 
VII. Afslutning 

24. Jeg finder beskæftigelsesministerens redegørelse tilfredsstillende. Jeg konstaterer, at 
ministeren med sin handlingsplan har taget en række initiativer, der skal understøtte kom-
munernes aktive beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. 
 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 12/2008



151EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE 2008

 
 

 

4  

Jeg vil derfor følge udviklingen på følgende områder:  
 
� ministerens initiativer med henblik på at sikre, at kontanthjælpsmodtagerne får en aktiv 

indsats til tiden samt de kommunale revisorers fokusrevision af den aktive beskæftigel-
sesindsats  

� ministerens arbejde med at skaffe bedre information om kommunernes administration 
af rådighedsvurderinger og med at udvikle ministeriets tilsyn på området 

� hvordan ministeren har fulgt kommunernes administration af 300-timers-reglen 
� det målrettede og intensiverede visitationstilsyn samt ministerens arbejde med at få en 

generel bemyndigelse til at fastsætte regler for de kommunale revisorers tilsyn på be-
skæftigelsesområdet. 

 
Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 12/2008
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 13/2008 om TV 2 Danmark A/S’ økonomi 

 

Kulturministerens redegørelse af 10. september 2009 

 9. oktober 2009 

 
RN A403/09 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handler om det statslige aktieselskab TV 2 Danmark A/S (TV 2), som kom 
ud af 2007 med et underskud på 213,5 mio. kr. og som følge heraf fik behov for midlertidig 
statslig låntagning i 2008.  
 
2. I beretningen vurderede Rigsrevisionen udviklingen i TV 2’s økonomi siden etableringen 
som aktieselskab i 2003 samt ledelsens (dvs. direktionen og bestyrelsen) håndtering af TV 2-
koncernens samlede økonomi, udvalgte forretningsaktiviteter og aftaler. Beretningen foku-
serede primært på den daværende ledelse, men tiltag foretaget af den nuværende ledelse 
blev også inddraget. Desuden vurderede Rigsrevisionen, om Kulturministeriet havde udøvet 
et tilstrækkeligt tilsyn med TV 2’s økonomi. 
 
3. I forbindelse med afgivelse af ministerredegørelsen har kulturministeren indhentet en 
skriftlig udtalelse fra TV 2’s bestyrelse, hvor ministeren anmoder om bestyrelsens bemærk-
ninger til beretningen. 
 
Ministeren opdeler sin besvarelse i et afsnit om den tidligere ledelse af TV 2, et afsnit om 
den nuværende ledelse af TV 2 samt et afsnit om Kulturministeriets tilsyn med TV 2. Mini-
sterredegørelsen vil blive behandlet i overensstemmelse hermed. 
 
II. Den tidligere ledelse af TV 2 

4. Statsrevisorerne konstaterede i deres bemærkninger til beretningen, at TV 2’s økonomi-
ske problemer skyldtes dårlig ledelse og utilfredsstillende økonomistyring hos den davæ-
rende direktion og bestyrelse samt utilstrækkelig revision. Statsrevisorerne fandt det sær-
deles kritisabelt, at den daværende bestyrelse forholdt sig for ukritisk og passivt til, at den 
daværende direktion i 2006 og 2007 iværksatte en række nye forretningsinitiativer, fx TV 2 
Radio, på baggrund af urealistiske budgetter og ringe beslutningsgrundlag.  
 
5. Statsrevisorerne fandt det særdeles kritisabelt, at TV 2’s konstituerede administrerende 
direktør i strid med tegningsreglerne indgik en tillægsaftale om TV 2’s lejemål, som var og 
fortsat er økonomisk belastende og ufordelagtig for TV 2. Hertil kom, at den konstituerede 
direktør indgik flere usædvanlige aftaler om distribution af tv-kanaler, som påvirkede TV 2’s 
økonomi negativt, og undlod at informere bestyrelsen tilstrækkeligt om den økonomiske sta-
tus.  
 
6. Ministeren anfører i sin redegørelse, at kritikken mod den tidligere ledelse af TV 2 er af 
så alvorlig karakter, at ministeren på tidspunktet for offentliggørelsen af beretningen om 
TV 2’s økonomi den 20. maj 2009 tilkendegav, at regeringen vil iværksætte en nøjere un-

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 
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dersøgelse af, om der foreligger et juridisk grundlag for at gennemføre et erstatningskrav 
mod TV 2’s tidligere bestyrelse og direktion for tab, som selskabet måtte have lidt som føl-
ge af selskabets økonomiske og forretningsmæssige dispositioner. Da kritikken primært 
retter sig mod forhold i perioden 2006-2007, er undersøgelsen rettet mod denne periode 
samt budgetlægningen for 2008. 
 
7. Det fremgår videre af ministerredegørelsen, at undersøgelsen vil have form af en gransk-
ning efter aktieselskabslovens regler og vil indeholde en erstatningsretlig vurdering af:  
 
� om ledelsens (bestyrelse og direktion) behandling af virksomhedens budgetter for 2006, 

2007 og 2008 baserede sig på et forsvarligt beslutningsgrundlag 
� om virksomhedens ledelse (bestyrelse og direktion) i forsvarligt omfang fulgte udviklin-

gen i TV 2’s økonomi og reagerede i relevant omfang på udviklingen i løbet af 2007 
� om ledelsen (bestyrelse og direktion) havde tilvejebragt et forsvarligt beslutningsgrund-

lag forud for beslutning af en række nye forretningsinitiativer, herunder etableringen af 
TV 2 Radio og en række ”New Bizz Areas”-initiativer 

� direktionens indgåelse af tillægsaftale af 29. oktober 2007 til lejekontrakt om leje af 
Teglholmen, herunder om direktionen har haft den fornødne kompetence, og om virk-
somhedens ledelse (bestyrelse og direktion) havde tilvejebragt et forsvarligt beslutnings-
grundlag herfor 

� direktionens indgåelse af aftaler om distribution af tv-kanaler i efteråret 2007 – samt en 
tillægsaftale til aktionæroverenskomsten vedrørende TV 2 Sport A/S, herunder om det-
te er sket i virksomhedens interesse – og om ledelsen (bestyrelse og direktion) havde 
tilvejebragt et forsvarligt beslutningsgrundlag herfor. 

 
8. Det indgår i kommissoriet, at såfremt granskningsmanden på baggrund af en gennem-
gang af ovenstående forhold måtte vurdere, at den daværende ledelse (bestyrelse og direk-
tion) har handlet erstatningsretligt ansvarspådragende, ønskes der en vurdering af, hvor-
vidt ledelsens informationer til og dialog med eneaktionæren (Kulturministeriet) kan give 
anledning til begrænsninger i mulighederne for at gennemføre et erstatningskrav mod den 
daværende ledelse. Der sigtes mod, at undersøgelsesrapporten foreligger inden udgangen 
af indeværende år. 
 
9. Jeg forstår en granskningsundersøgelse efter aktieselskabslovens § 86 som en under-
søgelse, der fortrinsvis baserer sig på skriftligt materiale, som TV 2 og ministeriet måtte 
være i besiddelse af. Granskningsundersøgelsen vil i modsætning til Rigsrevisionens revi-
sionsundersøgelse fokusere på muligheden for at gøre et eventuelt erstatningsansvar gæl-
dende. Jeg vil følge sagen og orientere Statsrevisorerne, når resultatet af undersøgelsen 
foreligger.  
 
III. Den nuværende ledelse af TV 2 

10. Statsrevisorerne konstaterede i sine bemærkninger til beretningen, at TV 2’s nuværen-
de direktion og bestyrelse siden december 2007 har arbejdet på at forbedre TV 2’s økonomi.  

11. Det fremgår af TV 2’s udtalelse til ministerredegørelsen, at TV 2 har ansat en ny admi-
nistrerende direktør i december 2007 og en ny finansdirektør i april 2008. I perioden ultimo 
2007 - primo 2009 er hele bestyrelsen blevet skiftet ud. Udskiftningen af formandskabet 
skete i december 2007. 
 
12. Ministeren har i sin redegørelse oplyst, at den nuværende ledelse i TV 2 har iværksat 
følgende tiltag: 
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Udskiftning af revisor og dennes gennemgang af procedurer 

13. På generalforsamlingen i april 2008 blev antallet af revisorer reduceret fra 2 til 1, og det 
er blevet præciseret, at revisionen skal foretage en generel vurdering og gennemgang af 
kontinuiteten i de procedurer, som anvendes ved udarbejdelsen af halvårsrapporten og 3. 
kvartalsregnskab. På generalforsamlingen i april 2009 blev det besluttet at skifte revisions-
selskab. 
 
Ændringer af vedtægter, forretningsorden, direktionsinstruks, intern og ekstern rapporte-

ring mv. 

14. TV 2’s nye ledelse foranledigede i april 2008 en forenkling, ensretning og opdatering af 
procedurereglerne i selskabets forretningsorden og direktionsinstruks.  
 
Herudover har TV 2’s direktion udvidet økonomirapporteringen til bestyrelsen, bl.a. ved at 
rapporteringen nu også omfatter likviditetsudviklingen i koncernen. Derudover har ledelsen 
besluttet at udvide den eksterne økonomirapportering i halv- og helårsrapporterne, og besty-
relsen har derudover besluttet at offentliggøre kvartalsregnskaberne. 
 
15. I februar 2009 opdaterede direktionen reglerne for, hvorledes aftaler behandles og un-
derskrives på TV 2, og i dette regelsæt er det indskærpet, at aftaler skal forelægges juridisk 
afdeling til godkendelse, inden de underskrives. 
 
16. Jeg finder det tilfredsstillende, at TV 2 har taget initiativer, der medfører klare regler for 
håndtering af aftaler, samt at bestyrelsen sikres flere relevante informationer. Dermed sikres 
bl.a., at TV 2’s bestyrelse og direktion til stadighed har det bedst mulige udgangspunkt for 
drøftelser og beslutninger. 
 
Tiltag i forhold til TV 2’s økonomi 

17. TV 2 oplyser i sin udtalelse til ministerredegørelsen, at TV 2 har gennemført flere spare-
runder for at begrænse TV 2’s omkostninger og anlægsinvesteringer, hvilket bl.a. har resul-
teret i en betydelig stillingsreduktion og en afvikling af TV 2 Radio. Derudover er TV 2’s 
New Bizz-afdeling blevet nedlagt, og hovedparten af aktiviteterne lukket ned, så TV 2 frem-
over har fokus på TV 2’s kerneaktiviteter. 
 
18. På bestyrelsesmødet i marts 2008 blev der foretaget en gennemgang af byggeriet på 
Teglholm Allé, og bestyrelsen har efterfølgende løbende modtaget orientering om byggeri-
erne i henholdsvis Odense og København.  
 
19. Endelig betyder den omstruktureringsplan, der blev fremsendt til Europa-Kommissionen 
den 4. februar 2009 som opfølgning på tildeling af redningsstøtten i august 2008, at TV 2 
frem til udgangen af omstruktureringsperioden bl.a. ikke må starte nye kanaler, at TV 2 skal 
afhænde sendenettet for derigennem at nedbringe sin gæld, og at TV 2 i omstrukturerings-
perioden er underkastet intensiv kontrol.  
 
20. Jeg finder det tilfredsstillende, at den nuværende ledelse i TV 2 har taget en række ini-
tiativer, der kan forbedre styringen af selskabet. Jeg vil følge resultatet af Europa-Kommis-
sionens behandling af omstruktureringsplanen og orientere Statsrevisorerne herom.  
 
IV. Kulturministeriets tilsyn med TV 2 

21. Statsrevisorerne fandt det i deres bemærkning til beretningen naturligt, at Kulturministe-
riet i 2006 og 2007 ikke bare havde forholdt sig til TV 2’s strategi og investeringer, men og-
så til spørgsmålet om, hvorvidt investeringerne kunne rummes inden for TV 2’s økonomi. 
Statsrevisorerne kritiserede, at kulturministeren var for passiv i rollen som ejer af TV 2, da 
kulturministeren primo 2008 blev bekendt med den kritisable forretningsførelse i TV 2.  

Statsrevisorerne fandt det endvidere særdeles relevant, at ministeren havde igangsat en 
række initiativer, der skal sikre, at statens midler forvaltes forsvarligt, og at staten ikke lider 
tab. 
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Tilsynet med TV 2’s økonomi 

22. Ministeren anfører i sin redegørelse, at det er bestyrelse og direktion, der efter aktiesel-
skabslovens ordning forestår ledelsen af TV 2. Ministeren finder derfor også, jf. kap. VI i be-
retningen om Kulturministeriets tilsyn med TV 2, at tilsynet med TV 2 skal tilrettelægges på 
en måde, der fuldt ud respekterer den grundlæggende arbejds- og ansvarsfordeling mellem 
bestyrelse og aktionær, der er fastlagt i aktieselskabsloven. Det fremgår ligeledes af TV 2’s 
bestyrelses udtalelse, at bestyrelsen finder det vigtigt at pointere, at det også fremover er 
bestyrelsen og direktionen, der forestår ledelsen af TV 2 i overensstemmelse med aktiesel-
skabslovens bestemmelser. 
 
Jeg er enig i den principielle arbejdsdeling mellem minister og ledelsen i et statsligt sel-
skab.  
 
23. Ministeren har i sine overvejelser omkring ministeriets fremtidige tilsyn med TV 2 lagt 
vægt på at respektere princippet om, at en minister almindeligvis vil kunne basere tilsynet 
med statslige aktieselskaber på den information, som selskaberne er forpligtet til at offent-
liggøre i medfør af aktieselskabsloven og årsregnskabsloven. 
 
24. TV 2 aflægger i dag regnskab hvert halve år. Ministeriet agter at foranledige selskabets 
vedtægter ændret, så TV 2 fremover skal aflægge regnskab hvert kvartal. En regnskabsaf-
læggelse på kvartalsbasis vil give ministeriet mulighed for bedre at kunne følge den økono-
miske udvikling i selskabet, samtidig med at ansvarsfordelingen mellem staten som aktio-
nær og selskabet respekteres. Ministeren har i den forbindelse noteret, at TV 2’s bestyrelse 
anfører, at bestyrelsen har besluttet at offentliggøre kvartalsregnskaber. 
 
25. Herudover vil ministeren iværksætte en yderligere formaliseret mødekadence mellem 
TV 2’s ledelse og Kulturministeriet med faste dagsordenspunkter. I den forbindelse vil mini-
steren foranledige, at der skriftligt bliver fastsat udbyggede retningslinjer for kommunikatio-
nen mellem TV 2 og Kulturministeriet.  
 
26. Retningslinjerne indebærer bl.a., at Kulturministeriet automatisk skal modtage relevant 
information, der offentliggøres af TV 2 i medfør af lovgivningen, herunder aktieselskabslo-
ven. Herudover indebærer de, at der skal afholdes mindst 2 faste møder årligt mellem mini-
steren og TV 2’s bestyrelsesformand med henblik på drøftelse af selskabets udvikling (her-
under afrapportering af økonomi) og strategi, bestyrelsens sammensætning samt andre for-
hold af væsentlig betydning. Faste dagsordenspunkter for disse møder vil omfatte: 
 
� status for TV 2’s rammevilkår 
� afrapportering af den økonomiske udvikling, herunder i forhold til selskabets ordinære 

rapportering 
� status for TV 2’s strategiarbejde og forventninger til større investeringsprojekter 
� bestyrelsens forhold. 
 
Herudover skal der afholdes kvartalsvise møder, hvor TV 2’s økonomidirektør orienterer 
ministeriet om regnskabsaflæggelse. 
 
27. Ministeren agter yderligere at formalisere kravet om, at der skal ske en forhåndsoriente-
ring af ministeren om væsentlige forhold, ved at foranledige at der i selskabets vedtægter 
indsættes en bestemmelse herom. 
 
28. Ministeren anfører, at de udbyggede retningslinjer vil give ministeriet mulighed for bed-
re at kunne følge med i den forretningsmæssige udvikling for TV 2, herunder overvejelser 
omkring strategi mv. Ministeren anfører desuden, at møderne vil øge fokus på ledelsens 
arbejde og dermed antagelig også skærpe ledelsens opmærksomhed på egne dispositio-
ner.  
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29. TV 2 har i sin udtalelse til ministerredegørelsen anført, at den nye ledelse redegjorde 
for TV 2’s økonomiske situation på et møde den 18. januar 2008 i Kulturministeriet, og at 
der efterfølgende har været afholdt kvartalsvise møder mellem TV 2’s ledelse og Kultur-
ministeriet med henblik på en orientering om TV 2’s forhold. 
 
30. Jeg finder det samlet tilfredsstillende, at ministeriet har iværksat en række tiltag i for-
hold til ministeriets tilsyn med TV 2. De udbyggede retningslinjer vil kunne danne et godt 
grundlag for en øget informationsudveksling mellem ministeriet og selskabet og for mini-
steriets tilsyn med TV 2. 
 
V. Afslutning 

31. Jeg finder samlet set kulturministerens redegørelse tilfredsstillende.  
 
Jeg vil følge udviklingen på følgende områder: 
 
� resultatet af granskningsundersøgelsen 
� resultatet af Europa-Kommissionens behandling af omstruktureringsplanen for TV 2. 
 
Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 14/2008 om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til 

Roskilde Bank A/S 

 

Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 2. oktober 2009 

 29. oktober 2009 

 
RN A204/09 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen omhandlede Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S, her-
under hvorvidt Finanstilsynet var opmærksom på problemerne i Roskilde Bank A/S. Rigs-
revisionen undersøgte i den forbindelse grundlaget for Finanstilsynets tilsyn med pengein-
stitutterne, herunder Finanstilsynets planlægning og gennemførelse af tilsyn. Desuden inde-
holdt beretningen en vurdering af rammerne for Finanstilsynets virksomhed og indgrebet 
over for Roskilde Bank A/S.  
 
II. Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse om Finanstilsynets aktiviteter i 

forhold til Roskilde Bank A/S 

Finanstilsynets tilsyn med pengeinstitutter 

2. Det fremgik af beretningen, at Finanstilsynet har ført et risikobaseret tilsyn på tilfredsstil-
lende vis, men at tilsynets planlægning af tilsynsaktiviteter kan forbedres, fx ved at inddra-
ge data fra kvartalsvise overvågninger af pengeinstitutterne. Tilsynet vil derudover kunne 
forbedres, ved at Finanstilsynets procedurer for opfølgning skærpes. 
 
3. Økonomi- og erhvervsministeren oplyser i sin redegørelse, at Finanstilsynet fremover vil 
følge mere aktivt og systematisk op på de påbud, der afgives. Finanstilsynet har tilkendegi-
vet over for ministeren, at det fremover særskilt vil følge op på påbud og særlige risikooplys-
ninger, hvad angår pengeinstitutter, der figurerer på observationslisten, eller som er under 
skærpet tilsyn. 
 
4. I forhold til Finanstilsynets opfølgning på påbud vurderede Rigsrevisionen i beretningen, 
at det ville være hensigtsmæssigt, hvis pengeinstituttets eksterne revisor havde pligt til at 
redegøre for instituttets efterlevelse af påbud og ikke som i dag, hvor revisor kun skal angi-
ve bemærkninger i revisionsprotokollatet, hvis påbuddet ikke er efterkommet.  
 
5. Økonomi- og erhvervsministeren oplyser i den forbindelse, at revisionsbekendtgørelsen 
med virkning fra årsrapporterne for 2009 vil blive skærpet. Skærpelsen af reglerne indebæ-
rer, at der fremover vil være en pligt for revisionen til i revisionsprotokollatet positivt at for-
holde sig til hvert enkelt af de afgivne påbud, herunder om påbuddet er efterlevet, og sær-
ligt hvordan påbuddet konkret er blevet efterlevet.  
 
6. Ministeren oplyser endvidere i sin redegørelse, at ministeriet har igangsat en række ini-
tiativer, der skal styrke Finanstilsynets kontrol med pengeinstitutterne, herunder styrke op-
følgningen. Med lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 
har Finanstilsynet fremover mulighed for at påbyde penge- og realkreditinstitutter at offent-

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 
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liggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet i form af påbud, påtaler og risikooplysninger. 
Der er med loven tillige truffet beslutning om, at Finanstilsynet kan fastsætte regler for pen-
ge- og realkreditinstitutters offentliggørelse af deres opgørelse af det individuelle solvens-
behov, hvilket vil ske med virkning fra og med årsrapporten for 2009. Ministeren oplyser 
også, at Finanstilsynet fremover bl.a. skal gennemgå solvensbehovet for kreditinstitutter 
mindst én gang om året. Dette gælder alle kreditinstitutter bortset fra de allermindste. Sam-
tidig har Finanstilsynet igangsat et arbejde med yderligere stramninger af Finanstilsynets 
arbejde med inspektioner af kreditinstitutterne. 
 
7. Jeg vil følge op på effekten af opstramningerne af Finanstilsynets kontrol med pengein-
stitutter. Jeg vil derudover følge op på anvendelsen af data fra kvartalsvise overvågninger 
af pengeinstitutterne. 
 
Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank A/S 

8. Statsrevisorerne fandt det særdeles kritisabelt, at Finanstilsynet ikke fastholdt sine skøn 
over bankens solvensbehov og ikke systematisk fulgte op på bankens opfølgning på tilsy-
nets påbud og risikooplysninger. Statsrevisorerne konstaterede endvidere, at en række 
fremadrettede tiltag var iværksat sideløbende med Rigsrevisionens undersøgelse, samt at 
der kunne være mulighed for at overveje yderligere tiltag, når forløbet i Roskilde Bank A/S 
var yderligere undersøgt. 
 
9. Det fremgik af beretningen, at Finanstilsynets afrapportering til pengeinstitutterne kunne 
gøres mere klar, så det er tydeligt, hvornår der er tale om forhold af alvorlig karakter. 
 
10. I forhold til fastholdelse af solvenskrav bemærker økonomi- og erhvervsministeren i sin 
redegørelse, at Roskilde Bank A/S forhøjede sit solvensbehov betydeligt, efter at Finanstil-
synet havde vurderet bankens solvensbehov. Endvidere oplyser ministeren, at der er knyt-
tet en vis usikkerhed til de forskellige metoder for opgørelsen af solvensbehovet, hvilket 
også gælder for den metode, som anvendes af Finanstilsynet. Denne usikkerhed var ifølge 
ministeren medvirkende til, at Finanstilsynet og Det Finansielle Virksomhedsråd acceptere-
de et solvensbehov på kun 10,75 %. 
 
11. I beretningen konstaterede Rigsrevisionen, at Finanstilsynet alene anvendte påbud og 
risikooplysninger over for Roskilde Bank A/S, idet tilsynets øvrige redskaber ikke blev bragt 
i anvendelse over for banken. Det fremgik ligeledes af beretningen, at Finanstilsynet burde 
forbedre modellen for fastsættelse af værdien af fast ejendom samt fastsætte procedurer 
for, hvornår solvensbehov eller nedskrivninger skal korrigeres. 
 
12. Økonomi- og erhvervsministeren oplyser i sin redegørelse, at ministeriet arbejder med 
at gøre det lettere for Finanstilsynet at anvende de øvrige redskaber, som Finanstilsynet 
har til rådighed i relation til afgivelse af påbud. Det drejer sig bl.a. om mulighederne for at 
afskedige bestyrelsesmedlemmer eller direktøren i pengeinstitutter, der ikke følger de på-
bud, der er udstedt af Finanstilsynet. 
 
13. Statsrevisorerne fandt, at der kunne være mulighed for at iværksætte yderligere tiltag, 
når Finanstilsynets undersøgelse af, om den interne og den eksterne revision har udfyldt 
deres roller på forsvarlig vis, og Finanstilsynets særlige redegørelse om forløbet omkring 
Roskilde Bank A/S var blevet offentliggjort. 
 
14. Økonomi- og erhvervsministeren oplyser, at der er foretaget en advokatundersøgelse 
på vegne af Roskilde Bank A/S’ bestyrelse. Det vurderes i undersøgelsen, at ledere i Ros-
kilde Bank A/S, enkelte medlemmer af bankens daværende bestyrelse samt intern og eks-
tern revision i enkelte tilfælde har handlet kritisabelt og ansvarspådragende for banken. På 
baggrund af undersøgelsen har bestyrelsen i Roskilde Bank A/S besluttet at indlede retslige 
skridt over for de pågældende. 
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Ministeren oplyser i forlængelse heraf, at Finanstilsynet vil starte processen med at udar-
bejde udkast til politianmeldelser til forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd. Af 
efterforskningsmæssige årsager har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet 
bedt om, at Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelse ikke offentliggøres. 
 
15. Finanstilsynet har derudover foretaget en intern undersøgelse af, om den interne og 
eksterne revision har udfyldt deres roller på forsvarlig vis, som ligger til grund for tilsynets 
udarbejdelse af udkast til politianmeldelser. Dette fremgår ikke af ministerredegørelsen. 
Jeg har ingen bemærkninger hertil, men jeg vil for en god ordens skyld indhente resulta-
terne af den interne undersøgelse og rapportere til Statsrevisorerne herom. 
 
16. Endelig oplyser økonomi- og erhvervsministeren, at ministeren vil igangsætte en uvil-
dig forundersøgelse af, om der kan placeres et tjenstligt ansvar hos ledelsen i Finanstilsy-
net. Ifølge ministeren forventes det, at forundersøgelsen kan iværksættes inden for den 
nærmeste fremtid, og at den vil blive gennemført af en uvildig advokat.  
 
17. Jeg vil følge op på ministerens arbejde med at lette Finanstilsynets mulighed for at an-
vende andre redskaber over for pengeinstitutter, der ikke følger Finanstilsynets påbud. Jeg 
vil endvidere følge de retslige tiltag over for den tidligere ledelse og revisorerne i Roskilde 
Bank A/S samt Finanstilsynets eventuelle politianmeldelser og ministeriets undersøgelse 
af, om der kan placeres et tjenstligt ansvar hos ledelsen i Finanstilsynet. Endelig vil jeg føl-
ge Finanstilsynets initiativer i forhold til at forbedre afrapporteringen til pengeinstitutterne 
samt Finanstilsynets arbejde med at forbedre modellen til fastsættelse af værdien af fast 
ejendom. 
 
Indgrebene over for Roskilde Bank A/S 

18. Det fremgik af beretningen, at de 2 indgreb over for Roskilde Bank A/S blev udviklet ad 
hoc og gennemført ud fra en række forudsætninger, som Økonomi- og Erhvervsministeriet 
havde opstillet. Økonomi- og Erhvervsministeriet tilvejebragte den nødvendige lovhjemmel 
til at overlade selve afviklingen af Roskilde Bank A/S til det statslige afviklingsselskab Finan-
siel Stabilitet. 
 
19. Jeg vil som en del af min opfølgning give en status på afviklingen af Roskilde Bank A/S. 
 
Rammerne for Finanstilsynets virksomhed 

20. Det fremgik af beretningen, at Finanstilsynet har haft tilstrækkelige økonomiske resur-
ser, men har vanskeligt ved at tiltrække og fastholde bl.a. kreditspecialister. Endvidere 
fremgik det, at reglerne om Finanstilsynets tavshedspligt er blevet ændret, så offentlighe-
den fremover har mulighed for at få bedre kendskab til de finansielle virksomheders øko-
nomiske situation. 
 
21. Jeg har noteret mig, at økonomi- og erhvervsministeren oplyser i sin redegørelse, at 
Finanstilsynet har fået tilført yderligere resurser, der ifølge ministeren vil medføre en styrkel-
se af Finanstilsynets arbejde.  
 
22. Jeg vil følge op på Finanstilsynets mulighed for at tiltrække og fastholde bl.a. kreditspe-
cialister. 
 
III. Afslutning 

23. Jeg finder samlet set økonomi- og erhvervsministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
Jeg vil følge udviklingen på følgende områder: 
 
Finanstilsynets tilsyn med pengeinstitutter 

� ministeriets initiativer til at styrke Finanstilsynets kontrol med pengeinstitutter 
� anvendelsen af data fra den kvartalsvise overvågning af pengeinstitutter.  
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Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank A/S 

� Finanstilsynets muligheder for at anvende andre redskaber over for pengeinstitutter, 
der ikke følger Finanstilsynets påbud 

� resultatet af Finanstilsynets interne undersøgelse af, om den interne og eksterne revi-
sion har udfyldt deres roller på forsvarlig vis 

� resultatet af de retslige tiltag over for den tidligere ledelse og revisorerne i Roskilde 
Bank A/S samt Finanstilsynets eventuelle politianmeldelser 

� resultatet af ministeriets undersøgelse af, om der kan placeres et tjenstligt ansvar hos 
ledelsen i Finanstilsynet 

� initiativerne til at forbedre Finanstilsynets afrapportering til pengeinstitutterne 
� arbejdet med at forbedre modellen til fastsættelse af værdien af fast ejendom. 
 
Indgrebene over for Roskilde Bank A/S 

� afviklingen af Roskilde Bank A/S. 
 
Rammerne for Finanstilsynets virksomhed 

� Finanstilsynets mulighed for at tiltrække og fastholde bl.a. kreditspecialister. 
 
Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Statsrevisorernes bemærkning 

Beretning 14/2008 om Finanstilsynets aktiviteter 
i forhold til Roskilde Bank A/S

Statsrevisorerne fi nder det positivt, at der med vedtagelsen af lov nr. 67 af 3. februar 

2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter er skabt mulighed for, at borgere og 

virksomheder kan få bedre indsigt i penge- og realkreditinstitutternes solvens og evt. 

påbud fra Finanstilsynet. Loven indebærer, at Finanstilsynet nu kan kræve, at institut-

terne off entliggør Finanstilsynets påbud, risikooplysninger, påtaler mv. Loven indebærer 

også, at Finanstilsynet kan fastsætte regler for penge- og realkreditinstitutternes 

off entliggørelse af deres solvensbehov. 

Statsrevisorerne vil nøje følge initiativerne til at styrke Finanstilsynets kontrol med 

penge- og realkreditinstitutter samt ministeriets og Finanstilsynets fortsatte opfølgning i 

forbindelse med afviklingen af Roskilde Bank A/S. 

Statsrevisorerne, den 25. november 2009
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N O T A T                        �

 

Kvalitets- og dokumentationskrav til private leverandører under udvi-

det frit valg 

Det har fremgået af flere medier, at der ikke stilles krav til de private leve-

randører under det udvidede frie valg. Det er ikke rigtigt. Der stilles en lang 

række krav, og med de nye aftaler gældende fra juli 2009 er kravene på vis-

se områder blevet skærpet. 

 

Danske Regioner vil tage initiativ til at vurdere yderligere kvalitets- og do-

kumentationskrav hen over efteråret med henblik på de nye aftaler, der skal 

gælde fra januar 2010. Det fremgår bl.a. af den hensigtserklæring, Danske 

Regioner har udarbejdet sammen med de to brancheforeninger for private 

hospitaler mv. (BPK og SPPD) (link) 

 

Nedenfor er eksempler på kvalitets- og dokumentationskrav for de private 

leverandører under udvidet frit valg: 

 

� Den private leverandør skal kunne redegøre for behandlingserfa-

ring, faglige kvalifikationer, vagtberedskab, apparaturstand, behand-

lingsprincipper, kvalitetsudviklingsinitiativer mv. 

� Den private leverandør skal omfattes af akkrediteringssystemet Den 

Danske Kvalitetsmodel, når det stilles til rådighed for det enkelte 

hospital. Modellen implementeres fra 2010. 

� Den private leverandør er forpligtet til at indberette til de relevante 

kliniske kvalitetsdatabaser og til at overholde de relevante faglige 

referenceprogrammer. Det private hospital mv. skal kunne redegøre 

for, at de faglige referenceprogrammer overholdes. 

� Den private leverandør skal kunne dokumentere tilstedeværelsen af 

nødstrømsanlæg. 

� Den private leverandør skal kunne dokumentere instrukser for for-

holdsregler vedr. brand, hjertestop, akut overflytning af patient til et 

offentligt sygehus, håndtering af akutte komplikationer. 

 17-06-2009 

 Sag nr. 09/1035 

 Dokumentnr. 33638/09 
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Side 2 � Den private leverandør skal sikre patienternes rettigheder efter 

Sundhedslovens bestemmelser, herunder at den enkelte patient in-

formeres løbende om sygdomsforløbet bl.a. i forhold til risiko for 

komplikationer og bivirkninger. Ingen behandling må indledes uden 

samtykke fra patienten. 

� Hvis den private leverandør har indlagte patienter, stilles der krav 

om, at der skal være et vagtberedskab. 

� Den private leverandør skal ved patientens første fremmøde oplyse 

patienten om navn på kontaktsygeplejersker eller kontaktlæge. 

� For specialiserede behandlinger (lands- og landsdelsfunktioner mv.) 

er den private leverandør forpligtet til at dokumentere forhold vedr. 

lægelig kompetence, kapacitet, dimensionering samt overholdelsen 

af gældende lovgivning. Danske Regioner vil på baggrund heraf 

indhente vejledning fra Sundhedsstyrelsen vedr. hospitalet. 

� Den private leverandør skal senest 8 hverdage efter at have modta-

get henvisning, oplyse om dato og sted for undersøgelse eller be-

handling. 

� Den private leverandør skal indberette behandling mv. til Landspa-

tientregisteret. Indberetning er en forudsætning for afregning. 

� Den private leverandør skal udarbejde en genoptræningsplan til pa-

tienten, hvis der vurderes at være et behov. Genoptræningsplanen 

skal sendes til bopælskommunen og den praktiserende læge og ind-

berettes til Landspatientregisteret. 

� Den private leverandør skal på linje med de offentlige sygehuse 

indrapportere eventuelle utilsigtede hændelser. 

� Ved udskrivning er det private hospital mv. forpligtet til at sikre, at 

bopælskommunen er orienteret i nødvendigt omfang, således at pa-

tienten er sikret, at kommunen har mulighed for at reagere i forhold 

til genoptræning eller hjælp i øvrigt. 

 

I forhold til den rent lægefaglige kvalitet, er det Sundhedsstyrelsens autori-

sation, der gælder. Det er her Sundhedsstyrelsen der giver autorisationen til 

de konkrete læger mv., og Sundhedsstyrelsen kan fratage autorisationen og 

eventuelt iværksætte undersøgelser og kontrolforanstaltninger af den enkel-

te. 

Bilag til sundhedsministerens redegørelse til beretning nr. 15/2008
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1206 København K 

 

 

 

 

 

  

Udtalelse vedrørende Rigsrevisionens beretning 15/2008 om pris, kvalitet og ad-
gang til behandling på private sygehuse. 
 

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har med skrivelse af 18. august 2009 anmodet 

regionsrådet om en udtalelse vedrørende Rigsrevisionens beretning nr. 15/2008 om pris, 

kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse og statsrevisorernes bemærknin-

ger. 

 

Regionsrådet har på sit møde den 22. september 2009 behandlet sagen og har i den an-

ledning besluttet at opfordre ministeriet til fremadrettet at øge fokus på kvalitetsopfølg-

ning af behandlinger foretaget på private sygehuse og klinikker ligesom Regionsrådet 

finder, at der bør skabes gennemsigtighed og ensartede forudsætninger for prisdannel-

sen mellem de private sygehusydelser og offentlige sygehusydelser. 

 

Regionsrådet tilslutter sig Rigsrevisionens vurdering af, at ministeriet ikke ved fast-

sættelsen af takster i forbindelse med det udvidede frie sygehusvalg har sikret, at ydel-

serne er erhvervet under skyldig hensyntagen til økonomien. 

 

Til støtte for regionsrådets opfattelse bemærkes, at Region Hovedstaden i sine udbud i 

forbindelse med suspension af det udvidede frie sygehusvalg stillede krav om kvalitet, 

og at det beregnede besparelsespotentiale ved udbuddene grå stær, MR scanninger og 

ortopædi udgjorde 55 mio. kr. 

 

Til orientering vedlægges kopi af mødesagen fra Regionsrådets møde den 22. septem-

ber 2009 samt en bekræftet kopi af beslutningsprotokollen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Harder 
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Den 22. september 2009 REGIONSRÅDET 
 

Forretningsudvalget den 15. september 2009, sag nr. 20 

 

SAG NR. 15 

UDTALELSE TIL MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 

VEDR. RIGSREVISIONENS BERETNING OM PRIS, KVALITET OG 

ADGANG TIL BEHANDLING PÅ PRIVATE SYGEHUSE 

 

 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

 

at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse svares: 

1. at Region Hovedstaden støtter ønsket om fremadrettet at øge fokus på 

kvalitetsopfølgning af behandlinger foretaget på private sygehuse og klinikker, 

og 

2. at Region Hovedstaden finder, at der bør skabes gennemsigtighed og ensartede 

forudsætninger for prisdannelsen mellem private sygehusydelser og offentlige 

sygehusydelser. 

 

 

RESUME 
 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anmodet regionsrådet om en udtalelse 

vedrørende Rigsrevisionens beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til 

behandling på private sygehuse og statsrevisorernes bemærkninger. 

 

Forretningsudvalget er tidligere i formandsmeddelelse på mødet den 24. juni 2009 

blevet orienteret om beretningen. 

 

Beretningen omhandler det offentlige sygehusvæsens køb af private sygehusydelser 

og kvaliteten af ydelserne. Endvidere omhandler beretningen Sundhedsministeriets 

opfølgning på konsekvenserne af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer for 

borgernes adgang til sygehusydelser.  

 

Det foreslås at udtalelsen til ministeriet opfordrer til at der skal være et fremdrættet 

fokus på kvalitetsopfølgningen, og at der skabes gennemsigtighed og ensartede 

forudsætninger for prisdannelsen mellem private og offentlige sygehusydelser. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Indledning 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har med skrivelse af 18. august 2009 

anmodet regionsrådet om en udtalelse vedrørende Rigsrevisionens beretning nr. 

Bilag til sundhedsministerens redegørelse til beretning nr. 15/2008
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15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse og 

statsrevisorernes bemærkninger. 

 

Forretningsudvalget er tidligere i formandsmeddelelse på mødet den 24. juni 2009 

blevet orienteret om beretningen. 

 

Beretningen omhandler det offentlige sygehusvæsens køb af private sygehusydelser 

og kvaliteten af ydelserne. Endvidere omhandler beretningen Sundhedsministeriets 

opfølgning på konsekvenserne af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer for 

borgernes adgang til sygehusydelser.  

 

Hovedformålet med undersøgelsen var at vurdere, om Sundhedsministeriet og 

regionerne havde tilrettelagt købet af private sygehusydelser under den udvidede 

fritvalgsordning, således at der blev taget hensyn til pris og kvalitet. Derudover 

beskæftiger beretningen sig med Sundhedsministeriets overblik over, i hvilken 

udstrækning den øgede anvendelse af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer har 

påvirket borgernes adgang til sygehusydelser.  

 

Undersøgelsens hovedresultater er gengivet i beretningen på siderne 2 til 5. Blandt 

andet fremfører Rigsrevisionen, at undersøgelsen har vist, at Sundhedsministeriet 

siden 2006 har haft viden om, at de private sygehusydelser, på baggrund af ændrede 

markedsmæssige vilkår, kunne erhverves til lavere priser end de fastsatte takster. 

Rigsrevisionen konstaterer, at de ændrede vilkår ikke er anvendt som udgangspunkt 

for at fastsætte lavere takster under den udvidede fritvalgsordning. Det er på den 

baggrund Rigsrevisionens vurdering, at Sundhedsministeriet ikke har sikret, at de 

private sygehusydelser er erhvervet under skyldig hensyntagen til økonomien. 

Rigsrevisionen påpeger endvidere, at de eksisterende aftaler med de private sygehuse 

m.v. ikke i tilstrækkelig grad har fokus på kvaliteten i behandlingerne.  

 

Det bemærkes herved, at Region Hovedstaden i sine udbud i forbindelse med 

suspension af det udvidede frie sygehusvalg stillede krav om kvalitet. Det beregnede 

besparelsespotentiale ved udbuddene af grå stær, MR scanninger og ortopædi 

udgjorde i alt 55 mio kr. 

 

På den baggrund anbefales det, at Region Hovedstaden i udtalelsen til ministeriet 

opfordrer til fremadrettet at øge fokus på kvalitetsopfølgning af behandlinger 

foretaget på private sygehuse og klinikker og at Region Hovedstaden finder, at der 

bør skabes gennemsigtighed og ensartede forudsætninger for prisdannelsen mellem 

de private sygehusydelser og offentlige sygehusydelser. 

 

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

 

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 
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SAGEN AFGØRES AF 

 

Regionsrådet. 

 

 

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING 

 

Oversendes til regionsrådet. 

 

 

REGIONSRÅDETS BESLUTNING 

 

Regionsrådsformanden satte administrationens indstilling under afstemning suppleret 

med følgende udtalelse: 

 

"Regionsrådet tilslutter sig Rigsrevisionens vurdering af, at ministeriet ikke ved 

fastsættelsen af takster i forbindelse med det udvidede frie sygehusvalg har sikret, at 

ydelserne er erhvervet under skyldig hensyntagen til økonomien. 

 

Til støtte for regionsrådets opfattelse bemærkes, at Region Hovedstaden i sine udbud 

i forbindelse med suspension af det udvidede frie sygehusvalg stillede krav om 

kvalitet, og at det beregnede besparelsespotentiale ved udbudene grå stær, MR 

scanninger og ortopædi udgjorde 55 mio. kr." 

 

For stemte: A (13), B (5), F (3), Ø (2), i alt 23. 

Imod stemte: C (6), O (3), V (7), i alt 16. 

Undlod at stemme: Y (1). 

I alt: 40. 

 

Forretningsudvalgets indstilling med den supplerende udtalelse herefter tiltrådt. 

 

Partierne Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti begrundede deres 

stemmeafgivning med følgende, og ønskede begrundelsen medsendt til 

Sundhedsministeriet som mindretalstilkendegivelse: 

 

”VKO finder den daværende sundhedsministers indgriben helt ”efter bogen”, da det 

er sket efter sundhedslovens bestemmelser. Vi konstaterer, at den udmeldte 

prisfastsættelse skete som et snit mellem hvad amtsrådsforeningen og SPPD dengang 

var nået frem til inden forhandlingerne brød sammen. Vi konstaterer samtidig, at 

regionerne kan benytte såkaldte strategiske udbud som instrument, hvorved man kan 

opnå lavere priser. Vi finder, at Rigsrevisionen helt ser bort fra, at regionerne under 

gældende lovgivning kan foretage udbud af sygehusydelser generelt og derved 

optimere priserne. Det er også uforståeligt, at Rigsrevisionen alene har set på 

prisdannelsen i mindre specialklinikker og ikke på de store privathospitaler, som hele 

konflikten handlede om. 
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Efter VKO’s mening burde Rigsrevisionen i sin beretning også have vurderet om 

samfundet som helhed har tjent på, at de offentlige hospitaler har fået konkurrence 

og er blevet mere effektive. Det ville have givet et mere klart billede af den samlede 

økonomiske effekt af den indgåede aftale. VKO konstaterer ligeledes, at Region 

Hovedstaden – sammen med de øvrige regioner – bør stramme op på 

kvalitetskravene til behandlingen på privathospitaler og klinikker og at dette bør ske 

ved nye aftaler.” 

 

Flemming Pless (A), Abbas Razvi (B) og Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens 

behandling. 

 

 

Bilagsfortegnelse: 

1. Ministeriets skrivelse af 18. august 2009. (FU) 

2. Statsrevisorernes bemærkning til beretning og pris, kvalitet og adgang til behandling på private 

sygehuse. (FU) 

3. Rigsrevisionens beretning nr. 15/2008 (FU) 

4. Brev til Rigsrevisionen den 29. april 2009 med bilag. (FU) 

 

Sagsnr: 09003602  
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Regionshuset

Viborg

Sundhedsplanlægning

Skottenborg 26

8800 Viborg

Tel. +45 8728 5000

kontakt@rm.dk

www.regionmidtjylland.dk
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

Slotholmsgade 10-12, 

1216 København K. 

 
 

 

 

Udtalelse vedrørende Rigsrevisionens beretning om pris, kvalitet 

og adgang til behandling på private sygehuse 

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 18. august 2009 anmodet 
om en udtalelse fra Regionsrådet i Region Midtjylland vedrørende Rigsrevi-
sionens beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private 
sygehuse. 
 
Regionsrådet forholder sig i udtalelsen til den kritik, som Statsrevisorerne 
rejser af regionernes opfølgning på kvaliteten af de private sygehusydel-
ser. 
 
Kvalitetskrav til private sygehuse 

Statsrevisorerne kritiserer, at regionerne ikke har fastsat kvalitetskrav i 
fællesaftalerne med de private sygehuse, hvorfor man ikke har haft et 
ordentligt grundlag for at vurdere, om de private sygehuse leverede den 
ønskede kvalitet. 
 
I Danske Regioners fællesaftaler er der opstillet en række mindstekrav til 
privathospitalerne. Der er bl.a. tale om krav vedr. lægefaglig patientbe-
handling, sundhedsfaglig virksomhed og indrapportering til de relevante 
kliniske databaser. Rigsrevisionens vurdering er, at kvalitetskravene ikke 
er nærmere specificeret, og at regionerne derfor ikke har haft et tilstræk-
keligt grundlag for at følge op på kvaliteten. 
 
For Region Midtjylland har været vanskeligt at følge op på kvaliteten på de 
private sygehuse, da henvisningerne har været spredt på en række for-
skellige private hospitaler og klinikker. Og fordi det enkelte privathospital 
behandler forholdsvis få patienter inden for den enkelte diagnose, har det 
vanskeliggjort en systematisk opfølgning.   
 
Der er derfor ikke generelt fulgt op på kvaliteten på det enkelte privatho-
spital, men forventningen har været, at privathospitalerne opfylder mini-
mumskravene i fællesaftalerne. Enkeltsager om kvalitet og service på 

 8. september 2009

j.nr. 1-31-72-376-08

Side 1
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Side 2

private hospitaler er behandlet sådan som enkeltsager behandles på alle øvrige hospitaler. 
 
Regionen har fulgt Sundhedsstyrelsens rådgivning i sager om forhold på privathospitaler. 
 
Fremtidig opfølgning på kvaliteten 

Region Midtjylland tager Rigsrevisionens vurdering af kvalitetsopfølgningen til efterretning, og 
vil fremover i højere grad følge op på kvaliteten hos de private leverandører, som regionen 
benytter.  
 
Som Rigsrevisionens beretning viser, stilles der allerede større kvalitetskrav i regionernes 
frivillige aftaler indgået i suspensionsperioden. Det vil også gælde for Region Midtjyllands 
frivillige aftaler. 
 
For at følge yderligere op på kvaliteten vil Region Midtjylland – via regionens samarbejdsud-
valg med privathospitaler – tage initiativ til en tættere opfølgning på bl.a. indberetningen til de 
kliniske databaser, herunder opfyldelse af kravene i Den Danske Kvalitetsmodel.  
 
Endelig vil regionen i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning stille 
større kvalitetskrav til privathospitaler, der ønsker at varetage specialiserede funktioner i et 
formaliseret samarbejde med regionens hospitaler. 
 
I forlængelse heraf finder Regionsrådet det centralt, at det med regeringen er aftalt, at der fra 
1. januar 2010 stilles de samme kvalitetskrav til de private sygehuse, som der stilles til de 
offentlige sygehuse. 
 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Bent Hansen 
Regionsrådsformand 

Bilag til sundhedsministerens redegørelse til beretning nr. 15/2008



200 EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE 2008

�������	��
����

��������	
��
�������
��������
������	������������
���
����� ��!"�#���$"

%&'('(��

�	��� ������������������������������	���������������������������	��
 ���!�"������!�	�������������#������� $� �������%��#����

��)����%��$*+  ��$�"����,���))�-�$����*���������$���)�������-$�� � ���
.�$�/���$����)���.�����������������)���� �0
��1��������2�".� ����2��)��$)��)�
�� ���3��$ ��)��,����.�����+)�3-����)�4������.����������-$�� � ����3����2�
���5�"���/ )��$��

&��������������

��)����%��$*+  ��$�)/����3/���)��.��������������$� �����$�����������
���5�"�����,2����$����""������������)������.��$�������"������)���� +��2��� �
����������������"�  �����  ���$����"���"�����)��$����������)���"������)�����
3������.��3������ ������

��)����%��$*+  ��$��,��)��� �)� �$�����������  ������ �������"���)�
��.��$� �������-$�-$���������"�$���$�-$.�$���������+)�3-�.� )�

6�������)���)�.����  ����������.����$����  �$��������3� $��������������  ���
��  ���$������.����)������� �)���-�$3�$�.5����

&���'��������	����������������

(���������������

7�� ���� �-$�� � ����� �.�����)��������"���������������""������ ���5""� �)�)��$2����
3�.����������".� �����"��.���������$� �����$��5  ������ �������$�$�����.����
�+)�3-��������� �.������5�"��2����$�����$���� ����� ������ ���3���.5���������/����
��"-���,�".� �����

4������.����������-$�� � ����"� ������� +������2������)����%��$*+  ��$�3���$���
������� ��2����.���""������� �+���+�$�)3�$��������.�����-�$3�$�-$�+$���2�����
���4-�$3�$���+�� ��������� �+���+�$�)3�$��������"������"-� �))/����.�$2����
$���4-�$3�$���+�� ����$�����������$� �����$����!�� ��� �� 5)���)���
)�$"��$���$����"� ������.��3������ ����� ����"-����.�����)�����!���""��
��3��$ ��)�������������, �$���4-�$3�$���+�� ������)�.�������"��2�������.����
-$�+$��������-�$3�$�+$� ���� �.�������� �$��".� �����"��.2�$��������������"2�
�  �����3.������ $���"���2����$����-�$3�$���) �)��".� ������������.�� �)�
��)����%��$*+  ��$�.� ����5  ���"�����$�$����$�����)��������$����*$��
".� �����"��.��� �$�����.�����-�$3�$�-$�+$���2�$���/��"��������$),����� �����
��3��$ ��)��������������3��.������������$� �����$�-$.�$���������+)�3-�.� )��
��)��� %��$*+  ��$�.� � �)� �$�����$����*$�������/������"-���,�".� �������
������$� �����$�$���� ����� ������ ��2�$���� �.�����$),�����$����.�����"�/����

4������.������������5�"��2����$��������$�)����"������"� ���)��-$)��)��-�"����
��"������)���.��-���3���$������ ��"������)�����"��.�������� �)���+)�3-���
�)��""��.�$����"�$���/.���)�����������-$�-$��8��3��$ ��)�����.� ��""����)���

Bilag til sundhedsministerens redegørelse til beretning nr. 15/2008



201EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE 2008

4�$��
 ���


�,�"��"-����!����  ���$�����.�����+)�3-������������������-$�-$��� �2��� .�
���$���.�  ��"-�����/����� � �.�����������

��)����%��$*+  ��$���)����� ������������)2����$����-���)���-$)��)��-�"����
��"������)������,�$���������"������)�����"��.�������� �)���+)�3-��2�����
��)�������,����$�)�����3� $�2�����"� �����������""�����$���)���������
���"�$���/.���)2��,��/����"���������)��-$)��)��-�"����$����"���"��
��"������)��2�$����"� �����3��$ ��)�����$�/�����)��""��� �.������)�����,�
��))�-�$����$�������� �)����9���"�����

��9���"��������)�$����"������)��2�$�����$),��3���2�"����""�������� �)����
��$�$����"������)������� �$����"� �����3��$ ��)��2��������.�����, ��3� $��
������� �.����$�������3��$ ��)���

:�����"�$���/.���)2�$����"� ���"���$��"����"���������2��"� �����),���������"�$�
-$������-$.�$���������+)�3-�.� )2�$��$����  �����""��"�����"���2����$�����$��
������������"�$�����"��������

6���)���)������$����"���"����"������)����/��)������/������ .���$����
���"�$���/.���)2�$��$���.� �.���2������������2�$�������"������)���������
���"�$���/.���)2����"����"����

)�����������������

;��$���� �-$�� � ������)���������$������ ���� �-$�� � �����,�������,$��2�$���
.�$�/������)��������������/������-�"��.�$�/�������.�����������"���)����".� ����2�
�����$�����$������,$��.�$�/������)�����������-)����-$�-$�

;��$����  ����������""�2�����-�$3�$�������������"���"��������������""�������)��
�� ���5""� �)�3���+���� �".� ���������������$� �����$����� �������$�$�����.����
�+)�3-����;��$����  ��������2����$���-$� -""��$�������)�������2�$���3���
���.��������������"���".� ���������������$� �����$�$������ ��2�$��������$),���

7)���"���$���"����������2����$����������"�  �)��������� �������3.��2�$�� 3���
���.�����������"���)����".� ����������)����%��$*+  ��$�$� ����""�����$����  ����
������� �����2����4-�$�������������""��3���������.�������".� �������3���$�����.����
�"�/�����4-�$3�$���+�� �����)�$����$�4-�$3�$�������������3������.��������2�
���".� ������ 3����  �����.�����-�$3�$��"�/���2����$��3������� ����$�����"��
��)�������  ����*2������$�������$��"��.2�$������  ����� �.)�.���)��������3��$ ��)�
+$�������-�$3�$���) �)��������� ���

��)����%��$*+  ��$���$����*$���".� �����"��.���$���� ����� ������ ��2�$�����$),��

;��$����  ��������/���� �)� �$��2����4-�$3�$��������������""��"���"�������������2�
�����)���������""��3�����.��$��������)��"��-$�-$��

��)����%��$*+  ��$�3�����������$� �����$�3/���)��.����� ���������)���)*����
���5�"������,2����-$�-$���������"�$2�3.���$����"������������-$.�$��������
�+)�3-�.� )��""����$���""��3�$�)�.���$��������������2�����-$�-$�-$���$���
-$.�$��������+)�3-�.� )�.� �)�.����������$�������""�����$�+� �)�2�������/)�����-)�
���������)��"��-$�-$���������"�$���$�-$.�$���������+)�3-�.� )�.� �)�.��������2�
$��������* ���$�����"���"��������,����"�$����)�$��.�$���"������$��������� �)��
�""������ ����������2�$��� �))����.������"�$��������

��)����%��$*+  ��$�3����""��+$�� �)������� �/*���� ���)���.�����������������)�����
�0
��1��������2�".� ����2��) �$)��)��� ���3��$ ��)��,����.�����+)�3-����)�
4������.����������-$�� � ����$������

Bilag til sundhedsministerens redegørelse til beretning nr. 15/2008



202 EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE 2008

Bilag til sundhedsministerens redegørelse til beretning nr. 15/2008



203EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE 2008

Bilag til sundhedsministerens redegørelse til beretning nr. 15/2008



204 EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE 2008

Bilag til sundhedsministerens redegørelse til beretning nr. 15/2008



205EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE 2008

Bilag til sundhedsministerens redegørelse til beretning nr. 15/2008



206 EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE 2008

 
 

 1 

  

Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling 

på private sygehuse 

 

Sundheds- og forebyggelsesministerens redegørelse af 22. oktober 2009 

De af sundheds- og forebyggelsesministeren indhentede udtalelser fra regionerne 

Finansministerens redegørelse af 26. oktober 2009 

 27. november 2009 

 
RN A311/09 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handlede om det offentlige sygehusvæsens køb af private sygehusydelser 
og om kvalitetskrav i aftalerne med de private sygehuse og klinikker. Desuden handlede 
beretningen om opfølgningen på konsekvenserne af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsik-
ringer for borgernes adgang til sygehusydelser. 
 
2. I beretningen konstaterede Rigsrevisionen, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
(benævnes i det følgende Sundhedsministeriet) siden 2006 havde haft viden om, at de pri-
vate sygehusydelser, på baggrund af ændrede markedsmæssige vilkår, kunne erhverves 
til lavere priser, men at de ændrede vilkår ikke var anvendt som udgangspunkt for at fast-
sætte lavere takster under den udvidede fritvalgsordning. På den baggrund vurderede Rigs-
revisionen, at Sundhedsministeriet ikke havde sikret, at de private sygehusydelser var er-
hvervet under skyldig hensyntagen til økonomien.  
 
3. Ministeren for sundhed og forebyggelse (benævnes i det følgende sundhedsministeren) 
og finansministeren har i deres redegørelser tilkendegivet, at de på en række punkter ikke 
er enige i Rigsrevisionens og Statsrevisorernes konklusioner og vurderinger i beretningen. 
 
Sundhedsministeriet har indhentet udtalelser til beretningen fra regionsrådene i de 5 regio-
ner. Regionerne har i deres udtalelser forholdt sig til hele eller enkelte dele af Rigsrevisio-
nens beretning. Regionerne er generelt enige i Rigsrevisionens vurderinger. 
 
4. I perioden 2005-2009 har der været 4 forhandlingsforløb om afregning til private syge-
huse og klinikker for behandling af fritvalgspatienter. Sundhedsministeren har i perioden 
grebet ind 2 gange, fordi parterne i forbindelse med forhandlingerne i 2005 og 2007 ikke 
kunne nå til enighed. 
 
De 2 seneste forhandlinger fandt sted i foråret og efteråret 2009. Forhandlingerne i foråret 
tog udgangspunkt i de indhøstede erfaringer i suspensionsperioden. Resultatet blev en ge-
nerel reduktion af afregningstaksterne på 17 % for det udvidede frie sygehusvalg pr. 1. juli 
2009. Forhandlingerne i efteråret om taksterne for 2010 tager som noget nyt udgangspunkt 
i referencetakster udmeldt af Sundhedsministeriet. Hovedparten af referencetaksterne ligger 
i intervallet 70-90 % af den offentlige DRG-takst. Referencetaksterne fastsættes ud fra om-
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kostningsniveauet i den del af de offentlige sygehuse, der udfører de forskellige typer af be-
handlinger mest omkostningseffektivt. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet.  
 
Forhandlingsforløbene er nærmere beskrevet i bilag 1. 
 
II. Lovgrundlaget 

5. Det fremgik af beretningen, at Sundhedsministeriet og regionerne havde fastsat priser og 
indgået aftaler under den udvidede fritvalgsordning efter sundhedslovens bestemmelser. 
Regionerne havde indgået aftaler efter aftalemodellen i sundhedsloven. Sundhedsministe-
ren fastsatte i februar 2006 priserne for de private sygehusydelser efter bestemmelsen her-
om i sundhedsloven. 
 
6. Sundhedsministeren oplyser i sin redegørelse, at der ikke er tale om en ordning, der re-
gulerer regionernes muligheder for at købe sygehusydelser til deres borgere på de bedst 
mulige vilkår, fx gennem udbud. Ministeren finder videre, at man i administrationen af ord-
ningen har handlet fuldstændig i overensstemmelse med lovgivningen og dens formål. 
 
7. Finansministeren oplyser i sin redegørelse, at ønsket om at sikre patientens rettighed og 
reelle valgfrihed via et bredt tilbud af sygehusydelser var den væsentligste præmis for det 
udvidede frie sygehusvalg. Disse hensyn var baggrunden for lovgivningens udformning, her-
under rammerne for aftalevilkår under ordningen. 
 
8. Jeg er enig med ministrene i den generelle fremstilling af lovgrundlaget. Jeg skal videre 
bemærke, at jeg er enig med sundhedsministeren i, at administrationen af ordningen skete 
efter bestemmelserne i loven. Det er samtidig ministerens ansvar at medvirke til, at lovens 
formål gennemføres med skyldig hensyntagen til økonomien. Det var denne forpligtelse, der 
var genstand for Rigsrevisionens undersøgelse. Rigsrevisionens undersøgelse havde der-
imod ikke til formål at anbefale en særlig model til fastsættelse af priserne under den udvi-
dede fritvalgsordning. 
 
III. Sundhedsministeriets opfølgning på udviklingen i priserne 

9. Det fremgik af beretningen, at Sundhedsministeriet havde fulgt udviklingen i markedet 
for private sygehusydelser og derigennem havde opnået viden om, at ydelserne fra 2006 
kunne erhverves til lavere priser end de fastsatte takster. Der var imidlertid ikke fastsat la-
vere takster inden for den udvidede fritvalgsordning, hvorfor Rigsrevisionen vurderede, at 
Sundhedsministeriet ikke havde sikret, at ydelserne var erhvervet under skyldig hensynta-
gen til økonomien. 
 
I deres bemærkninger kritiserede Statsrevisorerne, at Sundhedsministeriet ikke havde si-
kret, at private sygehusydelser kunne erhverves til lavere priser end de fastsatte takster, på 
trods af at ministeriet havde haft viden herom og mulighed herfor siden 2006. Statsreviso-
rerne påtalte, at sundhedsministeren ikke havde sikret, at ydelserne var erhvervet under 
skyldig hensyntagen til økonomien. 
 
10. Sundhedsministeren og finansministeren er ikke enige i Rigsrevisionens vurdering og 
Statsrevisorernes påtale. Efter sundhedsministerens opfattelse var det ikke muligt at fast-
sætte taksterne på SPPD-området til i gennemsnit 80 % af DRG-taksten, som Amtsråds-
foreningen havde aftalt med en række andre private sygehuse og klinikker uden for SPPD. 
Finansministeren fremfører det samme synspunkt. 
 
11. Ifølge sundhedsministeren er det endvidere ikke godtgjort i Rigsrevisionens beretning, 
at de ca. 100 private sygehuse og klinikker uden for SPPD ville kunne udvide kapaciteten i 
tilstrækkeligt omfang til at sikre patienterne ret til hurtig behandling og mulighed for behand-
lingsalternativer. 
 

SPPD er Sammenslut-
ningen af Privathospi-
taler og Privatklinikker 
i Danmark, som er en 
brancheforening for 
nogle af de private sy-
gehuse og klinikker. 
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Jeg skal hertil bemærke, at sigtet med Rigsrevisionens undersøgelse ikke var at vurdere, 
hvorvidt – eller hvor hurtigt – det samlede marked for private sygehusydelser ville kunne 
imødekomme efterspørgslen under den udvidede fritvalgsordning. For Rigsrevisionen var 
det væsentlige, at aftalerne med de ca. 100 private sygehuse og klinikker uden for SPPD 
på daværende tidspunkt indikerede, at der var et marked, som var fleksibelt og muliggjorde 
lavere priser. 
 
12. Region Syddanmark har specifikt kommenteret takstfastsættelsen i 2006. Regionen har 
i sin udtalelse til sundhedsministeren anført, at det er uomtvisteligt, at indgrebet i 2006 med-
førte generelt højere priser for behandlinger udført under reglerne om det udvidede frie syge-
husvalg, også for de områder, som allerede var færdigforhandlede. Regionen oplyser vide-
re, at dette indgreb ikke kan ses isoleret, da viljen til indgreb fra regeringens side har svæk-
ket Danske Regioners forhandlingsposition over for privathospitalerne flere år efter. 
 
13. Jeg skal for god ordens skyld præcisere, at hverken Rigsrevisionen eller Statsrevisorer-
ne har tilkendegivet, på hvilket niveau taksten skulle fastsættes i 2006. Jeg finder det sær-
ligt vigtigt at fremhæve, at det var på baggrund af en gennemgang af den samlede udvikling 
i perioden 2006-2009, at Rigsrevisionen vurderede, at Sundhedsministeriet ikke havde si-
kret, at de private sygehusydelser var erhvervet under skyldig hensyntagen til økonomien. 
Særligt 3 forløb indikerede, at der var opbygget et marked for private sygehusydelser, som 
muliggjorde, at ydelserne under den udvidede fritvalgsordning kunne erhverves til lavere 
priser. 
 
Den første indikation var de ca. 100 aftaler med private sygehuse og klinikker, som Amts-
rådsforeningen indgik sideløbende med de forhandlinger med SPPD, der brød sammen i 
januar 2006. Forløbet viste, at markedet for sygehusydelser i 2006 muliggjorde lavere pri-
ser, jf. pkt. 57 og 58 i beretningen. 
 
Den anden indikation var Sundhedsministeriets vurdering af, at markedet allerede i 2006 
var modent til, at en række af de behandlingsområder, der er omfattet af det udvidede frie 
sygehusvalg, kunne sendes i udbud. Vurderingen blev foretaget i forbindelse med udvalgs-
arbejdet om vilkår for den udvidede fritvalgsordning, der er beskrevet i beretningen, jf. pkt. 
46-50 og 63-68. Rigsrevisionen omtalte i beretningen både udkastet til og den endelige rap-
port fra udvalget. Udvalget vurderede, at en rammeudbudsmodel kunne være gavnlig for 
konkurrencen på området. I den endelige rapport anbefalede flertallet af udvalget brug af 
udbud i den almindelige sygehusdrift – de såkaldte strategiske udbud. Udkastet og den en-
delige rapport viste, at der efter udvalgets vurdering var etableret et marked for private sy-
gehusydelser på daværende tidspunkt. Sundhedsministeriet havde dermed kendskab til, at 
markedet muliggjorde lavere priser under den udvidede fritvalgsordning. 
 
Den tredje indikation var de priser på sygehusydelser, som regionerne opnåede under su-
spensionen af det udvidede frie sygehusvalg i perioden 7. november 2008 - 30. juni 2009. 
Regionernes erfaringer med at sende behandlinger i udbud bekræftede, at der kunne op-
nås priser, som lå væsentligt under det tidligere forhandlede niveau, jf. beretningens pkt. 60. 
 
14. Jeg finder på den baggrund, at Sundhedsministeriet på et tidligere tidspunkt kunne ha-
ve udnyttet potentialet på markedet for private sygehusydelser for at opnå lavere priser in-
den for den udvidede fritvalgsordning. 
 
15. Jeg kan konstatere, at sundhedsministeren i sin redegørelse erklærer sig enig med Rigs-
revisionen i, at markedet for private sygehusydelser i Danmark siden 2002, og navnlig i de 
seneste år, har udviklet sig sådan, at der er grundlag for at fastsætte lavere takster end hid-
til under det udvidede frie sygehusvalg. 
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16. Jeg kan videre konstatere, at regeringen har indgået en aftale med Danske Regioner 
den 1. april 2009, der vedrører rammerne for genindførelsen af det udvidede frie sygehus-
valg. Aftalen indeholder initiativer, som har været mulige inden for de eksisterende lovgiv-
ningsmæssige rammer. 
 
Aftalen tager i fase 1 sigte på at udnytte regionernes erfaringer under suspensionen af det 
udvidede frie sygehusvalg, hvor der er opnået aftaler om køb af private sygehusydelser til 
lavere priser. Aftalen har muliggjort, at afregningstaksterne pr. 1. juli 2009 er reduceret med 
17 %. 
 
Aftalen tager i fase 2 sigte på, at afregningen for patienter, der benytter det udvidede frie 
sygehusvalg, skal ske til en forhandlet pris med udgangspunkt i referencetakster. Ministeriet 
har dermed vist, at det inden for lovgivningens rammer var muligt at tilpasse udgangspunk-
tet for parternes takstforhandlinger. 
 
17. Flere regioner har i deres udtalelser til sundhedsministeren kommenteret prisfastsættel-
sen under den udvidede fritvalgsordning, herunder muligheden for anvendelse af udbud. 
 
18. Region Sjælland konstaterer, at anvendelsen af parallelle rammeudbud under suspen-
sionen af det udvidede frie sygehusvalg har ført til priser hos private sygehus og klinikker, 
der i gennemsnit ligger 25 % under de hidtidige aftaletakster. Samtidig har patienterne kun-
net vælge mellem flere private alternativer. Regionen anfører, at udgifter til benyttelse af pri-
vate sygehuse, hvor det udvidede frie valg er en væsentlig og stigende baggrund for dette 
forbrug, blev fordoblet (opgjort i DRG-værdi) fra 2007 til 2008, indtil suspensionen trådte i 
kraft i november 2008. Ifølge regionen vil det derfor være særdeles hensigtsmæssigt, at ud-
bud indgår som et bærende element i den fremtidige model for Region Sjællands køb af 
sundhedsydelser på private sygehuse. 
 
19. Region Nordjylland tager til efterretning, at der i forbindelse med den nye aftalemodel 
nu tages udgangspunkt i omkostningerne på de mest omkostningseffektive offentlige syge-
huse, men fastholder, at hvis priserne ikke skal findes gennem en markedsafprøvning, så 
bør taksterne tage udgangspunkt i de faktiske omkostninger og ikke blive beregnet på bag-
grund af offentlige DRG-takster. 
 
Region Nordjylland oplyser videre, at der kan være potentielle problemer omkring anven-
delsen af udbud i et marked med det udvidede frie sygehusvalg. Endelig oplyser regionen, 
at udbud i et marked, hvor der eksisterer et udvidet frit sygehusvalg, ikke med sikkerhed gi-
ver de samme priser, som udbud uden det udvidede frie sygehusvalg ville give. Det er der-
for ikke sandsynligt ifølge Region Nordjylland, at en øget brug af strategisk udbud i et mar-
ked med udvidet frit sygehusvalg ville give priser, der afspejler den faktiske pris på marke-
det og derved sikrer, at det offentlige ikke betaler en pris, der ligger over markedsprisen. 
 
20. Region Hovedstaden finder, at der bør skabes gennemsigtighed og ensartede forud-
sætninger for prisdannelsen mellem de private og offentlige sygehusydelser. 
 
21. Region Syddanmark oplyser, at regionen efter suspensionsperioden har haft aftaler 
med private sygehuse i regionen om kapacitet inden for de områder, hvor deres egen ka-
pacitet ikke har slået til. Det har derfor været forholdsvis begrænset, hvor meget de natio-
nale aftalers merpris har betydet for regionens økonomi.  
 
22. Region Midtjylland har ikke kommenteret prisfastsættelsen. 
 
23. Jeg kan konstatere, at der i suspensionsperioden skete en reel markedsafprøvning af 
priserne på de private sygehusydelser. Jeg konstaterer videre, at flere af regionerne på den 
baggrund, og på forskellige måder, peger på fordelene ved at anvende udbud. Samtidig pe-
ger de på begrænsninger forbundet med at anvende udbud inden for den udvidede fritvalgs-
ordning. Jeg finder regionernes overvejelser om udbud velbegrundede og er principielt enig i, 
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at udbud er den direkte måde, hvorpå markedspriser kan afdækkes. Dette er imidlertid ikke 
muligt inden for ordningen. 
 
Jeg konstaterer videre, at anvendelsen af udbud inden for den udvidede fritvalgsordning vil 
kunne indebære, at ikke alle private sygehuse og klinikker vil have ret til en aftale, jf. aftale-
retten i loven. 
 
Det er min opfattelse, at sundhedsministeren og finansministeren har læst Rigsrevisionens 
beretning som om, at Rigsrevisionen anbefaler udbud inden for den udvidede fritvalgsord-
ning. Dette er ikke tilfældet. 
 
Sammenfatning 

24. Jeg må sammenfattende konstatere, at ministrenes bemærkninger især vedrører for-
hold, som Rigsrevisionen ikke behandlede i beretningen. Rigsrevisionen har således ikke 
vurderet, om det samlede marked for private sygehusydelser ville kunne imødekomme ef-
terspørgslen under den udvidede fritvalgsordning. Rigsrevisionen har ligeledes ikke anbe-
falet, hvordan potentialet på markedet for private sygehusydelser bedst udnyttes. 
 
Rigsrevisionens vurdering af, at Sundhedsministeriet ikke havde sikret, at de private syge-
husydelser var erhvervet under skyldig hensyntagen til økonomien, baserede sig på en gen-
nemgang af den samlede udvikling i perioden 2006-2009. Særligt 3 forløb indikerede, at der 
var etableret et marked for private sygehusydelser, der muliggjorde, at ydelserne under den 
udvidede fritvalgsordning kunne erhverves til lavere priser. Det første forløb vedrørte Amts-
rådsforeningens indgåelse af aftaler med ca. 100 private sygehuse og klinikker. Det andet 
forløb vedrørte udvalgsarbejdet om vilkår for den udvidede fritvalgsordning, herunder Sund-
hedsministeriets egen vurdering af, at markedet allerede i 2006 var modent til, at en række 
behandlingsområder kunne sendes i udbud. Det tredje forløb vedrørte regionernes erfaringer 
med at opnå lavere priser under suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg. Jeg finder 
derfor, at Sundhedsministeriet på et tidligere tidspunkt kunne have udnyttet potentialet for at 
opnå lavere priser inden for den udvidede fritvalgsordning. Først i 2009 har ministeriet med 
aftalen mellem regeringen og Danske Regioner af 1. april søgt at udnytte potentialet. 
 
IV. Kvalitetskrav til private sygehusydelser  

25. Statsrevisorerne kritiserede, at regionerne ikke havde fastsat kvalitetskrav i fællesafta-
lerne med de private sygehuse. Dermed havde regionerne ikke et ordentligt grundlag for at 
vurdere, om de private sygehuse leverede den ønskede kvalitet.  
 
26. Rigsrevisionen vurderede i beretningen, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad tog hen-
syn til kvalitet i de fællesaftaler, som regionerne indgik med de private sygehuse vedrøren-
de behandling af patienter under den udvidede fritvalgsordning. Det skyldtes bl.a., at fælles-
aftalerne i henhold til udvidet frit sygehusvalg var kendetegnet ved, at kvalitetskrav ikke var 
nærmere specificeret. Regionerne stillede i højere grad kvalitetskrav i de frivillige aftaler uden 
for den udvidede fritvalgsordning, hvilket muliggjorde opfølgning på kvaliteten af sygehus-
ydelserne. Eksempler på mere specifikke kvalitetskrav var, at sygehuse skulle gennemføre 
et vist antal operationer årligt på det pågældende behandlingsområde og udarbejde doku-
mentation for det seneste års komplikationer til brug for opfølgningen. 
 
27. Sundhedsministeren bemærker i sin redegørelse, at Statsrevisorernes kritik af ministe-
riet, hvad angår kvalitet, ikke har grundlag i Rigsrevisionens beretning, som ikke kritiserer 
ministeriet på dette punkt, idet det er regionernes ansvar at stille de nødvendige kvalitets-
krav og følge op herpå. Ministeren oplyser, at uanset om kritikken alene vedrører regioner-
ne eller ej, er ministeriet ikke enig i, at der ikke er taget tilstrækkelige hensyn til kvalitet i af-
talerne om udvidet frit sygehusvalg. Ifølge ministeren er der en række krav, der grundlæg-
gende er de samme til offentlige og private sygehuse. Videre oplyser ministeren, at Rigs-
revisionen baserede sin vurdering på det forhold, at regionerne i de aftaler, de individuelt 
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indgik med private sygehuse, opstillede yderligere kvalitetskrav. Ministeriet er ikke enig i, at 
man deraf kan slutte, at de generelle krav ikke er tilstrækkelige. 
 
28. Sundhedsministeriet har oplyst, at regionerne har skærpet en række kvalitetskrav til de 
private sygehuse med den nye standardkontrakt for 2009. Danske Regioner har videre op-
lyst, at de vil tage initiativ til at vurdere yderligere kvalitets- og dokumentationskrav henover 
efteråret med henblik på de nye aftaler, der skal gælde fra 1. januar 2010. 
 
29. Regionerne peger i deres udtalelser til beretningen på en række problemstillinger, der 
har vanskeliggjort opfølgningen på kvaliteten. 
 
30. Region Syddanmark oplyser, at det er uomtvisteligt, at der ikke har været mange kvali-
tetshensyn i de nationale aftaler (der i beretningen benævnes fællesaftaler). 
 
31. Region Nordjylland udtaler, at regionen i fællesskab med de andre regioner vil indarbej-
de kvalitetskrav til de private sundhedsudbydere, der ønsker at indgå aftale om behandling 
af patienter henvist i forbindelse med udvidet frit sygehusvalg.  
 
32. Ifølge Region Sjælland indebar Sundhedsstyrelsens politik under det udvidede frie syge-
husvalg en forskelsbehandling af offentlige og private sygehuse. Offentlige sygehuse skul-
le af hensyn til kvaliteten samle behandlingen på færre og større enheder for at få volumen 
og dermed erfaring og ekspertise i den specialiserede behandling. Private sygehuse fik der-
imod adgang til at foretage højt specialiseret behandling uden den samme målestok for vo-
lumen, erfaring og ekspertise, hvilket indebar en anden standard for kvalitetskrav. Ifølge re-
gionen er et eksempel herpå fedmekirurgi, som flere private sygehuse fik adgang til at ud-
føre, men som de offentlige sygehuse i Region Sjælland ikke måtte tage op. 
 
33. Ifølge Region Midtjylland har det været vanskeligt at følge op på kvaliteten på de private 
sygehuse, da henvisningerne har været spredt på en række forskellige private sygehuse og 
klinikker. Da det enkelte private sygehus behandler forholdsvis få patienter inden for den en-
kelte diagnose, har det vanskeliggjort en systematisk opfølgning. 
 
Region Midtjylland tager Rigsrevisionens vurdering af kvalitetsopfølgningen til efterretning 
og vil fremover i højere grad følge op på kvaliteten hos de private leverandører, som regio-
nen benytter. For at følge op på kvaliteten vil regionen desuden – via regionens samarbejds-
udvalg med privathospitaler – tage initiativ til en tættere opfølgning på bl.a. indberetningen 
til de kliniske databaser, herunder opfyldelse af kravene i Den Danske Kvalitetsmodel. 
 
34. Region Hovedstaden oplyser, at regionen har besluttet at opfordre Sundhedsministe-
riet til fremadrettet at øge fokus på kvalitetsopfølgning af behandlinger foretaget på private 
sygehuse og klinikker. 
 
35. Samlet set tager regionerne Rigsrevisionens vurdering af kvalitetsopfølgningen til efter-
retning. De vil fremover i højere grad følge op på kvaliteten af behandlinger foretaget på pri-
vate sygehuse og klinikker. 
 
36. Jeg har noteret mig, at sundhedsministeren i modsætning til regionerne ikke anerken-
der Rigsrevisionens vurdering om hensynet til kvalitet i fællesaftalerne. 
 
Det fremgik af beretningen, at hensynet til kvalitet er mere udtalt og specificeret i de frivilli-
ge aftaler end i fællesaftalerne. Gennemgangen af de frivillige aftaler viste, at regionerne 
opstillede yderligere kvalitetskrav for derved at opnå et bedre grundlag for at udvælge pri-
vate sygehuse og følge op på de sygehusydelser, de leverede. Dette til trods for at det er 
de samme sygehusydelser, der købes, fx MR-skanninger eller ortopædkirurgiske operatio-
ner. Dermed er udgangspunktet for regionernes opfølgning forskelligt og vidner om, at re-
gionerne som direkte aftalepartner viser et større ansvar for at følge op i de frivillige aftaler, 
mens de er mere usikre på deres ansvarsområde i forhold til fællesaftalerne. 
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Sammenfatning 

37. Sundhedsministeren er ikke enig med Rigsrevisionen i, at der ikke er taget tilstrækkeli-
ge hensyn til kvalitet i aftalerne under den udvidede fritvalgsordning. Jeg har noteret mig, 
at regionerne ikke er på linje med sundhedsministeren. Regionerne har med de nye aftaler 
for 2009 og 2010 taget ansvar for at skærpe en række kvalitetskrav, hvilket kan understøt-
te opfølgningen på de private sygehusydelser, der leveres. Dette finder jeg tilfredsstillende. 
 
Jeg havde fundet det mere konstruktivt, hvis sundhedsministeren havde lagt vægt på at un-
derstøtte regionernes tiltag til en styrket kvalitet i aftalegrundlaget med de private sygehuse. 
 
V. Opfølgning på konsekvenserne af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer 

38. Det fremgik af beretningen, jf. pkt. 117, at der i bemærkningerne til loven om indførelse 
af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer står, at ventelisterne forkor-
tes til gavn for de grupper i samfundet, der ikke kan betale sig fra en behandling på et pri-
vathospital eller har en arbejdsgiver, som vil betale for en sådan behandling. Det fremgik 
endvidere, at Sundhedsministeriet ikke havde fulgt op på, om stigningen i antallet af arbejds-
giverbetalte sundhedsforsikringer havde påvirket borgernes adgang til sygehusydelser.  
 
39. Sundhedsministeriet og Finansministeriet oplyste i beretningen, jf. pkt. 125, at Sundheds-
ministeriet ville analysere udviklingen i såvel udbredelsen af sundhedsforsikringer som ud-
viklingen i ventetiden i det offentlige sygehusvæsen. Ministeriet vil tage kontakt til de priva-
te sygehuse med henblik på at tilvejebringe et grundlag for at vurdere sammenhængen mel-
lem anvendelsen af sundhedsforsikringer og udviklingen i ventetiden i det offentlige syge-
husvæsen. 
 
40. Ministeren oplyser i sin redegørelse, at ventetiderne i sygehusvæsenet er et nettoresul-
tat af en lang række faktorer på såvel udbuds- som efterspørgselssiden. Det lader sig der-
for ikke umiddelbart gøre at dokumentere effekten af en enkelt faktor som fx skattefritagel-
sen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Ministeren bemærker videre, at man af de 
nævnte grunde må forudse, at det vil være vanskeligt at dokumentere sikre sammenhænge 
på dette område. 
 
Jeg må opfatte sundhedsministerens oplysninger som om, at ministeren nu finder det van-
skeligt at følge op på sammenhængen mellem arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og 
udviklingen i ventetiden. Jeg anerkender, at ventetiden påvirkes af mange faktorer, jf. beret-
ningens pkt. 122, men må henlede opmærksomheden på, at ministeriet i beretningen klart 
tilkendegav, at udviklingen ville blive analyseret. 
 
Sammenfatning 

41. Jeg har noteret mig, at sundhedsministeren i sin redegørelse oplyser, at det vil være 
vanskeligt at dokumentere sikre sammenhænge på området. Jeg forventer, at ministeren 
følger op på konsekvenserne af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, når det indgår 
som en væsentlig forudsætning for lovgivningen på området. 
 
VI. Afslutning 

42. Jeg har noteret mig, at sundhedsministeren og finansministeren på en række punkter 
ikke er enige i Statsrevisorernes bemærkninger og Rigsrevisionens vurderinger. I den for-
bindelse må jeg konstatere, at ministrenes bemærkninger i betydeligt omfang vedrører for-
hold og synspunkter, som ikke er behandlet i beretningen. Rigsrevisionen har således ikke 
behandlet eller vurderet kapaciteten på det samlede marked for private sygehusydelser i 
perioden 2006-2009 eller anbefalet en særlig aftalemodel for den udvidede fritvalgsordning. 
 
43. Jeg finder det godtgjort, at Sundhedsministeriet på et tidligere tidspunkt kunne have ud-
nyttet potentialet på markedet for private sygehusydelser med henblik på at sikre, at der kun-
ne opnås lavere priser inden for den udvidede fritvalgsordning. 
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44. Jeg har særligt bemærket, at sundhedsministeren i sin redegørelse erklærer sig enig 
med Rigsrevisionen i, at markedet for private sygehusydelser i Danmark siden 2002, og 
navnlig i de seneste år, har udviklet sig således, at der er grundlag for at fastsætte lavere 
takster end hidtil under det udvidede frie sygehusvalg. På baggrund af beretningens kon-
klusion om den manglende udnyttelse af de markedsmæssige muligheder må det vurderes 
som væsentligt og positivt, at der er foretaget en generel reduktion af taksterne på 17 % 
pr. 1. juli 2009, og at Sundhedsministeriet forud for de endnu ikke afsluttede forhandlinger 
om taksterne i 2010 har udmeldt referencetakster på 70-90 % af de offentlige DRG-takster. 
Jeg konstaterer samtidig, at lovgivningen ikke har udgjort nogen hindring for at ændre ud-
gangspunktet for takstforhandlingerne, som det nu er gjort. 
 
45. Sundhedsministeren er ikke enig med Rigsrevisionen i, at der ikke er taget tilstrække-
lige hensyn til kvalitet i aftalerne under den udvidede fritvalgsordning. Jeg har noteret mig, 
at regionerne ikke er på linje med sundhedsministeren. Regionerne har med de nye aftaler 
for 2009 og 2010 skærpet en række kvalitetskrav, der understøtter opfølgningen på de syge-
husydelser, der leveres. Dette finder jeg tilfredsstillende. 
 
46. Jeg er tilfreds med regionernes udtalelser til Statsrevisorernes bemærkninger og til be-
retningen og har samtidig noteret mig, at regionerne generelt er fremkommet med meget 
konstruktive bidrag om pris og kvalitet i aftalerne med de private sygehuse. 
 
47. Jeg vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 
 
� udviklingen i taksterne for de private sygehusydelser under den udvidede fritvalgsordning 
� initiativerne vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med de private sygehuse og klinikker 
� sundhedsministerens arbejde med at vurdere sammenhængen mellem anvendelsen af 

sundhedsforsikringer og ventetiden i det offentlige sundhedsvæsen. 
 
Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Bilag 1. Forhandlinger og initiativer i perioden 2005-2009 

 
For at give et fyldestgørende billede af den periode, som Rigsrevisionen har undersøgt, er 
forløbet omkring de seneste aftaleindgåelser og initiativer på området beskrevet nedenfor. 
 

Takstforhandlinger i 2005 

Forhandlingerne mellem Amtsrådsforeningen og en brancheforening for nogle af de private 
sygehuse og klinikker, Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark 
(SPPD), brød sammen den 2. januar 2006, hvorefter brancheforeningen anmodede ministe-
ren om at fastsætte taksterne. Sideløbende med takstforhandlingerne indgik Amtsrådsfore-
ningen aftaler med ca. 100 private, overvejende mindre sygehuse og klinikker til en lavere 
takst end de takster, ministeren fastsatte pr. 2. februar 2006. Konsekvensen blev, at de ind-
gåede aftaler til lavere priser ikke kunne opretholdes.  
 
Udvalgsarbejde i perioden 2006-2007 

På baggrund af forløbet omkring takstfastsættelsen i 2006 nedsatte Sundhedsministeriet 
et udvalg om vilkår for den udvidede fritvalgsordning til at se på de fremtidige procedurer for 
takstfastsættelse og konfliktløsning. Sundhedsministeriet varetog formandskabet af udval-
get. I udvalget deltog desuden bl.a. Finansministeriet, Amtsrådsforeningen (Danske Regio-
ner fra januar 2007), repræsentanter fra SPPD samt en række andre interessenter. 
 
Takstforhandlinger i 2007 

Efter planen skulle Amtsrådsforeningen og de private sygehuse i efteråret 2006 have for-
handlet taksterne for 2007. Udvalgsarbejdet om vilkår for den udvidede fritvalgsordning blev 
imidlertid forsinket, og de takster, som ministeren fastsatte for 2006, blev derfor forlænget 
frem til 1. oktober 2007. Parterne forhandlede i september 2007. Resultatet blev nye takster, 
der lå meget tæt op ad de takster, som ministeren fastsatte i 2006. Taksten for grå stær, som 
med aftalen blev sænket med ca. 30 % i forhold til 2006, måtte dog genforhandles med en 
gruppe af øjenlæger, der stod uden for SPPD, idet størstedelen af de indgåede aftaler om 
grå stær fra før 1. oktober 2007 blev opsagt af klinikkerne. Disse forhandlinger endte med, 
at ministeren i juni 2008 måtte fastsætte taksten efter anmodning fra flere øjenlæger. 
 

Ændring af tidsfrist for behandling i 2007 

Patienter har siden 2002 haft ret til tilbud om behandling på private sygehuse og klinikker, 
hvis de ikke fik et tilbud i det offentlige sygehusvæsen inden for en tidsfrist på 2 måneder. 
Denne tidsfrist blev ændret til 1 måned med virkning fra 1. oktober 2007.  
 

Suspension af udvidet frit sygehusvalg i 2008 

For at nedbringe den ventetidspukkel, som opstod i forlængelse af overenskomstkonflikten 
i foråret 2008, blev det udvidede frie sygehusvalg suspenderet i perioden 7. november 2008 - 
30. juni 2009. I suspensionsperioden valgte regionerne at sende udvalgte sygehusydelser i 
udbud. Det fremgik af beretningen, at regionerne i forbindelse med suspensionen opnåede 
priser, der lå væsentligt under de tidligere forhandlede priser i henhold til reglerne om udvi-
det frit sygehusvalg. 
 
Genindførelse af udvidet frit sygehusvalg i 2009 

Regeringen indgik den 1. april 2009 en aftale med Danske Regioner om tilrettelæggelsen af 
samarbejdet med de private sygehuse i forbindelse med, at det udvidede frie sygehusvalg 
skulle genindføres den 1. juli 2009. Hermed blev der taget en række nye initiativer, der juste-
rer samarbejdet mellem regionerne og den private sygehussektor efter en tostrenget proces. 
I fase 1, der vedrører perioden 1. juli - 31. december 2009, tager forhandlingerne om aftaler 
under det udvidede frie sygehusvalg bl.a. udgangspunkt i de erfaringer, som regionerne har 
fået med at sende behandlinger i udbud i suspensionsperioden. I fase 2, der vedrører perio-
den efter 1. januar 2010, skal forhandlingerne tage udgangspunkt i referencetakster, der ud-
arbejdes af Sundhedsministeriet. Referencetaksterne fastsættes ud fra omkostningsniveauet 
i den del af de offentlige sygehuse, der udfører de forskellige typer af behandlinger mest om-
kostningseffektivt.  
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Takstforhandlinger i foråret 2009 

På baggrund af aftalen med regeringen af 1. april 2009 indgik Danske Regioner og 2 bran-
cheforeninger for private sygehuse og klinikker en aftale, der indebar en generel reduktion 
af afregningstaksterne på 17 % for det udvidede frie sygehusvalg pr. 1. juli 2009. 
 
Internt udredningsarbejde i perioden 2008-2009 

Sideløbende med Rigsrevisionens undersøgelse har Sundhedsministeriet gennemført et 
internt udredningsarbejde om afregning med private sygehuse. Sundhedsministeriet har 
oplyst, at udredningsarbejdet blev afsluttet i foråret 2009, men blev som følge af aftalen af 
1. april ikke færdiggjort, da det i arbejdet bl.a. blev konkluderet, at der var behov for yderli-
gere kvalificering af grundlaget for referencetaksterne. I det interne udredningsarbejde an-
befales det bl.a., at afregningen med de private sygehuse bør tage udgangspunkt i om-
kostningerne for de billigste og mest omkostningseffektive blandt de offentlige sygehuse 
(referencetakster). Det blev videre anbefalet, at referencetaksterne fastlægges på et ni-
veau svarende til 65-72 % af den offentlige DRG-takst.  
 

Takstforhandlinger i efteråret 2009 

Samtidig med offentliggørelsen af udredningsarbejdet har ministeriet offentliggjort et katalog 
over referencetakster, der skal danne udgangspunkt for forhandlinger om aftaler under det 
udvidede frie sygehusvalg gældende fra 1. januar 2010. Hovedparten af referencetaksterne 
ligger i intervallet 70-90 % af DRG-taksten. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet. 
 
 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 15/2008



216 EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE 2008

Statsrevisorernes bemærkning 

Beretning 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling 
på private sygehuse

Folketinget havde den 9. december 2009 en hasteforespørgselsdebat F 20 til ministeren 

for sundhed og forebyggelse: 

”Vil ministeren redegøre for, hvorfor der ikke blev taget skridt til at opnå lavere priser 

inden for den udvidede frit valgsordning, efter at en arbejdsgruppe med blandt andre 

Konkurrencestyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2006 dokumenterede, at 

dette var en mulighed, sådan som Rigsrevisionen har peget på senest i »Notat til 

Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private 

sygehuse«?”

Forespørgslen var stillet af Carsten Hansen (S), Ole Sohn (SF), Margrethe Vestager (RV) 

og Per Clausen (EL). Efter at Sophie Hæstorp Andersen (S) som ordfører for forespør-

gerne havde fremført begrundelsen for forespørgslen, besvarede ministeren denne. 

Herefter blev ministerens svar debatteret i ca. to timer.

Et fl ertal i Folketinget vedtog den 10. december 2009 på baggrund af forespørgselsde-

batten følgende forslag til vedtagelse V 26:

 ”Folketinget tager redegørelsen til efterretning og konstaterer, at det udvidede frie 

sygehusvalg har givet patienterne en ny og væsentlig rettighed, der har sikret patienter 

hurtigere behandling.

Aftalen af 1. april 2009 har skabt forbedrede rammer med mulighed for lavere priser, 

ligesom aftalen har opfordret til øget konkurrenceudsættelse af sygehusydelser”.

Statsrevisorerne tager Folketingets vedtagelse til efterretning og afslutter i konsekvens 

heraf den del af revisionssagen, som vedrører udviklingen i taksterne for de private 

sygehusydelser under den udvidede fritvalgsordning.

Statsrevisorerne, den 16. december 2009
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 16/2008 om politireformen 

 

Justitsministerens redegørelse af 21. januar 2010 

 19. februar 2010 

 
RN A403/10 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handler om, hvordan Justitsministeriet, Rigspolitiet og politikredsene har for-
beredt og implementeret samt fulgt op på politireformen. Med politireformen, der trådte i 
kraft den 1. januar 2007, blev der etableret 12 nye politikredse. Formålet med reformen var 
at skabe de bedst mulige rammer for et mere moderne og effektivt politi.  
 
2. Statsrevisorerne konstaterede i bemærkningerne til beretningen, at reformen indebærer 
omfattende ændringer i den måde, hvorpå dansk politi styres og organiseres, hvorfor det 
måtte forventes, at reformen i en overgangsperiode ville have negative konsekvenser for 
politiets virksomhed. Statsrevisorerne konstaterede endvidere, at politireformen først skul-
le være fuldt gennemført i 2011, og at formålet med reformen derfor ikke er opnået endnu. 
 
II. Justitsministerens initiativer og overvejelser vedrørende forberedelse og 

opfølgning af reformen 

3. Statsrevisorerne kritiserede, at Rigspolitiet ikke i tilstrækkelig grad har fulgt op på og bi-
stået politikredsene med at løse de problemer, der opstod som følge af reformen. Rigsrevi-
sionen fandt i beretningen, at Rigspolitiet ikke i tilstrækkeligt omfang havde bistået kredse-
ne med udfordringer i relation til kompetencegab og organiseringen af politikredsene. 
 
4. Ministeren oplyser, at kritikken tages til efterretning, men at kritikken findes beklagelig, 
idet politikredsene og Rigspolitiet har brugt mange resurser på forberedelsen og gennem-
førelsen af politireformen. Endvidere har Rigspolitiet pr. 1. januar 2010 oprettet staben 
”Koncernstyring”, som skal understøtte politikredsene med rådgivning og kompetenceud-
vikling i forbindelse med styring af kredsene. Ministeren oplyser videre i redegørelsen, at 
han er meget tilfreds med, at beretningen anerkender, at forberedelsen og store dele af 
politireformen har været tilfredsstillende. 
 
5. Jeg finder det tilfredsstillende, at justitsministeren tager kritikken til efterretning, og at der 
pr. 1. januar 2010 er blevet oprettet en koncernstyringsstab, der skal understøtte og rådgive 
kredsene.  
 
6. Statsrevisorerne kritiserede, at Rigspolitiet ikke kunne godtgøre, at politiet havde levet op 
til målet om at frigøre 200 politiansatte til operativt politiarbejde i 2008. I beretningen fandt 
Rigsrevisionen desuden, at ledelsestyngden i politiet var reduceret med 76 årsværk, men 
at tidsforbruget til ledelsesopgaver ikke var nedbragt fra 2006 til 2008. 
 

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS § 18, STK. 4 
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7. Ministeren tager kritikken til efterretning og oplyser i sin redegørelse, at den gradvise fri-
gørelse af 800 årsværk til operativt politiarbejde er et meget væsentligt element i implemen-
teringen af reformen. På denne baggrund igangsatte Justitsministeriet og Finansministeriet, 
med ekstern konsulentbistand, analyser af understøttelsen af politireformens implemente-
ring.  
 
8. I en af analyserne, udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG), der blev afsluttet den 
7. september 2009, vurderede BCG, at tiden til operativt arbejde var forøget med det, der 
svarer til 100-200 årsværk. BCG konkluderede endvidere, at en realisering af de 800 frigjor-
te årsværk ikke til fulde ville kunne måles som en forøgelse af tiden til operativt politiarbej-
de. Derfor anbefalede BCG, at man ved fremtidige målinger af, om forbedringsforslag er 
realiseret, benytter en mere nuanceret fremgangsmåde og lægger mere vægt på den egent-
lige produktivitetsfremgang end på forøgelse af medgået tid. Ministeren oplyser, at Rigspo-
litiet fremover vil følge BCG’s anbefalinger ved i højere grad at styre via outputmål (produk-
tion og produktivitet mv.) i stedet for inputmål (antal anvendte årsværk). Ministeren oplyser 
desuden, at forligskredsen i september 2009 blev orienteret om resultatet af BCG’s analyse 
og de øvrige analyser gennemført af Deloitte og Conmoto. Rigspolitiet, Rigsadvokaten og 
politikredsene vil følge op på konsulentundersøgelsernes effektiviserings- og forbedrings-
forslag, og forligskredsen vil løbende blive orienteret om opfølgningen. 
 
9. Jeg forstår, at ministeren vil overveje, hvordan effektiviseringsgevinster fremover skal op-
gøres, og jeg finder det positivt, at ministeren løbende vil orientere forligskredsen om opfølg-
ningen på konsulentundersøgelsernes effektiviserings- og forbedringsforslag. Jeg vil følge 
Rigspolitiets realisering af det oprindelige effektiviseringskrav om frigørelse af 800 årsværk 
til operativt politiarbejde. 
 
III. Justitsministerens initiativer og overvejelser vedrørende politiets mål- og 

resultatstyring 

10. Statsrevisorerne kritiserede, at politiets mål- og resultatstyring ikke er tilstrækkeligt for-
ankret i politiet. Rigsrevisionen fandt fx, at ikke alle kredse har defineret mål for kredsens 
virksomhed med udgangspunkt i politidirektørkontrakten og mål defineret på baggrund af 
lokal kriminalitetsudvikling. Ligeledes er der ikke i alle politikredse en systematisk opfølg-
ning og afrapportering på de samlede mål. 
 
11. Ministeren noterer sig kritikken, men mener ikke, at vurderingen er fuldt ud berettiget, 
idet der allerede er udviklet et samlet styringskoncept for politiet, og at dette er styrket ved 
bl.a. indførelsen af POLIS (Politiets Ledelsesinformationssystem) PRES (Politiets Resultat-
EvalueringsSystem), RUKO (Rigspolitiets Understøttelse af KerneOpgaverne) mv. Ministe-
ren oplyser dog i sin redegørelse, at han er opmærksom på, at styringen løbende skal ud-
bygges og forbedres i takt med politireformens implementering, både i relation til målenes 
indhold, tilblivelse og forankring, hvorfor politiets og anklagemyndighedens styringskoncept 
også har indgået som tema i konsulentanalyserne. BCG konkluderede i sin rapport, at det 
væsentligste fokusområde for politiets økonomistyring samt mål- og resultatstyring bør væ-
re at udvikle en samlet styringsmodel, som dækker styring af produktion, økonomi og perso-
nale.  
 
12. Med udgangspunkt i Rigsrevisionens beretning og BCG’s analyse har Rigspolitiet og 
Rigsadvokaten fastsat 3 overordnede indsatsområder i den strategiske plan for politiets og 
anklagemyndighedens arbejde i 2010:  
 
� en samlet styringsmodel for hele politiet, der dækker både økonomi, personale, produk-

tion og resultater, herunder fokuserer på kvaliteten af koncernbudgettering og regnskabs-
aflæggelse 
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� en styrket og fremtidssikret mål- og resultatstyring, herunder justering af kontraktstyrings-
systemet, så målopstillingen i højere grad tilpasses de lokale forhold, og justering og for-
enkling af kontoplanen for politiets tidsregistrering 

� en videreudvikling af den styringsrelevante ledelsesinformation, så den understøtter den 
nye styringsmodel, og udvikling af et samlet koncept for opfølgning på datakvaliteten. 

 
13. Det fremgår endvidere af redegørelsen, at staben ”Koncernstyring” skal styrke den stra-
tegiske styring af politiet og anklagemyndigheden og udvikle, implementere og fastholde 
en sammenhængende styringsmodel. Koncernstyring vil varetage overordnede opgaver 
vedrørende strategi, personale- og ledelsesudvikling, økonomistyring/controlling, mål- og 
resultatstyring samt ledelsesinformation. 
 
14. Jeg finder ministerens initiativer vedrørende forbedring og styrkelse af styringen i poli-
tiet tilfredsstillende og vil følge udviklingen i politiets arbejde med mål- og resultatstyring. 
 
IV. Justitsministerens initiativer og overvejelser vedrørende politiets økonomi-

styring 

15. Statsrevisorerne kritiserede skarpt, at politiets økonomistyring er utilfredsstillende, her-
under at Rigspolitiet ikke har foretaget budgetopfølgning, og at politikredsene ikke har haft 
de nødvendige kompetencer til at varetage de nye økonomistyringsopgaver. Rigsrevisionen 
fandt yderligere i beretningen, at politiets økonomistyring ikke lever op til Økonomistyrelsens 
krav om god økonomistyring i staten. 
 
16. Ministeren tager kritikken til efterretning og oplyser, at Rigspolitiet siden konstateringen 
af underskuddet i 2009 vedrørende finansårene 2007 og 2008 har iværksat en række tiltag, 
der skal styrke kvaliteten af den samlede koncernbudgettering. Rigspolitiet har bl.a. indført 
en ny model for finansiel styring, KLAPS (Koordinering, Ledelsesmæssig forankring, Ansvar-
liggørelse, Prioritering og Synlighed).  
 
17. Rigsrevisionen kan oplyse, at modellen KLAPS blev udviklet i maj 2009 og er omtalt i 
beretningen. 
 
18. Det fremgår af ministerredegørelsen, at den løbende budgetproces, der skal sikre, at 
der hvert kvartal foreligger reviderede og fuldstændige budgetter for alle budgetansvarlige 
enheder i politiet og anklagemyndigheden, skal være fuldt implementeret i 2010. 
 
19. Ministeren oplyser i øvrigt, at der som grundlag for en eventuel ny flerårsaftale fra 2011 
er igangsat en gennemgribende budgetanalyse af politiet og anklagemyndigheden. Budget-
analysen forestås af en styregruppe med eksternt formandskab og repræsentanter fra både 
Finansministeriet og Justitsministeriets koncern. Budgetanalysen skal kortlægge politiets 
og anklagemyndighedens resurseanvendelse, anvise effektiviseringsmuligheder og føre til 
større gennemsigtighed og bedre styring af økonomien. Herudover skal analysen konkret 
opstille implementerbare anbefalinger til en sammenhængende styringsmodel for politiet. 
 
20. I beretningen anførte Rigsrevisionen, at Rigspolitiet bør genoverveje fordelingen mel-
lem driftsbevillingen og lønbevillingen i kredsene. Hertil oplyser ministeren, at Rigspolitiet 
vil genoverveje fordelingen mellem lønbevillingen og bevillingen til den øvrige drift i forbin-
delse med udløbet af den indeværende flerårsaftale. Det vil herunder, med ekstern konsu-
lentbistand, blive undersøgt, hvorvidt den nuværende bevillingsmodel er hensigtsmæssig. 
 
21. Beretningen viste endvidere, at der er behov for kompetenceudvikling i politikredsenes 
økonomifunktioner. Ministeren oplyser hertil, at Rigspolitiet tiltræder Rigsrevisionens vurde-
ring, og at der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra politikredsene, som vil 
kortlægge kompetencebehovet og det nuværende kompetenceniveau og fremkomme med 
forslag til kompetenceudviklingstiltag. 
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22. Jeg finder det tilfredsstillende, at der nu er gennemført tiltag til forbedringer af politiets 
økonomistyring, og at der er planlagt yderligere initiativer og tiltag på området, bl.a. i for-
bindelse med vurderingen af hensigtsmæssigheden af politiets bevillingsmodel og kortlæg-
ning af kompetencebehovet. Jeg vil afvente resultaterne af den igangsatte budgetanalyse 
og følge Rigspolitiets og politikredsenes videre arbejde med at styrke og forbedre økonomi-
styringen.  
 
V. Justitsministerens initiativer og overvejelser vedrørende ministeriets tilsyn 

23. Rigsrevisionen og Statsrevisorerne vurderede, at Justitsministeriet bør føre et styrket 
tilsyn med politiet i resten af reformperioden, herunder tilsyn med økonomistyringen, regn-
skabsaflæggelsen og Rigspolitiets støtte til politikredsenes opgavevaretagelse. 
 
24. Ministeren erklærer sig enig i Rigsrevisionens og Statsrevisorernes vurdering af, at der 
bør føres et styrket tilsyn med politiet i resten af reformperioden, herunder tilsyn med øko-
nomistyring, regnskabsaflæggelse og Rigspolitiets støtte til politikredsenes opgavevareta-
gelse. Ministeren oplyser i øvrigt, at der i rigspolitichefens direktørkontrakt for 2009 er fast-
sat en række skærpede krav til den finansielle styring i 2009. 
 
25. Rigsrevisionen kan i forhold til rigspolitichefens direktørkontrakt, som er underskrevet 
den 30. april 2009, konstatere, at kontrakten indeholder følgende 3 mål, der ved opfyldelse 
resulterer i en målopfyldelsesgrad på 50 %: 
 
1) at der udarbejdes en beskrivelse af en ny model for økonomistyring inden udgangen af 

maj 2009 
2) at rigspolitichefens samlede plan for nedbringelse af det akkumulerede negative resultat 

iværksættes og følges i den resterende del af 2009 
3) at det akkumulerede underskud nedbringes i overensstemmelse med planen. 
 
Af kontrakten fremgår der yderligere følgende 2 mål, der sammen med opfyldelse af de 
førnævnte krav resulterer i en målopfyldelsesgrad på 100 %: 
 
4) at den nye model for økonomistyringen er forelagt for politiets koncernledelse, og imple-

menteringen er påbegyndt inden udgangen af juni 2009 
5) at Rigspolitiet foretager månedlige vurderinger af budgetoverholdelsen og følger op i 

forhold til eventuelle afvigelser fra det forudsatte samt redegør for budgetopfølgningen 
og forløbet af genopretningsplanen over for Justitsministeriet. 

 
26. Rigsrevisionen skal hertil bemærke, at forudsætningerne for de 2 af målene i direktør-
kontrakten (2+3) vedrørende nedbringelsen af underskuddet vurderes at være ændrede, 
idet der i juni 2009 blev indgået en politisk aftale om at tilføre politiet 651 mio. kr. til dækning 
af underskuddet og merforbruget på driftsområdet. Dette kan vanskeliggøre Justitsministe-
riets vurdering af målopfyldelsesgraden, som endnu ikke er gennemført. I sammenhæng 
hermed kan Rigsrevisionen endvidere bemærke, at vurderingen af målopfyldelsesgraden 
for rigspolitichefens direktørkontrakt for 2008 ligeledes ikke er gennemført endnu. 
 
27. Jeg finder det tilfredsstillende, at ministeren har taget initiativer til at styrke tilsynet med 
politiet bl.a. gennem en skærpelse af kravene i rigspolitichefens direktørkontrakt. Jeg vil føl-
ge ministeriets tilsyn med politiet i resten af reformperioden.  
 
VI. Sammenfatning 

28. Jeg finder samlet set justitsministerens redegørelse tilfredsstillende. Ministeren præsen-
terer i sin redegørelse en række tiltag til at understøtte og forbedre den resterende reform-
periode samt flere fremadrettede initiativer til at styrke og forbedre styringen i politiet. Der 
er gennemført en række tiltag, men da flere af initiativerne er fremadrettede, vil jeg følge ud-
viklingen på området i forhold til følgende punkter: 
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Forberedelse og opfølgning af politireformen 

� Rigspolitiets realisering af det planlagte effektiviseringskrav. 
 
Politiets mål- og resultatstyring 

� Rigspolitiets forbedring og styrkelse af politiets mål- og resultatstyring, herunder: 
� udvikling af en samlet styringsmodel for hele politiet og anklagemyndigheden 
� styrkelse af kontraktstyringssystemet, så målopstillingen i højere grad tilpasses loka-

le forhold 
� videreudvikling af den styringsrelevante ledelsesinformation 
� udvikling af koncept for opfølgning på datakvaliteten 
� koncernstyringsstabens arbejde med at styrke den strategiske styring af politiet. 

 
Politiets økonomistyring 

� Rigspolitiets regnskabsaflæggelse og budgetopfølgning, herunder budgetanalysen 
� Rigspolitiets og politikredsenes videre arbejde med at styrke og forbedre økonomistyrin-

gen, herunder vurderingen af hensigtsmæssigheden af den nuværende bevillingsmodel  
� Rigspolitiets understøttelse af kredsenes opgavevaretagelse, herunder kortlægning af 

kompetencebehovet. 
 
Justitsministeriets tilsyn 

� Justitsministeriets tilsyn med politiet i resten af reformperioden. 
 
Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Statsrevisorernes bemærkning 

Beretning 16/2008 om politireformen

Statsrevisorerne fi nder det positivt, at Rigspolitiet vil følge Boston Consulting Group’s 

anbefalinger og i højere grad vil fokusere på og styre efter resultater i stedet for at have 

fokus på årsværksforbrug (styrketal).

Statsrevisorerne er enige med justitsministeren i, at den brede vifte af ambitiøse planer 

og tiltag for at opnå et bedre og mere eff ektivt politi kræver, at Justitsministeriet fører 

et styrket tilsyn med udviklingen af politiets mål- og resultatstyring - herunder ledelse, 

økonomistyring, regnskabsafl æggelse og opgavevaretagelse.

Statsrevisorerne vil følge resultatet af initiativerne.

Statsrevisorerne, den 18. marts 2010
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 17/2008 om Forsvarets understøttelse af sine 

militære operationer i Afghanistan 

 

Forsvarsministerens redegørelse af 8. december 2009 

Udenrigsministerens redegørelse af 19. januar 2010 

 17. februar 2010 

 
RN A502/10 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handlede om, hvordan Forsvaret understøtter sine militære operationer i 
Afghanistan på forsynings- og uddannelsesområdet. Rigsrevisionen undersøgte også, i 
hvilken grad Forsvarsministeriet opfylder målene for internationale operationer i forsvars-
forliget (2005-2009). Beretningen redegjorde i øvrigt for omfanget af det civilt-militære sam-
arbejde og samtænkningsindsatsen i Afghanistan.  
 
Forsvarsministeren vil tage Rigsrevisionens og Statsrevisorernes anbefalinger til efterret-
ning, og anbefalingerne vil i fremtiden blive taget med i sagsbehandlingen i Forsvarsmini-
steriet og Forsvarskommandoen. Det finder jeg tilfredsstillende. 
 
Udenrigsministeren har fremhævet, at beretningen er et velkomment indspil til det fortsatte 
arbejde med at sikre, at Danmarks indsats i Afghanistan bedst muligt bidrager til at fremme 
sikkerheden og udviklingen i landet.  
 
II. Overordnet styring af internationale operationer 

2. Statsrevisorerne kritiserede i deres bemærkninger til beretningen, at Forsvaret ikke me-
re præcist kunne opgøre resurseforbruget til internationale operationer. Kritikken skal ses 
på baggrund af, at Forsvaret har opgjort de samlede omkostninger til de internationale ope-
rationer til 1,2 mia. kr. i 2005 og til 2,4 mia. kr. i 2008. Statsrevisorerne bemærkede hertil, 
at det er uklart, hvor stor en del af denne stigning der kan henføres til øgede aktiviteter, og 
hvor stor en del der kan henføres til, at Forsvaret har ændret principper for omkostningsfor-
deling.  
 
Forsvarsministeren oplyser i sin redegørelse, at Forsvarskommandoen er i gang med at ud-
vikle Forsvarets budgetmodel og i den forbindelse præcisere, hvilke omkostninger der skal 
henføres til internationale operationer. Forsvaret vil implementere eventuelle ændringer i 
regnskabet for 2011. Jeg finder initiativet tilfredsstillende, og jeg vil følge Forsvarets arbej-
de med at forbedre budgetmodellen. 
 
3. Rigsrevisionen anførte i beretningen, at Forsvaret ikke havde været i stand til at udsende 
kapaciteter svarende til 2.000 soldater i internationale operationer i 2009. Rigsrevisionen 
konstaterede, at internationale operationer er en af Forsvarets vigtigste opgaver, og konklu-
derede derfor, at Forsvaret i årsrapporterne burde redegøre for de væsentligste aktiviteter 
for internationale operationer, herunder hvilke kapaciteter der er til rådighed. Rigsrevisionen 

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS § 18, STK. 4 
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anførte endvidere, at det er muligt at opgøre antallet af faktisk udsendte soldater, men at 
Forsvaret ikke i årsrapporterne systematisk har redegjort for status på kapacitetsopbygnin-
gen, dvs. hvor mange der kan udsendes. 
 
Forsvarsministeren svarer hertil, at Forsvarets målsætning stadig er at øge andelen af per-
sonel, der kan udsendes både inden for hæren, flyvevåbnet og søværnet. Andelen af perso-
nel, der kan udsendes, vil stige, i takt med at Forsvaret tilpasser sig forsvarsforliget 2010-
2014. I forsvarsforliget 2010-2014 fastslås det, at Forsvaret vil kunne udsende kapaciteter 
svarende til op til ca. 2.000 soldater. 
 
Ministeren oplyser, at Forsvarskommandoen i årsrapporten fra 2009 vil rapportere:  
 
� hvilke kapaciteter der er til rådighed og hvornår  
� antallet af soldater, der har været udsendt og hvornår 
� antallet af udsendte soldater  
� antallet af soldater, der planlægges udsendt og hvornår. 
 
Jeg finder forsvarsministerens initiativ tilfredsstillende. 
 
III. Den forsyningsmæssige understøttelse af internationale operationer 

4. Rigsrevisionen konstaterede i beretningen, at Forsvaret samlet set løser forsyningsop-
gaven tilfredsstillende. Opgaven kan dog på nogle områder løses mere effektivt. 
 
Forsvarsministeren oplyser, at Hærens Operative Kommando i længere tid har arbejdet med 
at effektivisere genforsyningen til Afghanistan. De væsentligste tiltag, som ministeren næv-
ner, er en række tiltag, som vedrører, at Det Nationale Støtteelement flyttes fra Kandahar 
til Camp Bastion. Flytningen betyder, at der bliver et led mindre i forsyningsvejen, da forsy-
ningerne til Camp Bastion ikke skal omlades i Kandahar. Behovet for logistiske specialister 
reduceres dermed.  
 
5. Rigsrevisionen påpegede i beretningen, at datagrundlaget for måling af leveringstider er 
meget usikkert, og at Forsvarets målinger af leveringstider derfor skal tages med et vist for-
behold. Statsrevisorerne konstaterede i den forbindelse, at Forsvarets systemer kan tilrette-
lægges, så de i højere grad understøtter forsyningsopgaven, fx kontrollen med størrelsen 
af beholdninger og udestående leveringer. 
 
Rigsrevisionen konstaterede i beretningen, at Forsvaret bør etablere et bedre datagrundlag 
på forsyningsområdet og opstille relevante mål for forsyningen. Det vil bl.a. give Forsvaret 
et overblik over, om Forsvarets relativt mange udestående bestillinger stadig er relevante. 
Rigsrevisionen fandt det positivt, at Forsvaret har identificeret et behov for at få evalueret 
genforsyningsprocessen med henblik på at optimere denne. 
 
Forsvarsministeren bemærker, at Forsvarets nuværende måling af leveringstider ikke giver 
et billede af den samlede forsyningssituation. Forsvaret vil udvikle rapporter, som fremover 
kan vise forsyningssituationen.  
 
Ministeren oplyser endvidere, at Forsvaret vil udvikle en række rapporter, som gør det mu-
ligt at måle sagsbehandlingstid og leveringstid på de enkelte led i forsyningsvejen. Derud-
over vil Forsvaret udvide de eksisterende rapporter, som viser, om de enkelte led kan ud-
levere forsyninger inden for de fastsatte leveringsdatoer (udleveringsgrader).  
 
Jeg finder det tilfredsstillende, at Forsvarets har iværksat initiativer for at forbedre målingen 
af leveringstider og udleveringsgrader. Jeg vil følge Forsvarets arbejde med at optimere 
genforsyningsprocessen, herunder udviklingen i leveringstider, udleveringsgrader og ude-
stående bestillinger. 
 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 17/2008



244 EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE 2008

 
 

 3

IV. Uddannelse af personel til internationale operationer 

Udpegning af personel 

6. Statsrevisorerne konstaterede i bemærkningerne til beretningen, at Forsvaret i flere tilfæl-
de har haft vanskeligt ved at udpege og udsende personel til missionen i Afghanistan, pri-
mært på grund af personelmangel inden for befalingsmænd og specialistfunktioner, fx til for-
syningsområdet. Rigsrevisionen anførte i den forbindelse, at antallet af soldater, som får en 
midlertidig udnævnelse, når de udsendes til Afghanistan, har været stigende.  
 
Forsvarsministeren oplyser, at der er for få specialister og befalingsmænd. Forsvaret vil ud-
danne flere i indeværende forsvarsforlig (2010-2014) og oprette nye funktionsuddannelser 
inden for kritiske områder for at imødekomme behovet for personel. For de øvrige uddan-
nelser vil antallet af uddannede blive fastholdt på et højt niveau i starten af forligsperioden 
for at løse personelmanglerne hurtigst muligt.  
 
Forsvarsministeren bemærker, at de midlertidige udnævnelser bl.a. har fundet sted med 
baggrund i mangel på personel. Forsvarskommandoen forventer, at andelen af midlertidige 
udnævnelser vil falde i takt med en forbedret personelsituation. Forsvaret vil dog altid have 
behov for at tillægge et mindre antal soldater en midlertidig højere grad for at kunne matche 
graderne for kolleger fra andre nationer. 
 
Rigsrevisionen konstaterede, at hovedparten af personellet udpeges i god tid før udsendel-
se. Der er dog enheder, der har fået udpeget personel sent i uddannelsesforløbet.  
 
Forsvarsministeren bemærker, at Hærens Operative Kommando medio 2009 etablerede 
halvårlige såkaldte rullemøder for de kommende bidrag til internationale operationer. For-
målet med møderne er bl.a. at få udpeget personel 12 måneder før udsendelse. Beman-
dingsprocenten var efter mødet i februar 2009 på over 90 % for holdene, som skulle udsen-
des i februar 2010.  
 
Jeg finder Forsvarets opmærksomhed på personelsituationen tilfredsstillende og vil følge 
udviklingen på området. 
 
Uddannelsesforløbet før udsendelse 

7. Statsrevisorerne bemærkede, at de kompagnier, der skal udsendes, mangler støtte i 
forberedelsesprocessen til en lang række administrative opgaver.  
 
Forsvarsministeren oplyser, at Hærens Operative Kommando er ved at undersøge mulig-
hederne for bedre at kunne imødekomme behovet for administrativ og uddannelsesmæs-
sig støtte under uddannelsen.  
 
Forsvarsministeren bemærker endvidere, at vilkårene for hærens reaktionsstyrke er i posi-
tiv udvikling. Ministeren nævner, at enhedernes uddannelse vil blive forbedret, i takt med at 
Forsvaret køber mere uddannelsesmateriel. Det vil også reducere omfanget af uddannel-
sen, som soldaterne gennemfører efter ankomst til missionsområdet.  
 
I forsvarsforliget 2010-2014 fremgår det, at den sidste måned af værnepligtsuddannelsen 
målrettes mod den efterfølgende reaktionsstyrkeuddannelse for de værnepligtige, der øn-
sker at blive udsendt.  
 
Jeg finder de forskellige tiltag for at forbedre udannelsesforløbet tilfredsstillende, og jeg vil 
følge ministeriets tiltag for at imødekomme behovet for administrativ støtte under uddannel-
sen. 
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Uddannelsen af forsyningspersonel 

8. Rigsrevisionen anførte i beretningen, at Forsvaret bør forbedre uddannelsen af det ud-
sendte forsyningspersonel, da en del af de udsendte mangler rutine og erfaring i at bestri-
de funktionerne i missionen, herunder ikke mindst i anvendelsen af it-systemet.  
 
Jeg finder det tilfredsstillende, at Hærens Operative Kommando har iværksat nye uddan-
nelser for forsynings- og vedligeholdelsespersonel, og at Forsvaret forventer at oprette fle-
re stillinger for forsyningspersonel. 
 
V. Civilt-militært samarbejde og samtænkning 

9. Rigsrevisionen konstaterede i beretningen, at det er vigtigt, at der er ansat flere civile råd-
givere for at sikre kontinuitet i den civile indsats, bl.a. på grund af rådgivernes orlov. Uden-
rigsministeren oplyser, at der nu som planlagt er blevet ansat flere rådgivere i Helmand, så 
der i alt er 6 rådgivere. Det finder jeg tilfredsstillende. Derudover understreger ministeren, 
at de danske rådgivere indgår i en samlet indsats med andre internationale rådgivere, der 
netop sikrer en fleksibilitet i forbindelse med fravær.  
 
10. Statsrevisorerne bemærkede, at Danmark har øget forbruget til det civilt-militære sam-
arbejde og samtænkningsindsatsen i Helmand. Statsrevisorerne henstillede, at Forsvaret 
snarest aflægger et regnskab for det samlede forbrug til samtænkningsprojekter.  
 
Forsvarsministeren og udenrigsministeren oplyser, at Forsvarsministeriet, Forsvarskom-
mandoen og Udenrigsministeriet medio 2009 har aftalt den fremtidige proces for at aflæg-
ge regnskab. Aftalen skal sikre, at regnskabet aflægges rettidigt over for Udenrigsministe-
riet. Forsvarsministeriet forventer, at dette sker primo 2010. Jeg vil følge Forsvarets regn-
skabsaflæggelse af samtænkningsprojekterne. 
 
VI. Sammenfatning 

11. Jeg finder samlet set redegørelserne fra forsvarsministeren og udenrigsministeren til-
fredsstillende. 
 
Forsvarsministeren har i sin redegørelse præsenteret flere initiativer til at forbedre Forsva-
rets understøttelse af sine internationale operationer. Jeg vil følge udviklingen på følgende 
områder: 
 
� videreudviklingen af Forsvarets budgetmodel 
� arbejdet med at optimere genforsyningsprocessen, herunder udviklingen i leveringstider, 

udleveringsgrader og udestående bestillinger 
� personelsituationen for de internationale operationer 
� tiltag for at imødekomme behovet for administrativ og uddannelsesmæssig støtte under 

uddannelsen 
� regnskabsaflæggelsen for samtænkningsprojekterne. 
 
Jeg anser sagen for afsluttet i forhold til udenrigsministeren. 
 
Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 18/2008 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2008 

 

Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings redegørelse af 4. januar 2010 

Miljøministerens redegørelse af 8. januar 2010 

Skatteministerens redegørelse af 25. januar 2010 

Fødevareministerens redegørelse af 27. januar 2010 

Finansministerens redegørelse af 3. februar 2010 

Transportministerens redegørelse af 8. februar 2010 

Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 8. februar 2010 

Klima- og energiministerens redegørelse af 10. februar 2010 

 8. marts 2010 

 
RN C101/10 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handlede om revisionen af EU-midler i Danmark i 2008, dvs. revisionen af 
de indtægter, som Danmark har modtaget fra EU (EU-indtægter), og de bidrag, som Dan-
mark har betalt til EU (EU-udgifter).  
 
Revisionen omfattede EU-indtægter fra dels landbrugsordninger under Ministeriet for Føde-
varer, Landbrug og Fiskeri, dels Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regional-
fond (strukturfondene) under Økonomi- og Erhvervsministeriet og endelig projekttilskud gi-
vet direkte fra Europa-Kommissionen til institutioner under 5 ministerier. Endvidere omfat-
tede revisionen EU-udgifter under Skatteministeriet. 
 
2. Beretningens fokus var på, om regnskabsforvaltningen for EU-midlerne i Danmark sam-
let set fungerede tilfredsstillende, og Rigsrevisionen undersøgte derfor regnskabsforvaltnin-
gen for følgende 4 områder: 
 
� landbrugsordningerne 
� strukturfondene  
� projekttilskud  
� EU-udgifterne. 
 
Beretningen indeholdt endvidere Rigsrevisionens erklæring om revisionen af EU-midler i 
Danmark. Erklæringen indeholdt supplerende bemærkninger dels om toldområdet (vedrø-
rer EU-udgifterne), dels om at Europa-Kommissionen inden for de seneste år på landbrugs-
området har rejst en række sager, hvor der er risiko for underkendelser (dansk tilbagebeta-
ling af tidligere modtagen EU-finansiering). 
 

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS § 18, STK. 4 
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II. Regnskabsforvaltningen for landbrugsordningerne 

Statsrevisorernes bemærkninger 

3. Statsrevisorerne pegede i deres bemærkninger til beretningen på, at Europa-Kommissio-
nen inden for de seneste år har rejst en række sager med krav om, at Danmark tilbagebe-
taler tidligere modtagne EU-midler i størrelsesordenen 1 mia. kr. Statsrevisorerne pegede 
endvidere på, at dette skyldes, at der fortsat er nogle områder, hvor forvaltningen ikke fun-
gerer helt tilfredsstillende:  
 
� Under enkeltbetalingsordningen er der eksempler på, at der er givet støtte til landbrugs-

arealer, som ikke har været støtteberettigede, eller som ikke har været korrekt opmålt.  
� Kontrollen af kravet om krydsoverensstemmelse (EU-støtten gives kun, hvis nationale 

krav til landbruget er opfyldt) har ikke haft en tilfredsstillende kvalitet.  
 
Af beretningen fremgik det, at de 3 beløbsmæssigt mest betydningsfulde sager med risiko for 
tilbagebetaling af tidligere modtagen EU-finansiering vedrører hektarstøtteordningen, kryds-
overensstemmelseskontrollen og markbloksystemet. Indtil nu foreligger kun en underkendel-
se vedrørende hektarstøtteordningen på 750 mio. kr. De danske myndigheder er uenige i 
underkendelsen og har indbragt underkendelsen om hektarstøtte for EF-domstolen. Rigsre-
visionen anførte i beretningen, at det er berettiget at indbringe sagen for EF-domstolen med 
henblik på domstolens vurdering af underkendelsen.  
 
Enkeltbetalingsordningen  

4. Rigsrevisionen fremhævede i beretningen supplerende om enkeltbetalingsordningen, at 
der ved revision af arealkontrollen i flere tilfælde var fundet eksempler på, at der var givet 
støtte til arealer, der ikke var støtteberettigede, og til markblokke, der ikke var korrekt afgræn-
sede. Endvidere har arealkontrol via telemåling vist sig at være unøjagtig i de tilfælde, hvor 
der var opmålt marker med ikke-støtteberettigede arealer, og Plantedirektoratets kontrollø-
rer havde i flere tilfælde fejlagtigt medtaget ikke-støtteberettigede arealer i deres opmåling. 
 
5. Fødevareministeren oplyser i sin redegørelse, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri i efteråret 2009 har fået foretaget en ekstern analyse af kontrollen af de arealbase-
rede landbrugs- og landdistriktsordninger, herunder enkeltbetalingsordningen.  
 
Analysen har givet anledning til følgende initiativer: 
 
� Fysisk kontrol: For at leve op til kravene til kontrol med den arealbaserede landbrugs-

støtte, herunder enkeltbetalingen, både for så vidt angår kontrollen via satellitbilleder og 
kontrollen på stedet, har Fødevareministeriet iværksat kvalitetsforbedrende foranstaltnin-
ger, herunder indført flere opfølgende kontroller med henblik på at imødegå Europa-Kom-
missionens kritik. For så vidt angår telemålingskontrollen har Plantedirektoratets kontrol-
lører siden 2008 foretaget en efterfølgende besigtigelse af alle græsarealer. 

� Forbedring af markbloksystemet: Europa-Kommissionen har ved revisionsbesøg fundet, 
at markblokkene indeholdt store arealer, der ikke var støtteberettigede. Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har derfor fra midten af 2009 iværksat yderligere initia-
tiver til forbedring af markbloksystemet med henblik på at imødegå Europa-Kommissio-
nens kritik. Markblokkene blev tidligere ajourført eksternt af COWI, men allerede i 2007 
blev denne opgave overført til FødevareErhverv, hvor der blev etableret en markkort-
gruppe, der har til formål at forbedre markbloksystemet og løbende at opdatere det på 
grundlag af ændringer i det åbne land, ændringsforslag fra landmændene og kontrollø-
rer samt at foretage kvalitetssikring af markblokkene. 

� Genberegning af betalingsrettigheder: Fejlene vedrørende markbloksystemet indebærer, 
at der i 2005 i et vist omfang er tildelt betalingsrettigheder og udbetalt støtte for et for 
stort areal og som følge deraf også i de efterfølgende år er udbetalt støtte på et forkert 
grundlag. FødevareErhverv har indledt et arbejde med at genberegne ca. 2.000 ansøg-
ninger om udbetaling af landbrugsstøtte. Resultatet af dette arbejde forventes at forelig-
ge i løbet af 2010.  
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Fødevareministeren fremhæver, at der på grundlag af analysen er sket væsentlige yderlige-
re opstramninger af koordineringen og gennemførelsen af kontrollen. En række af de oven-
nævnte initiativer er igangsat i efteråret 2009, og der vil i 2010 blive igangsat en række yder-
ligere tiltag, der skal rette op på kritikpunkterne fra Europa-Kommissionen, og som forven-
tes at kunne bidrage til at begrænse tilbagebetalingskrav som følge af svagheder ved kon-
trollen.  
 
6. Jeg finder det tilfredsstillende, at fødevareministeren har taget initiativer, der skal forbed-
re forvaltningen af enkeltbetalingsordningen.  
 
7. Jeg vil følge effekten af initiativerne. 
 
Krydsoverensstemmelseskontrollen 

8. Rigsrevisionen fremhævede i beretningen supplerende om krydsoverensstemmelseskon-
trollen, at kontrolmyndighedernes risikoanalyser ikke havde en tilfredsstillende kvalitet, og 
at kontrolmyndighedernes dokumentation for de gennemførte kontroller ikke var tilfredsstil-
lende og ikke levede op til EU-forordningens krav. Endvidere blev en væsentlig del af kon-
trolresultaterne ikke, som påkrævet, rapporteret til FødevareErhverv senest 2 måneder ef-
ter, kontrolbesøget fandt sted. 
 
9. Fødevareministeren oplyser i sin redegørelse, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri har iværksat aktiviteter for at styrke kontrolområdet ved at centralisere risikoudtag-
ningen på kommunernes område samt styrke planlægning og opfølgning af kontrollen.  
 
10. Jeg finder det tilfredsstillende, at fødevareministeren har taget initiativer, der skal for-
bedre forvaltningen af krydsoverensstemmelseskontrollen.  
 
11. Jeg vil følge effekten af initiativerne. 
 
III. Regnskabsforvaltningen for strukturfondene 

12. Statsrevisorerne pegede i deres bemærkninger til beretningen på, at forretningsgange 
og interne kontroller på visse områder kan forbedres for Den Europæiske Socialfond.  
 
13. Rigsrevisionen konstaterede i beretningen, at Erhvervs- og Byggestyrelsen ikke i tilstræk-
keligt omfang vejledte projektansøgerne om opstilling af operationelle mål for projekterne. 
Endvidere havde Erhvervs- og Byggestyrelsen ikke sikret sig, at De Regionale Vækstforas 
indstillinger blev udarbejdet efter en fast standard. Rigsrevisionen konstaterede endelig, at 
Erhvervs- og Byggestyrelsen ikke hidtil havde opkrævet renter i strukturfondssager med til-
bagebetalinger og ikke havde formuleret en skriftlig politik for rentetilskrivning.  
 
14. Økonomi- og erhvervsministeren nævner i sin redegørelse, at hun tager Statsrevisorer-
nes og Rigsrevisionens bemærkninger om, at forretningsgange og interne kontroller på vis-
se områder kan forbedres, til efterretning. Ministeren beskriver i sin redegørelse, hvilke kon-
krete initiativer Erhvervs- og Byggestyrelsen har iværksat på de områder, hvor Rigsrevisio-
nen har haft bemærkninger.  
 
15. Det drejer sig bl.a. om følgende initiativer: 
 
� præcisering og uddybning af ansøgningsskemaernes vejledning om opstilling af mål 

med henblik på at sikre en bedre beskrivelse af målene samt gennemførelse af pilot-
projekt vedrørende opstilling og måling af effekter i projekter 

� præcisering og ajourføringer af manualer og tjeklister for behandlingen af ansøgninger 
for dermed at sikre bedre vurderinger af de centrale forudsætninger og indholdet i pro-
jekterne fra De Regionale Vækstfora samt løbende kompetenceudvikling til medarbej-
dere i De Regionale Vækstfora  

� opkrævning af renter i de tilfælde, hvor der uretmæssigt er udbetalt tilskud. 
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16. Jeg finder det tilfredsstillende, at økonomi- og erhvervsministeren har taget initiativer, 
der skal forbedre forvaltningen af strukturfondene.  
 
17. Jeg vil følge effekten af initiativerne.  
 
IV. Regnskabsforvaltningen for projekttilskud 

Projekttilskud under Klima- og Energiministeriet 

18. Jeg finder klima- og energiministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
Projekttilskud under Miljøministeriet 

19. Miljøministeren oplyser i sin redegørelse, at Miljøministeriet i 2010 planlægger at gen-
nemføre et projekt for at forbedre medarbejdernes kompetencer på området. 
 
20. Jeg finder miljøministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
Projekttilskud under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 

21. Jeg finder redegørelsen fra ministeren for videnskab, teknologi og udvikling tilfredsstil-
lende. 
 
Projekttilskud under Transportministeriet 

22. Transportministeren nævner i sin redegørelse, at Transportministeriet er opmærksom 
på, at det er vigtigt, at de rette kompetencer til aflæggelse af projektregnskaber er til stede 
på ministerområdet. 
 
23. Jeg finder transportministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
V. Regnskabsforvaltningen for EU-udgifterne  

24. Statsrevisorerne pegede i deres bemærkninger til beretningen på, at der fortsat må kon-
stateres mange, beløbsmæssigt mindre fejl i virksomheders toldangivelser og problemer 
med ufærdige toldangivelser. 
 
Fejl i toldangivelserne 

25. Til Statsrevisorernes bemærkninger om fejl i virksomheders toldangivelser oplyser skat-
teministeren i sin redegørelse, at SKAT både i 2007 og 2008 gennemførte generelle infor-
mationskampagner og kontroltiltag for at få nedbragt fejlomfanget. I 2009 har SKAT iværk-
sat yderligere 3 nye initiativer.  
 
For det første en landsdækkende indsats over for store virksomheder med det formål at be-
grænse risici og afklare tvivl på forhånd, inden angivelsen sendes til SKAT. Indsatsen er 
iværksat, da de 100 største indbetalere af told tegner sig for 75 % af det samlede provenu, 
og de 20 største indbetalere tegner sig for over 40 % af provenuet. Systemfejl eller misfor-
ståelser af de ofte komplicerede regler kan derfor få betydelige konsekvenser for den kor-
rekte afregning. Indsatsen skal ifølge planen være afsluttet med udgangen af 2009 og af-
rapporteres ved udgangen af 1. kvartal 2010.  
 
For det andet har SKAT startet et projekt ”Compliance told” (dvs. told ifølge reglerne), der 
skal kortlægge niveauet for regelefterlevelse for de oplysninger på toldangivelserne, der 
har betydning for afregningen af tolden. Endvidere skal projektet afdække årsagerne til 
manglende regelefterlevelse. SKAT vil på baggrund af disse oplysninger planlægge mål-
rettede initiativer til styrkelse af regelefterlevelsen. Projektet skal ifølge planen være afslut-
tet ultimo juni 2010. 
 
For det tredje har SKAT påbegyndt et projekt til at højne kvaliteten af fortoldningsangivel-
serne, Mofia (Monitoreringsprojekt for importangivelser). Projektet skal medvirke til en mål-
rettet daglig kontrol og opfølgning og dermed reducere fejl og mangler i toldangivelserne, 
inden angivelsen er antaget, og varerne frigivet. Kontrollen vil bestå i en stikprøvevis doku-
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mentkontrol af angivelser. Resultatet af kontrollen skal indberettes til en nyetableret data-
base, og oplysningerne vil kunne bruges som grundlag for den fremtidige indsatsplanlæg-
ning mv.  
 
SKAT har efterfølgende oplyst, at tidsfristen for færdiggørelse af den afsluttende evalue-
ringsrapport fra Mofia er blevet skubbet fra 1. februar 2010 til primo april 2010. 
 
Ifølge skatteministeren er de 3 initiativer valgt, så SKAT kan få større viden om, hvor det er 
vanskeligt for virksomhederne at angive korrekt, og derved løbende målrette initiativer til styr-
kelse af regelefterlevelsen, øge kvaliteten i fortoldningerne og forbedre vejledning af virk-
somhederne. Skatteministeren oplyser, at der endnu ikke foreligger nogen resultater af de 
3 initiativer. De foreløbige tendenser for de 2 projekter, Mofia og Compliance told, tyder dog 
på en vis forbedring i kvaliteten af fortoldningerne i forhold til 2008.  
 
26. Jeg finder det tilfredsstillende, at skatteministeren har taget initiativer, der skal forbedre 
kvaliteten af fortoldningen.  
 
27. Jeg vil følge effekten af initiativerne. 
 
Ufærdige angivelser  

28. Til Statsrevisorernes bemærkninger om, at der fortsat må konstateres problemer med 
ufærdige toldangivelser, oplyser ministeren, at SKATs tilgang til behandlingen af ufærdige 
angivelser har taget afsæt i, at ansvaret for færdiggørelsen af importkladderne ligger hos 
importøren. Denne tilgang giver ifølge revisionsmyndighederne (Den Europæiske Revisions-
ret, Rigsrevisionen, Skatteministeriets interne revision samt Europa-Kommissionen) risiko 
for manglende fastlæggelse af toldindtægter til EU, og det anbefales derfor, at procedurer-
ne herfor omlægges. SKAT har derfor allerede udsendt nye retningslinjer og iværksat nye 
procedurer, så SKAT følger op på importkladder – udfærdiget af importørerne. 
 
Endvidere er der udsendt et nyhedsbrev i december 2009 til speditørerne/virksomhederne 
for at få dem til selv at slette de kladder (ufærdige toldangivelser), der ikke skal anvendes, 
og fremhæve de mulige konsekvenser af at modtage varer, der ikke er færdigfortoldet.  
 
Disse tiltag skal minimere det antal kladder (ufærdige toldangivelser) i toldsystemet, som 
virksomhederne enten skulle have afsluttet eller slettet.  
 
29. Rigsrevisionen anførte i beretningen, at SKAT endnu ikke har aflagt rapport til Europa-
Kommissionen om ufærdige angivelser for 2005 og 2006. Ministerens redegørelse indehol-
der ikke særskilt stillingtagen hertil. Jeg forventer, at emnet vil indgå i SKATs videre arbejde 
med ufærdige toldangivelser. 
 
30. Jeg finder det tilfredsstillende, at skatteministeren har taget initiativer, der skal forbedre 
behandlingen af ufærdige toldangivelser.  
 
31. Jeg vil følge effekten af initiativerne. 
 
B-regnskabet 

32. Bogføring i B-regnskabet sker, hvis der er tvist om toldskyldens størrelse, eller der er op-
stået toldskyld, forudsat toldbeløbet er over 10.000 euro, svarende til 75.000 kr. Skattemi-
nisteren nævner i sin redegørelse, at SKAT har taget en række initiativer i forhold til B-regn-
skabet. SKAT er således i gang med at udarbejde procesbeskrivelser og vejledninger, der 
fastlægger procedurer, snitflader og interne kontroller vedrørende B-regnskabet, og indføre 
interne kontroller i relation hertil. 
 
33. Jeg finder det tilfredsstillende, at skatteministeren har taget initiativer, der skal forbedre 
de interne kontroller og procedurer for B-regnskabet.  
 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 18/2008
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VI. Statsregnskabets oversigt over EU-indtægter og EU-udgifter 

34. Finansministeren bemærker i sin redegørelse, at Finansministeriet er i en løbende dia-
log med Rigsrevisionen om udvikling af EU-regnskabet med henblik på at forøge dets infor-
mationsværdi. 
 
35. Jeg finder det vigtigt, at udviklingen af EU-regnskabet prioriteres højt, og jeg vil følge det 
videre arbejde. 
 
36. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling oplyser i sin redegørelse, at Forsknings- 
og Innovationsstyrelsen har ændret konteringspraksis, så den fejl, Rigsrevisionen konstate-
rede i regnskabet for 2008, ikke bør opstå for 2009 og frem. 
 
37. Dette finder jeg tilfredsstillende. 
 
VII. Afslutning 

38. Det er min generelle vurdering, at de afgivne ministerredegørelser er fyldestgørende og 
tilfredsstillende.  
 
39. Jeg vil i de årlige beretninger om revisionen af EU-midler i Danmark følge sagerne om-
talt i notatets pkt. 3-11, 12-17, 24-31 og 34-35.  
 
40. Jeg betragter de øvrige sager som afsluttet.  
 
41. Jeg betragter derfor samtlige omtalte sager som afsluttet i relation til beretning om revi-
sionen af EU-midler i Danmark i 2008. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 18/2008
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Statsrevisorernes bemærkning 

Beretning 18/2008 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2008

Statsrevisorerne afslutter beretningen om revisionen af EU-midler i Danmark i 2008, da 

ministrene har taget en række tilfredsstillende initiativer, som vil blive fulgt op af 

rigsrevisor i de kommende års beretninger om revisionen af EU-midler i Danmark.

Rigsrevisors opfølgning vedrører initiativer på fødevareministerens, økonomi- og er-

hvervsministerens, skatteministerens og fi nansministerens område.

Statsrevisorerne, den 18. marts 2010
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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 19/2008 om revisionen af statsregnskabet for 2008 

 

 9. marts 2010 

 
RN C304/10 

 
 
Indledning 

1. Dette notat er opbygget efter samme struktur som beretning om revisionen af statsregn-
skabet for 2008. Ved kongelig resolution af 7. april 2009 blev Velfærdsministeriet (§ 15) ned-
lagt, og et nyt Indenrigs- og Socialministerium (også § 15) blev oprettet. Omlægningen med-
førte, at Sikringsstyrelsen, Pensionsstyrelsen og en række forvaltningsområder blev overført 
til Beskæftigelsesministeriets ressort (§ 17). Det er de nye ministre for henholdsvis Inden-
rigs- og Socialministeriet samt Beskæftigelsesministeriet, der afgiver redegørelse til Stats-
revisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. 
 
II. De væsentligste sager under ministerområderne, jf. beretningens pkt. 26-30 

Finansministerens redegørelse af 3. februar 2010 

2. Finansministeren har i sin redegørelse noteret sig, at Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 
har konstateret en mindre nedgang i kvaliteten af regnskabsaflæggelsen i staten generelt, 
bl.a. som følge af tilpasninger til de omkostningsbaserede regnskabsprincipper og overgan-
gen til Økonomiservicecentret (ØSC).  
 
Ministeren oplyser, at Finansministeriet løbende arbejder på at sikre virksomhederne den 
fornødne støtte og vejledning. I 2010 vil der desuden blive gennemført en gennemgang og 
modernisering af ministeriets Økonomisk Administrative Vejledning for derigennem at give 
virksomhederne lettere adgang til regler og vejledninger. Der vil også blive foretaget forenk-
ling af dele af omkostningsreformen, herunder afskaffelse af it-bunker, forenkling af likvidi-
tetsordningen og opgørelse af feriepengeforpligtelsen. 
 
Ministeren oplyser videre i forbindelse med overgangen til ØSC, at Økonomistyrelsen har 
særligt fokus på også at understøtte de tilbageværende opgaver i de statslige virksomheder 
for at sikre en fortsat tilfredsstillende regnskabsforvaltning.  
 
Jeg finder – som jeg også tilkendegav i beretningen – at de statslige virksomheder generelt 
har håndteret udfordringerne på tilfredsstillende vis, og har forståelse for, at store reformer 
kræver tid og tilvænning. Jeg har noteret mig finansministerens initiativer, som skal medvir-
ke til at sikre et ensartet højt niveau i statens regnskabsforvaltning. Jeg finder det tilfredsstil-
lende, at finansministeren har fokus på at forenkle relevante elementer i omkostningsrefor-
men.  
 

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS § 18, STK. 4 
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III.A. § 5. Statsministeriet, jf. beretningens pkt. 31-39 

Statsministerens redegørelse af 11. januar 2010 

3. Jeg finder statsministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
III.B. § 6. Udenrigsministeriet, jf. beretningens pkt. 40-77 

Udviklingsministerens redegørelse af 30. januar 2010 

Udenrigsministerens redegørelse af 1. februar 2010 

4. Jeg finder udviklingsministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
5. Udenrigsministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 57-62, at der har været en dialog mel-
lem Økonomistyrelsen og Udenrigsministeriet vedrørende hensættelser til skyldigt overar-
bejde. Der udestår endnu en afklaring af, i hvilket omfang en hensættelse til skyldigt over-
arbejde er hensigtsmæssig ud fra en væsentlighedsbetragtning.  
 
Jeg finder fortsat, at hensættelser i regnskabet bør afspejle det overarbejde, der senere skal 
udbetales eller afspadseres. Jeg vil følge Udenrigsministeriets afklaring af spørgsmålet med 
Økonomistyrelsen. 
 
6. Ministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 63-65, at ministeriet i november 2009 har haft 
besøg af Europa-Kommissionens interne revision vedrørende bl.a. EU-rådsrejser. Der pågår 
i forlængelse af revisionen en dialog om spørgsmål, som også relaterer sig til Rigsrevisio-
nens bemærkninger. Det er ministeriets forventning, at der i løbet af 2010 vil ske en afklaring 
af kontoen for EU-rådsrejser. 
 
Jeg vil følge ministeriets afklaring vedrørende kontoen for EU-rådsrejser.  
 
III.C. § 7. Finansministeriet, jf. beretningens pkt. 78-108 

Finansministerens redegørelse af 3. februar 2010  

7. Finansministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 87-96, at udbetaling af refusion til Kø-
benhavns Kommune fortsat er stillet i bero, indtil staten modtager tilfredsstillende revisions-
påtegnede opgørelser. Endvidere oplyser ministeren, at Rigsrevisionen vil blive orienteret 
om den fremtidige ordning for refusion, når forholdene er bragt endeligt på plads. 
 
Jeg vil fortsat følge denne sag. 
 
8. Ministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 97-105, at Slots- og Ejendomsstyrelsen i 2009 
har implementeret nye forretningsgangsbeskrivelser for områderne huslejeadministration, 
drift af ejendomme, likvid styring, debitorområdet, anlæg og løn. 
 
Ministeren har endvidere oplyst, at der i 2008 og 2009 har været fokus på udviklingen og im-
plementeringen af en hensigtsmæssig ledelsesinformation. Arbejdet fortsætter i 2010. 
 
Endvidere oplyser ministeren, at han er enig med Rigsrevisionen i, at det ikke var ønskeligt 
med difference mellem årsregnskabet og statsregnskabet. I 2009 er der implementeret faste 
procedurer for controlling ved kvartals- og årsafslutning samt udarbejdet en række centrale 
regnskabsvejledninger med henblik på at sikre kvaliteten i de daglige registreringer.  
 
Jeg finder initiativerne tilfredsstillende og vil fortsat følge Slots- og Ejendomsstyrelsens regn-
skabsforvaltning og ledelsesinformation. 
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III.D. § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet, pkt. 109-123 

Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 3. februar 2010 

9. Ministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 113-116, at departementet løbende vil følge 
Finanstilsynets initiativer til sikring af en korrekt regnskabsaflæggelse. Dette finder jeg til-
fredsstillende.  
 
III.E. § 9. Skatteministeriet, jf. beretningens pkt. 124-169 

Skatteministerens redegørelse af 25. januar 2010 

10. Skatteministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 132-138, at der er gennemført en ræk-
ke initiativer, der skal sikre, at dokumentation for lønsagsbehandling mv. i alle tilfælde kan 
genfindes. It-systemerne på personaleområdet videreudvikles i SKAT med henblik på at si-
kre, at sagsbehandlingen lever op til krav i love, bekendtgørelser, overenskomstaftaler mv. 
Ministeren oplyser videre, at SKAT løbende arbejder på at forbedre arbejdsprocesser og ud-
dannelse af medarbejdere på personaleområdet. 
 
Jeg har noteret mig SKATs initiativer og vil følge udviklingen i forhold til SKATs løn- og per-
sonaleforvaltning. 
 
11. Ministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 139-142, at på trods af indkøringsvanskelig-
hederne vedrørende eIndkomst fungerer systemet nu tilfredsstillende. Ministeren oplyser 
ligeledes, at i forhold til kontraktstyringen vedrørende eIndkomst er der gennemført en række 
initiativer, hvis formål er at sikre tilvejebringelse, systematisering og journalisering af materi-
ale vedrørende indgåelse af kontrakter for eIndkomst og kontrakter i øvrigt.  
 
Jeg finder redegørelsen tilfredsstillende og vil fortsat følge funktionaliteten af eIndkomst i for-
bindelse med revisionen af personskatter, da systemet er kritisk for afregningen af den væ-
sentligste indtægtspost på § 38 i statsregnskabet. 
 
12. Ministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 143-144, at SKAT nedsatte en arbejdsgrup-
pe til at gennemgå og evaluere en række elementer i den operative risikostyring i SKAT. 
Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde i december 2009, og ministeren oplyser, at det op-
daterede koncept vil blive implementeret i SKATs regioner i januar 2010. 
 
Jeg vil følge implementeringen af det opdaterede koncept for risikostyring med fokus på sy-
stemets anvendelse som ledelses- og styringsværktøj. 
 
13. Ministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 145-156, at der er gennemført en række ini-
tiativer på it-området. Initiativerne skal bl.a. sikre, at it-sikkerheden er i top i SKAT, at der er 
stor ledelsesmæssig bevågenhed omkring it-styringen og den generelle it-sikkerhed, samt 
at styringen af adgangsrettigheder til bl.a. SAP-systemerne er tilfredsstillende.  
 
Ministeren oplyser bl.a., at SKAT har udskilt arbejdet med informationssikkerhed og it-styrin-
gen i en særlig enhed med en forventet forankring højt i den nye organisation, og at SKAT 
løbende gennemfører risiko- og konsekvensvurderinger af forretningskritiske systemer, samt 
at der er etableret bedre kontrol med og opfølgning på rettigheder til SAP-systemerne.  
 
Jeg finder redegørelsen vedrørende SKATs initiativer tilfredsstillende og vil følge arbejdet 
med informationssikkerhed og it-styring, da disse områder er kritiske for opgavevaretagel-
sen i SKAT. 
 
14. Ministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 157-163, at der er taget en række initiativer 
på inddrivelsesområdet, men at opgaveløsningen er besværliggjort af forsinkelserne i mo-
derniseringen af it-systemerne på området. Ministeren anfører tillige, at han følger inddrivel-
sesopgaven tæt, og at inddrivelsesområdet skal have skærpet ledelsesmæssig bevågen-
hed. 
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333EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ B ERE TN I N G OM RE V IS I O N EN A F STATSREG NSK A B E T FO R 2008

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 19/2008

 
 

 

4  

Ministeren oplyser videre i sin redegørelse til pkt. 157-163 om inddrivelsesstrategien og pkt. 
164-166 om systemmoderniseringen, at han vil afvente Rigsrevisionens undersøgelse af 
SKATs styring af fusionen, jf. mit notat til Statsrevisorerne af 13. marts 2009.  
 
Jeg finder, at inddrivelse og systemmodernisering er væsentlige områder i forhold til løsning 
af SKATs kerneopgaver, så det er vigtigt, at disse områder har ledelsens fokus, og at der 
hurtigt sker fremdrift. Jeg gør opmærksom på, at revisionen viste, at SKAT ikke har været 
tilstrækkelig konsekvent over for virksomhederne i inddrivelsen af virksomhedsrestancerne 
med en skærpet/forstærket indsats ved store virksomhedsrestancer som forudsat i inddrivel-
sesplanen, og at jeg ikke ud fra ministerredegørelsen har grundlag for at vurdere, om der er 
reelle forbedringer på vej. Jeg finder, at SKAT skal sikre den fornødne indsats over for virk-
somhederne i inddrivelsen af virksomhedsrestancerne, og at ministeren ikke skal afvente 
Rigsrevisionens undersøgelse af SKATs styring af fusionen. Jeg vil følge udviklingen i for-
hold til SKATs indsats over for skatterestancerne. 
 
15. For så vidt angår ministerens redegørelse til pkt. 167-169 om vægtafgift henviser jeg til 
pkt. 62-63 i dette notat. 
 
III.F. § 11. Justitsministeriet, jf. pkt. 170-191 

Justitsministerens redegørelse af 2. marts 2010 

16. Justitsministeren tager i sin redegørelse til pkt. 175-181 vedrørende forbehold for politiet 
og anklagemyndighedens regnskab kritikken til efterretning og henviser til et notat udarbej-
det af Rigspolitiet, hvor der er redegjort for de initiativer, som Rigspolitiet har taget.  
 
Rigspolitiet henviser generelt til justitsministerens redegørelse af 21. januar 2010 til Statsre-
visorernes beretning nr. 16/2008 om politireformen for så vidt angår økonomistyring og rap-
portering om mål og resultater. 
 
Jeg henviser derfor til mit notat til Statsrevisorerne af 19. februar 2010 herom. 
 
Rigspolitiet oplyser desuden, at 2008 i vid udstrækning var et implementeringsår, hvor bl.a. 
den omfattende økonomiske decentralisering som følge af politireformen blev gennemført. 
Rigspolitiet har i juni 2009 påbegyndt implementeringen af en ny model for den finansielle 
styring (benævnt KLAPS). På den baggrund er det Rigspolitiets vurdering, at langt største-
delen af de konstaterede vanskeligheder nu er afhjulpet. 
 
Som omtalt i ovennævnte notat til Statsrevisorerne, pkt. 17 og 22, har Rigsrevisionen be-
handlet KLAPS i beretningen om politireformen, og jeg finder det tilfredsstillende, at der nu 
er gennemført tiltag og planlagt yderligere initiativer. Jeg vil som nævnt i notatet afvente re-
sultaterne af den igangsatte budgetanalyse og følge det videre arbejde med at styrke og for-
bedre økonomistyringen. 
 
Rigspolitiet redegør desuden for en række konkrete forhold, der var nævnt som en del af be-
grundelsen for forbeholdet for 2008. Fx oplyser Rigspolitiet, at fejlene i anlægsaktiverne er 
rettet i 2009, at bl.a. ajourførte regnskabsinstrukser vil sikre, at periodisering og bogføring 
sker i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler, samt at der er taget og vil blive 
taget yderligere skridt til at sikre, at kontroller og afstemninger forbedres. 
 
Jeg har noteret mig, at Rigspolitiet har taget en række initiativer, der skal sikre korrekt regn-
skabsaflæggelse. Jeg vil følge effekten af disse initiativer. 
 
17. Jeg finder ministerens redegørelse til pkt. 182-186 vedrørende revision af løn ved Direk-
toratet for Kriminalforsorgen tilfredsstillende. 
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18. Justitsministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 187-191 vedrørende retternes regn-
skabsaflæggelse, at Domstolsstyrelsen har igangsat en række initiativer til at forbedre ret-
ternes regnskabsaflæggelse.  
 
Jeg forventer, at Domstolsstyrelsen har fokus på, om initiativerne har den forventede virk-
ning, og jeg vil følge effekten af initiativerne. 
 
III.G. § 12. Forsvarsministeriet, jf. beretningens pkt. 192-216 

Forsvarsministerens redegørelse af 3. februar 2010 

19. Forsvarsministeren oplyser i sin redegørelse, at Forsvarskommandoen forventer at kun-
ne melde tilbage på den samlede handleplan i slutningen af 1. kvartal 2010. Handleplanen 
blev iværksat tilbage i 2006 og har til formål at sikre korrekt opgørelse og styring af forsva-
rets lagre samt korrekt regnskabsaflæggelse på alle øvrige områder. Ministeren vil sikre, at 
Rigsrevisionen til den tid modtager en samlet orientering med Forsvarskommandoens tilba-
gemelding på de enkelte indsatsområder. 
 
Jeg vil følge den endelige implementering af handleplanen. 
 
20. Ministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 203, at forsvaret nu har udarbejdet en mere 
retvisende model for værdiansættelsen, som er bragt i anvendelse i 2009. Det er derfor For-
svarskommandoens vurdering, at usikkerheden er blevet betydeligt mindre i 2009. 
 
Jeg finder initiativet tilfredsstillende og vil fortsat følge området. 
 
21. Ministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 204, at der af flere omgange over for Folke-
tinget er blevet redegjort for overskridelsen af bevillingsrammen for 2008 samt for, at der er 
indført en række nye processer og arbejdsgange i såvel Forsvarets Materieltjeneste som i 
Forsvarskommandoen for at sikre, at det ikke sker igen. Ministeren oplyste hertil, at der er 
etableret en selvstændig økonomistab i Forsvarskommandoen, der har til opgave at vareta-
ge den overordnede økonomistyring i forsvaret. Der er herunder indført en ny og mere de-
taljeret månedlig opfølgning fra Forsvarskommandoen på myndighedernes forbrug, ligesom 
overbudgettering er stoppet, og der er indført en ny og mere detaljeret budgettering. Des-
uden skal udarbejdelse af en periodeplan på mellemlang sigt (3-4 år) sikre sammenhæng 
mellem planlagte investeringer, anskaffelser, aktiviteter og økonomiske rammer. Endelig er 
der etableret nye procedurer i Forsvarets Materieltjeneste, herunder bedre kontrol med dis-
poneringer og mere detaljeret ledelsesrapportering og opfølgning. 
 
22. Ministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 205-209, at Forsvarets Materieltjeneste har 
implementeret en række korrigerende tiltag i forhold til den anvendte metode i økonomisty-
ringen. Dette omfatter bl.a. budgettering inden for udmeldte rammer, fokus på disponeringer 
og disponibilitetskontrol. Ministeren oplyser endvidere, at Forsvarets Materieltjeneste herud-
over har styrket den økonomiske ledelsesrapportering til sin ledelse og til Forsvarskomman-
doen. Fremadrettet foretager Forsvarets Materieltjeneste dels en månedlig regnskabsmæs-
sig periodelukning, dels en løbende opfølgning på disponeringer, forbrug og budgetter. Sam-
tidig gennemfører Forsvarets Materieltjeneste hvert kvartal en vurdering og tilpasning af bud-
getter med henblik på sikring af rammeoverholdelse og optimeret budgetanvendelse. 
 
23. Jeg finder det nødvendigt, at forsvaret bevarer fokus på styrkelse af økonomistyringen, 
og vil fortsat følge området tæt. 
 
24. Ministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 210-216, at det er blevet indskærpet over for 
Farvandsvæsenet, at usikkerhed om, hvorvidt der eksisterer hjemmel til en given disposition, 
altid skal forelægges departementet. 
 
Jeg finder dette tilfredsstillende. 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 19/2008
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III.I. § 15. Velfærdsministeriet, jf. beretningens pkt. 217-263 

Indenrigs- og socialministerens redegørelse af 2. februar 2010 

Beskæftigelsesministerens redegørelse af 24. februar 2010 

25. Indenrigs- og socialministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 222-225 vedrørende den 
afsluttende årsrevision, at der i Økonomiservicecentret er blevet udarbejdet og fremsendt 
afstemningslister til departementet, og at der i de sidste måneder af 2009 er blevet ryddet 
op i gamle differencer.  
 
Jeg har noteret mig initiativet vedrørende udarbejdelse af afstemninger og oprydning i gam-
le differencer og vil følge udviklingen på dette område i departementet i forbindelse med den 
afsluttende revision for 2009. Jeg betragter dermed sagen som afsluttet. 
 
26. Indenrigs- og socialministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 234, at forvaltningen af 
tilskud til kommunerne og regionerne nu indgår som et selvstændigt forvaltningsområde i 
ministeriets opdaterede regnskabsinstruks for 2010.  
 
Jeg finder dette tilfredsstillende. 
 
27. Pkt. 238-244 omhandler regionernes regnskabsaflæggelse.  
 
Ministeren redegør for, at Statsrevisorernes beretning om statsregnskabet for 2008 er frem-
sendt til statsforvaltningerne, idet statsforvaltningerne varetager det statslige tilsyn med re-
gionerne. Af beretningen om statsregnskabet fremgik det, at for en enkelt region har de man-
ge omstillingsprocesser betydet alvorlige vanskeligheder med regnskabsaflæggelsen for 
2007. Det fremgår af ministeriets redegørelse, at den pågældende statsforvaltning efterføl-
gende har gennemgået regionens regnskab, revisionsberetning og regionsrådets besvarel-
se af de enkelte revisionsbemærkninger, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.  
 
Ministeren redegør ikke yderligere for tiltag under beretningens pkt. 238-244.  
 
I forbindelse med ministerens redegørelse til Statsrevisorerne skal ministeren desuden ind-
hente en udtalelse fra regionsrådene, jf. rigsrevisorlovens § 18, stk. 3. Udtalelserne fra re-
gionsrådene skal ligeledes tilsendes rigsrevisor, jf. rigsrevisorlovens § 18, stk. 4. Jeg må kon-
statere på det foreliggende grundlag, at der ikke er indhentet udtalelser fra regionsrådene i 
denne sag. Jeg forventer, at ministeren fremover sikrer, at der rettidigt bliver indhentet ud-
talelser fra regionerne. Jeg forventer også, at ministeren sikrer, at regionerne fremover lever 
op til god bogføringsskik, samt at revisionen af regionernes regnskaber omfatter alle de for-
udsatte revisionsområder.  
 
Jeg vil fortsat følge området. 
 
28. Indenrigs- og socialministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 245-251, at der er etable-
ret nye arbejdsgange, som bl.a. dokumenterer udførte kontroller i forbindelse med udbeta-
linger af statsrefusion til kommunerne og sikring af overensstemmelse mellem data i Navi-
sion og SAS-systemet. 
 
Jeg finder dette tilfredsstillende. 
 
29. Beskæftigelsesministeren oplysninger i sin redegørelse til pkt. 252 vedrørende bevillings-
kontrollen af § 15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag, at Pensionsstyrelsen under 
Beskæftigelsesministeriet vil indlede et samarbejde med SKAT om, hvad der er baggrunden 
for udviklingen på området, og hvilke initiativer der kan tages for at bremse stigningen i netto-
udgifterne.  
 
Jeg har noteret mig dette og vil fortsat følge udviklingen på området. 
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III.I. § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, jf. beretningens pkt. 264-270 

Ministeren for sundhed og forebyggelses redegørelse af 18. februar 2010 

30. Jeg finder ministeren for sundhed og forebyggelses redegørelse til afsnittet tilfredsstil-
lende. 
 
III.J. § 17. Beskæftigelsesministeriet, jf. beretningens pkt. 271-288 

Beskæftigelsesministerens redegørelse af 21. januar 2010 

31. Beskæftigelsesministeren beklager i sin redegørelse til pkt. 276-279, at Arbejdsdirekto-
ratet ikke har udnyttet muligheden for konkurrenceudsættelse ved EU-udbud for 2 aftaler, 
der skulle have været udbudt efter reglerne i direktiv 2004/18/EF. Ministeren oplyser, at om-
rådet er overgået til Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med en organisationsændring. 
Ministeren oplyser tillige, at Arbejdsmarkedsstyrelsen vil indgå nye kontrakter efter gælden-
de udbudsregler på de omhandlede områder. 
 
Jeg finder beskæftigelsesministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
III.K. § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. beretningens pkt. 

289-302 

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations redegørelse af 8. februar 2010 

32. Jeg finder ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations redegørelse tilfredsstil-
lende.  
 
III.L. § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. beretningens pkt. 

303-365 

Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings redegørelse af 2. februar 2010 

33. Ministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 307, at han har taget Statsrevisorernes be-
mærkning om fejlen i statsregnskabet på 285,1 mio. kr. til efterretning. Ministeren oplyser, 
at han vil være særligt opmærksom på dette område fremover. 
 
Jeg finder dette tilfredsstillende. 
 
34. Ministeren oplyser videre til pkt. 308, at Forsknings- og Innovationsstyrelsen har ændret 
sin opgørelsespraksis af egenkapitalen for at imødegå uoverensstemmelser mellem egen-
kapitalen i årsrapporten og egenkapitalen i statsregnskabet. Dette finder jeg tilfredsstillende. 
 
35. Ministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 315, at Universitets- og Bygningsstyrelsen – 
på baggrund af Statsrevisorernes bemærkning om uoverensstemmelse mellem egenkapita-
lens størrelse i årsrapporten og i bevillingsafregningen – har rettet henvendelse til Økonomi-
styrelsen med henblik på at foretage de fornødne justeringer. 
 
Dette finder jeg tilfredsstillende. 
 
36. Endelig oplyser ministeren til pkt. 318-322, at der er iværksat en række tiltag til forbed-
ring af CIRIUS’ regnskabsforvaltning, herunder oprydning og afstemning af regnskaberne 
for samtlige tilskudsprogrammer, faste afstemningsprocedurer mellem de tilskudsadmini-
strative systemer og Navision samt en kortlægning af arbejdsgange ved administrationen 
af de større tilskudsprogrammer. 
 
Jeg finder initiativerne tilfredsstillende. 
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37. Ministeren har i sin redegørelse til pkt. 332-365 noteret sig, at der er områder i universi-
teternes forvaltning af lønsum, hvor der er sket overskridelser, og at Rigsrevisionen ikke fin-
der dette tilfredsstillende. Ministeren oplyser videre, at han har videreformidlet dette til ledel-
serne på de pågældende universiteter. Ministeren oplyser endelig, at han har taget Rigsre-
visionens anbefalinger med hensyn til aflønning af institutledere til efterretning og vil sikre 
sig, at de bliver fulgt. 
 
Jeg finder dette tilfredsstillende. 
 
III.M. § 20. Undervisningsministeriet, jf. beretningens pkt. 366-385 

Undervisningsministerens redegørelse af 10. februar 2010 

38. Jeg finder undervisningsministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
III.N. § 21. Kulturministeriet, jf. beretningens pkt. 386-405 

Kulturministerens redegørelse af 1. februar 2010 

39. Jeg finder kulturministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
III.O. § 22. Kirkeministeriet, jf. beretningens pkt. 406-414 

Kirkeministerens redegørelse af 8. februar 2010 

40. Jeg finder kirkeministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
lll.P. § 23 Miljøministeriet, jf. beretningens pkt. 415-428 

Miljøministerens redegørelse af 7. januar 2010 

41. Jeg finder miljøministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
III.Q. § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, jf. beretningens pkt. 429-441 

Fødevareministerens redegørelse af 27. januar 2010 

42. Jeg finder fødevareministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
III.S. § 28. Transportministeriet, jf. beretningens pkt. 442-485 

Transportministerens redegørelse af 25. januar 2010 

43. Transportministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 446-452, at Vejdirektoratet har fore-
taget rettelse af konkrete fejl vedrørende hensættelser og skyldigt overarbejde. Endvidere 
er der i 2009 foretaget de nødvendige korrektioner for så vidt angår differencer mellem regn-
skabet i SAP (det interne regnskab) og regnskabet i SKS (det eksterne regnskab) i det ud-
giftsbaserede regnskab, og der er etableret regelmæssig afstemning mellem SAP og SKS, 
som skal sikre, at differencer opdages og korrigeres rettidigt.  
 
For så vidt angår værdiansættelse af infrastruktur har Økonomistyrelsen givet Vejdirektora-
tet de nødvendige dispensationer, indtil nye statslige principper for værdiansættelse af infra-
struktur kommer på plads. 
 
Ministeren oplyser, at Vejdirektoratet har stort ledelsesmæssigt fokus på forvaltningen af 
regnskabsområdet, og at der i 2009 er foretaget en opnormering og omstrukturering af om-
rådet med henblik på at sikre opgavevaretagelsen. Der er ligeledes iværksat et projekt med 
det formål at sikre regelmæssige afstemninger, kvalitetssikring og forbedret periodisering og 
likviditetsstyring.  
 
Jeg finder initiativerne tilfredsstillende og vil følge Vejdirektoratets arbejde med at sikre et 
korrekt regnskab.  
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44. Ministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 453-460, at Naviair i 2009 har foretaget en 
omfattende gennemgang af anlægskartoteket og kortlagt behovet for ændringer i form af 
nedskrivning af aktiver, ændring af klassifikation og afskrivningsperioder, vedligeholdelses-
omkostninger mv. med det formål at sikre regnskabets rigtighed i 2009. 
 
Ministeren oplyser, at ændringer i regnskabspraksis vedrørende anlægsaktiver vil blive ind-
arbejdet i årsrapporten for 2009. 
 
Ministeren oplyser i relation til Naviairs manglende forretningsgange og procedurer for køb 
af konsulentydelser, at retningslinjerne er blevet strammet op og indarbejdet i Naviairs regn-
skabsinstruks og indkøbspolitik. 
 
Endelig oplyser ministeren, at der på lønområdet er igangsat en proces, der skal forbedre 
Naviairs manglende forretningsgange og interne kontroller. 
 
Jeg finder initiativerne tilfredsstillende og vil fortsat følge regnskabsaflæggelsen for Naviair. 
 
45. Ministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 467-472, at Transportministeriets departement 
har taget kontakt til Økonomistyrelsen med henblik på at få kortlagt regelsættet for værdian-
sættelse af værdipapirer og kapitalandele, hvilket har medført, at der skal ske mindre juste-
ringer i opstillingen i statsregnskabet. 
 
Ministeriet oplyser, at der på lønområdet er igangsat en proces, der skal tage højde for mang-
lende forretningsgange og interne kontroller. 
 
Jeg finder initiativerne tilfredsstillende og vil følge sagen om regelsættet for værdiansættelse 
af værdipapirer og kapitalandele, ligesom jeg vil følge udviklingen på lønområdet. 
 
46. Ministeren oplyser i sin redegørelse til pkt. 473-479, at Statens Luftfartsvæsen har igang-
sat en række procedurer, der skal sikre regnskabsmæssig oprydning af åbentstående poster 
og rettelse af difference på egenkapitalen mellem årsrapporten og SKS. 
 
Jeg finder initiativerne tilfredsstillende og vil følge sagen.  
 
III.S. § 29. Klima- og Energiministeriet, jf. beretningens pkt. 486-501 

Klima- og energiministerens redegørelse af 1. februar 2010 

47. Klima- og energiministeren anfører i sin redegørelse til pkt. 497-501 om Elsparefonden, 
at ministeriet tidligere har oplyst, at ministeriet og fonden har iværksat en række initiativer til 
at rette op på de konstaterede fejl og sikre, at der vedrørende regnskabsaflæggelsen for 
2009 iværksættes de nødvendige tiltag for at rette op på tidligere fejl og manglende proce-
durer. 
 
Jeg er bekendt med, at der er vedtaget en lov om nedlæggelse af fonden og oprettelse af et 
nyt Center for Energibesparelser i 2010. Jeg vil følge regnskabsaflæggelsen for oprettelsen 
af det nye center i forbindelse med den afsluttende årsrevision for 2009. Jeg betragter der-
med sagen som afsluttet i forhold til beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008.  
 
IV.A. Status for implementeringen af Økonomiservicecentret (ØSC), jf. beretningens 

pkt. 502-581 

Finansministerens redegørelse af 3. februar 2010 

48. Finansministeren har i sin redegørelse noteret sig, at Rigsrevisionen finder det vigtigt, 
at det samlede aftalegrundlag er på plads senest ved virksomhedernes overgang til ØSC. 
Økonomistyrelsen har i det videre forløb haft og har fortsat stort fokus på også den formelle 
indgåelse af aftalegrundlaget forud for institutionernes overgang til ØSC, herunder har det 
været prioriteret, at særligt handlingsplanerne har været underskrevet. Status pr. 1. januar 
2010 er, at 140 institutioner er overgået til ØSC, og 131 kundeaftaler er underskrevet.  

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 19/2008
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Jeg finder det tilfredsstillende, at ØSC fortsat har fokus på indgåelse af aftalegrundlaget 
forud for institutionernes overgang til ØSC. 
 
49. Statsrevisorerne konstaterede, at det er en væsentlig succesfaktor for ØSC’s virke frem-
over, at der snarest implementeres den nødvendige it-systemunderstøttelse.  
 
Finansministeren oplyser i sin redegørelse, at anvendelsen af ØS-LDV er blevet forbedret 
siden undersøgelsen. Ministeren oplyser herunder, at der er igangsat tiltag for yderligere 
at forbedre anvendelsen i institutionerne, og at Økonomistyrelsen tilbyder institutionerne at 
overtage driften af systemet for derigennem af sikre driftstabiliteten. Ministeren oplyser en-
delig, at institutionerne fortsat har læseadgang til økonomisystemet, og at institutionerne der-
for på økonomiområdet har mindst samme økonomistyringsmuligheder som før overgangen 
til ØSC. 
 
Jeg forventer, at Økonomistyrelsen fortsat prioriterer udviklingen af it-systemunderstøttelse 
højt. Jeg vil følge udviklingen på området. 
 
50. Finansministeren oplyser i sin redegørelse, at han har noteret sig, at det er Rigsrevisio-
nens vurdering, at regnskabserklæringskonceptet med den nødvendige videreudvikling vil 
kunne udgøre en nødvendig og hensigtsmæssig del af grundlaget for virksomhedens god-
kendelse af regnskabet og derfor snarest bør færdigudvikles og anvendes over for alle ØSC’s 
kunder.  
 
Ministeren udtrykker enighed med Rigsrevisionen i, at regnskabserklæringerne er et vigtigt 
redskab, og bemærker, at alle team i ØSC i dag anvender standardkonceptet for regnskabs-
erklæringerne. Desuden er Økonomistyrelsen netop nu ved at implementere systemunder-
støttelsen af regnskabserklæringerne i SKS. 
 
51. Finansministeren har i sin redegørelse noteret sig, at Statsrevisorerne fandt, at det end-
nu var for tidligt at afgøre, i hvilket omfang ØSC har effektiviseret den statslige administra-
tion. Ministeren bemærker hertil, at ØSC ganske rigtigt er i en implementeringsfase på nu-
værende tidspunkt, men at der allerede nu er stort fokus på standardisering og effektivise-
ring. Det er således på finansloven forudsat, at der vil ske en effektivisering i centret, men 
der vil samtidig være nogle omkostninger til implementering, herunder systemudvikling og 
organisatorisk tilpasning. 
 
52. Jeg vil følge konsolideringen af ØSC, herunder systemunderstøttelsen og anvendelsen 
af regnskabserklæringerne over for ØSC’s kunder. 
 
lV.B. Etablering af Statens It, jf. beretningens pkt. 582-600 

Finansministerens redegørelse af 3. februar 2010 

53. Jeg finder finansministerens redegørelse tilfredsstillende og vil følge den videre imple-
mentering af Statens It. 
 
IV.C. Resultatløn i staten, jf. beretningens pkt. 601-660 

Finansministerens redegørelse af 3. februar 2010 

54. Finansministeren oplyser i sin redegørelse, at han er enig med Rigsrevisionen i, at re-
sultatløn, der udbetales på baggrund af en på forhånd indgået kontrakt, er et vigtigt supple-
ment til aflønningen af chefer og direktører, da det kan give klarhed og åbenhed om kriteri-
erne for resultatløn og understøtte et styringsfokus på mål og effekt. Finansministeren fin-
der, at Rigsrevisionens eksempler på god praksis på mange måder er et godt supplement 
til Finansministeriets vejledning.  
 
55. Finansministeren har noteret sig, at Statsrevisorerne har bemærket, at virksomhederne 
bør fokusere mere på at dokumentere de opgjorte resultater og begrundelser for eventuelle 
skønsmæssige forhøjelser af resultatlønnen.  
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56. Finansministeren oplyser, at han er enig med Rigsrevisionen i, at det er vigtigt, at de 
objektive kriterier er klare, og at det er klart, på hvilket grundlag resultatlønnen beregnes. 
Beregningen af resultatløn til direktører og øvrige chefer bør ikke baseres på objektive krite-
rier alene, men der bør være mulighed for en skønsmæssig forhøjelse af resultatlønnen, der 
ikke knyttes til objektive kriterier. I forlængelse heraf bemærker finansministeren, at det kan 
være unødvendigt bureaukratisk at procedurefastsætte, hvordan en skønsmæssig forhøjel-
se af resultatlønnen efterfølgende skal begrundes. 
 
Jeg er enig med Statsrevisorerne i, at virksomhederne bør fokusere mere på at dokumente-
re de opgjorte resultater og begrundelser for skønsmæssige forhøjelser af resultatlønnen. 
Jeg finder derudover, at dette ikke nødvendiggør fastsættelse af yderligere procedurer. Jeg 
finder fortsat, at en kortfattet begrundelse for skønsmæssige forhøjelser bør foreligge, da 
dette efter min mening medvirker til at sikre gennemsigtighed. 
 
57. Finansministeren oplyser, at han som udgangspunkt er enig i, at virksomheder bør være 
tilbageholdende med at yde særskilt honorering for merarbejde for opgaver, der allerede er 
omfattet af resultatløn. 
 
Jeg finder finansministerens redegørelse tilfredsstillende.  
 
IV.D. Sygefravær i staten, jf. beretningens pkt. 661-726 

Finansministerens redegørelse af 3. februar 2010 

58. Finansministeren har taget til efterretning, at flere af virksomhederne i Rigsrevisionens 
undersøgelse gerne så, at Personalestyrelsen ydede mere rådgivning om nedbringelse af 
sygefravær samt udviklede yderligere værktøjer til arbejdet med sygefravær. Videre oplyser 
ministeren, at der fortsat er stort fokus på, at Personalestyrelsen sikrer en øget erfaringsud-
veksling om sygefravær i staten. 
 
Endelig oplyser ministeren, at Personalestyrelsen vil tage initiativ til at styrke arbejdet med 
en hurtigere fejlretning og validering af løn- og personalestatistikker. Jeg har noteret mig, at 
arbejdet med fejlretning og validering af virksomhedernes indberetninger vil blive styrket. 
 
Jeg finder ministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
IV.E. Kommunernes administration og styring af sygedagpengeområdet, jf. beretnin-

gens pkt. 727-776 

Beskæftigelsesministerens redegørelse af 21. januar 2010 

59. Jeg finder beskæftigelsesministerens redegørelse tilfredsstillende. 
 
Afslutning 

60. Det er min generelle vurdering, at de afgivne ministerredegørelser er fyldestgørende og 
tilfredsstillende. 
 
61. Jeg vil følge sagerne omtalt i notatets pkt. 5-8, 10-14, 16, 18-20, 23, 27, 29, 43-46, 49 
og 52. 
 
Jeg betragter de øvrige sager som afsluttet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
 
 
 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 19/2008
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Vedrørende skatteministerens redegørelse til beretningens pkt. 167-169 

62. Rigsrevisor Henrik Otbo har i brev til Folketingets formand af 7. september 2009 i hen-
hold til § 14, stk. 1, nr. 2, jf. § 15, stk. 3, i instruks for rigsrevisor om Rigsrevisionens forhold 
til offentligheden samt sagsbehandling erklæret sig personligt inhabil i forhold til revision af 
vægtafgift under statsregnskabets § 38. Skatter og afgifter. Sagen er omtalt i beretningens 
pkt.167-169. Folketingets formand har efter høring af Statsrevisorerne og forhandling med 
næstformændene i brev af 21. oktober 2009 udpeget mig som sætterigsrevisor til at behand-
le de forhold, hvor rigsrevisor er inhabil. 
 
Jeg har derfor behandlet skatteministerens redegørelse af 25. januar 2010 for så vidt angår 
de foranstaltninger og overvejelser, der vedrører bogføring og registrering af vægtafgift un-
der § 38. Skatter og afgifter. 
 
Skatteministerens redegørelse af 25. januar 2010 

63. Jeg finder skatteministerens redegørelse til pkt. 167-169 tilfredsstillende. 
 
 
 
 

Jørgen Mohr 
sætterigsrevisor 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 19/2008
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Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02)  2. marts 2010 

 
RN A503/10 

 
 
I. Indledning 

1. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 29. september 2008, at jeg fortsat ville følge 
udviklingen i statsforvaltningernes sagsbehandlingstider for nævnsområderne, herunder virk-
ningen af de initiativer, som var igangsat i Statsforvaltningen Sjælland og Statsforvaltningen 
Midtjylland. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2007, 
s. 228-231. 
 
Statsrevisorerne fandt det væsentligt for god borgerservice, at der også i de nye statsforvalt-
ninger måles og følges op på produktivitet og sagsbehandlingstider. 
 
Derfor fandt Statsrevisorerne, at Indenrigs- og Socialministeriet, i dag Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet, burde følge op på de enkelte statsforvaltningers initiativer og herunder si-
kre sig, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på nævnsområdet, dvs. de sociale nævn 
og beskæftigelsesankenævnene, opfylder de fastsatte mål. 
 
2. Rigsrevisionen har som led i opfølgningen afholdt møder med og modtaget data og rede-
gørelser fra Indenrigs- og Socialministeriet.  
 
3. I dette notat redegøres for statsforvaltningernes resultatkrav til sagsbehandlingstiderne 
på nævnsområdet og for udviklingen i sagsbehandlingstiderne. 
 
II. Resultatkrav til sagsbehandlingstiderne på nævnsområdet 

4. Hver statsforvaltning har både et socialt nævn og et beskæftigelsesankenævn. Disse 
nævn behandler klager over kommunernes afgørelser inden for henholdsvis det sociale 
område og beskæftigelsesområdet. 
 
5. Indenrigs- og Socialministeriet indgår hvert år en resultatkontrakt med de enkelte stats-
forvaltninger. Resultatkontrakten indeholder et samlet resultatkrav til den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid på nævnsområdet, dvs. de sociale nævn og beskæftigelsesankenæv-
nene. Resultatkravet til sagsbehandlingstiden var i perioden 2003-2008 fastsat til 13 uger. 
Resultatkravet fastsættes administrativt, da lovgivningen på nævnsområdet ikke indeholder 
bestemmelser om sagsbehandlingstidernes længde. 
 
6. Indenrigs- og Socialministeriet har oplyst, at resultatkravene til sagsbehandlingstiderne 
søges fastsat, så de er ambitiøse, men også realistiske i forhold til de lovgivningsmæssige, 
økonomiske og strukturelle forudsætninger i øvrigt, som gælder for statsforvaltningernes 
virksomhed. Ministeriet har ligeledes oplyst, at der generelt stiles mod en gennemsnitlig 

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 2/2002
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sagsbehandlingstid på 13 uger for de 2 nævnsområder, men at ændringer over tid i forud-
sætningerne for statsforvaltningernes virksomhed vil påvirke resultatkravene. 
 
7. Som det fremgik af mit notat til Statsrevisorerne af 29. september 2008, har det generelt 
ikke været muligt for statsforvaltningerne at overholde de 13 uger. Ministeriet og statsforvalt-
ningerne blev i forbindelse med indgåelsen af resultatkontrakten for 2009 enige om, at det 
ville være urealistisk at opretholde de 13 uger som resultatkrav for alle statsforvaltninger. 
Resultatkrav, som på forhånd må anses for uigennemførlige, er ifølge ministeriet uden reel 
styringsværdi og må antages at virke demotiverende over for ledelse og medarbejdere. Mi-
nisteriet har derfor i 2009 aftalt individuelle resultatkrav for 2 af statsforvaltningerne, hen-
holdsvis 15 uger for Statsforvaltningen Sjælland og 20 uger for Statsforvaltningen Midtjyl-
land.  
 
8. Ministeriet har videre oplyst, at behovet for at fastsætte individuelle resultatkrav til stats-
forvaltningernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider skyldes forskelle i de enkelte stats-
forvaltningers situation ved indgangen til 2009, fx i mængden af verserende sager, beman-
dingssituation og sagsbehandlernes rutine og erfaring. Ministeriet har oplyst, at resultatkra-
vene på nævnsområdet for 2010 ligeledes vil være individuelle for de enkelte statsforvalt-
ninger. Med den foreliggende viden om niveauet for sagsmængden, verserende sager og 
økonomiske rammer for statsforvaltningerne forventer ministeriet – alt andet lige – at sags-
behandlingstiden fortsat vil være længere end 13 uger i nogle af statsforvaltningerne. På 
sigt stiler ministeriet imidlertid mod en harmonisering af sagsbehandlingstiderne, idet det er 
ambitionen, at der i løbet af 2011 eller senest fra starten af 2012 realiseres et fælles resul-
tatkrav til sagsbehandlingstiden på 13 uger. 
 
9. Jeg er enig med Indenrigs- og Socialministeriet om, at det er afgørende, at de fastsatte 
resultatkrav er både ambitiøse og realistiske. Det kan derfor være nødvendigt at aftale indi-
viduelle resultatkrav for enkelte statsforvaltninger i en kortere periode, hvis de oprindelige 
resultatkrav vurderes at være åbenlyst uopnåelige. 
 
10. Det er imidlertid ikke god borgerservice, hvis sagsbehandlingstiderne i nogle dele af lan-
det ligger på et markant højere niveau end i andre dele af landet. Jeg finder det derfor afgø-
rende, at ministeriet prioriterer dette område højt med henblik på, at der hurtigst muligt kan 
arbejdes efter et fælles ambitiøst resultatkrav til sagsbehandlingstiden i alle statsforvaltnin-
ger.  
 
Jeg skal i den forbindelse pege på, at flere statsforvaltninger gennem årene har kunnet le-
vere kortere sagsbehandlingstider end de fastsatte 13 uger. 
 
Jeg vil fortsat følge sagen. 
 
III. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for de sociale nævn og beskæftigelsesanke-

nævnene 

11. Jeg har bedt Indenrigs- og Socialministeriet redegøre for udviklingen i den gennemsnit-
lige sagsbehandlingstid for statsforvaltningernes 2 nævn. 
 
Tabel 1 viser den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 2 nævn i perioden 
2007-2009. 
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Tabel 1. Statsforvaltningernes samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 

sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene 

(Antal uger) 

 

  2007 2008 2009  

 Hele landet 14,4 15,3 16,1  

 Hovedstaden 11,7 11,3 13,4  

 Sjælland 17,1 16,2 11,0  

 Syddanmark 12,8 12,1 16,1  

 Midtjylland 18,8 24,1 26,9  

 Nordjylland 11,5 12,8 13,1  

 Note: 2009-tallene indeholder ikke tal for december måned. 

Kilde: Beregnet på grundlag af Indenrigs- og Socialministeriets oversigt af 5. januar 2010. 

 

 
    

 

 
Det fremgår af tabel 1, at statsforvaltningernes samlede gennemsnitlige sagsbehandlings-
tid for hele landet var 16,1 uger i 2009. Den samlede sagsbehandlingstid for hele landet er 
således steget, da sagsbehandlingstiden var 14,4 uger i 2007 og 15,3 uger i 2008. Tabellen 
viser desuden, at sagsbehandlingstiden fra 2008 til 2009 er steget i 4 ud af 5 statsforvaltnin-
ger. 
 
12. Statsforvaltningernes resultatkrav til sagsbehandlingstiden er på 13 uger. Ministeriet har 
dog som nævnt fastsat individuelle resultatkrav for Statsforvaltningen Sjælland og Statsfor-
valtningen Midtjylland i 2009 på henholdsvis 15 og 20 uger.  
 
Tabel 1 viser, at én statsforvaltning, Statsforvaltningen Sjælland, har levet op til resultatkra-
vet. Statsforvaltningen havde i 2009 en sagsbehandlingstid på gennemsnitligt 11 uger og 
levede dermed op til resultatkravet på 15 uger, men også til det sædvanlige krav på 13 uger. 
 
Tabel 1 viser videre, at Statsforvaltningen Hovedstaden og Statsforvaltningen Nordjylland 
har haft mindre overskridelser i 2009. Tabellen viser endelig, at særligt Statsforvaltningen 
Midtjylland, men også Statsforvaltningen Syddanmark i 2009 har haft sagsbehandlingstider, 
der ligger markant over statsforvaltningernes resultatkrav. 
 
13. Rigsrevisionen har som led i opfølgningen gennemgået den gennemsnitlige sagsbehand-
lingstid i perioden 2007-2009 for hvert af de 2 nævnsområder, dvs. henholdsvis de sociale 
nævn og beskæftigelsesankenævnene. 
 
14. Tabel 2 viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de sociale nævn i perioden 
2007-2009.  
 
  

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 2/2002

3



348 EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ FO RTSAT TE B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE T I DL I GERE Å R

 
 

 

4  

 
 

Tabel 2. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de sociale nævn i perioden 

2007-2009 

(Antal uger) 

 

  2007 2008 2009  

 Hele landet 13,6 14,3 15,6  

 Hovedstaden 10,6 11,6 12,2  

 Sjælland 14,4 11,7 8,7  

 Syddanmark 13,3 13,1 18,5  

 Midtjylland 18,1 23,0 25,9  

 Nordjylland 11,8 12,3 12,8  

 Note: 2009-tallene indeholder ikke tal for december måned. 

Kilde: Beregnet på grundlag af Indenrigs- og Socialministeriets oversigt af 5. januar 2010. 

 

 
    

 

 
Det fremgår af tabel 2, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de sociale nævn for 
hele landet har været stigende i perioden 2007-2009. I 2007 var sagsbehandlingstiden 
13,6 uger. I 2008 var sagsbehandlingstiden øget til 14,3 uger og i 2009 yderligere til 15,6 
uger. 
 
Tabel 2 viser videre en ganske betydelig variation i sagsbehandlingstiderne statsforvaltnin-
gerne imellem. 3 statsforvaltninger, Statsforvaltningen Hovedstaden, Statsforvaltningen 
Sjælland og Statsforvaltningen Nordjylland, har i 2009 haft en gennemsnitlig sagsbehand-
lingstid, der er lavere end 13 uger.  
 
Tabel 2 viser imidlertid også, at Statsforvaltningen Midtjylland og Statsforvaltningen Syd-
danmark i 2009 har haft gennemsnitlige sagsbehandlingstider på henholdsvis 25,9 og 18,5 
uger, hvilket ligger markant over de respektive resultatkrav på henholdsvis 20 og 13 uger.  
 
15. Tabel 3 viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for beskæftigelsesankenævnene 
i perioden 2007-2009. 
 

 

Tabel 3. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for beskæftigelsesankenævnene i 

perioden 2007-2009 

(Antal uger) 

 

  2007 2008 2009  

 Hele landet 14,3 16,2 16,7  

 Hovedstaden 13,2 11,0 14,5  

 Sjælland 18,7 19,8 13,3  

 Syddanmark 12,4 11,0 13,6  

 Midtjylland 16,6 25,7 28,6  

 Nordjylland 10,6 13,3 13,4  

 Note: 2009-tallene indeholder ikke tal for december måned. 

Kilde: Beregnet på grundlag af Indenrigs- og Socialministeriets oversigt af 5. januar 2010. 
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Tabel 3 viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for beskæftigelsesankenævnene 
for hele landet har været stigende i perioden 2007-2009. Sagsbehandlingstiden var i 2007 
14,3 uger. I 2008 var sagsbehandlingstiden øget til 16,2 uger og yderligere til 16,7 uger i 
2009. 
 
16. Tabel 3 viser videre, at 4 statsforvaltninger i 2009 har en sagsbehandlingstid, der kun i 
mindre omfang overskrider 13 uger. Statsforvaltningen Midtjylland har i 2009 i lighed med 
de foregående år en sagsbehandlingstid, der overskrider statsforvaltningens resultatkrav 
ganske betydeligt. Sagsbehandlingstiden var således 16,6 uger i 2007 stigende til 28,6 uger 
i 2009.  
 
17. Gennemgangen af sagsbehandlingstiderne på hvert af de 2 nævnsområder viser, at 
Statsforvaltningen Midtjylland på begge områder har lange sagsbehandlingstider. Gennem-
gangen viser desuden, at det særligt er på beskæftigelsesankenævnsområdet, at der er ta-
le om sagsbehandlingstider, der overskrider resultatkravene. Endelig viser gennemgangen, 
at Statsforvaltningen Sjælland har formået at reducere sagsbehandlingstiderne betydeligt 
på begge nævnsområder.  
 
18. Som det fremgår af mit notat til Statsrevisorerne af 29. september 2008, blev der i 2008 
iværksat flere initiativer, der skulle nedsætte sagsbehandlingstiden og øge produktiviteten i 
2 statsforvaltninger. I Statsforvaltningen Midtjylland drejede det sig bl.a. om indførelse af re-
sultatløn for medarbejdere for at færdigbehandle gamle verserende sager og om iværksæt-
telse af et LEAN-projekt. Statsforvaltningen Sjælland havde ligeledes iværksat forskellige 
initiativer for at reducere sagsbehandlingstiden, herunder et LEAN-projekt, bedre organise-
ring af opgaverne og specialisering. 
 
19. En gennemgang af de 2 statsforvaltningers sagstal viser, at begge statsforvaltninger har 
haft en positiv udvikling i antallet af afsluttede sager i perioden 2007-2009. Gennemgangen 
viser imidlertid også, at begge statsforvaltninger i samme periode har haft en stigende tilgang 
af sager.  
 
Gennemgangen viser desuden, at Statsforvaltningen Midtjylland i hele perioden har fået mar-
kant flere sager ind, end statsforvaltningen har afsluttet. Dette forhold betyder, at der er sket 
en ophobning af sager, og sagsbehandlingstiden er dermed steget. 
 
Statsforvaltningen Sjælland fik i lighed med Statsforvaltningen Midtjylland flere sager ind, end 
statsforvaltningen afsluttede i 2007 og 2009. I 2008 afsluttede Statsforvaltningen Sjælland 
flere sager, end statsforvaltningen fik ind, hvilket har bidraget til forbedringen i sagsbehand-
lingstiderne.  
 
20. Jeg konstaterer, at begge statsforvaltninger har iværksat initiativer for at reducere sags-
behandlingstiden. Begge statsforvaltninger har således afsluttet flere sager i 2009 end i 
2008.  
 
Jeg konstaterer ligeledes, at initiativerne i Statsforvaltningen Sjælland har betydet, at stats-
forvaltningen i 2009 har overholdt kravet om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 
uger for nævnsområdet, og at statsforvaltningen har haft den laveste sagsbehandlingstid af 
de 5 statsforvaltninger. Jeg konstaterer imidlertid også, at initiativerne i Statsforvaltningen 
Midtjylland ikke har været tilstrækkelige til at opveje tilgangen af sager, og at dette har re-
sulteret i en utilfredsstillende udvikling i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. 
 
21. Indenrigs- og Socialministeriet har oplyst, at de gennemsnitlige sagsbehandlingstider 
for de 2 nævn i Statsforvaltningen Midtjylland ikke er tilfredsstillende. Ministeriet har endvi-
dere oplyst, at Statsforvaltningen Midtjylland nu har iværksat yderligere initiativer, som skal 
resultere i en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for nævnsområderne på 13 uger.  
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Initiativerne omfatter bl.a. en organisatorisk omlægning af nævnssekretariatet og tilførsel af 
yderligere ledelseskraft til området. Samtidig er området tilført 3 sagsbehandlere. Yderligere 
personaleresurser vil blive tilført lige så hurtigt, som tilførsel af flere medarbejdere kan an-
tages at øge produktionen, når der tages hensyn til resurseforbruget ved at oplære nye med-
arbejdere. Statsforvaltningen planlægger endvidere at gennemføre tiltag, som har særligt 
fokus på afviklingen af gamle sager.  
 
Herudover har ministeriet reserveret 4 mio. kr. til pukkelafvikling på nævnsområdet i Stats-
forvaltningen Midtjylland, men også i andre statsforvaltninger, hvis det skønnes aktuelt.  
 
22. På baggrund af ministeriets egen statistik har Indenrigs- og Socialministeriet desuden 
oplyst, at arbejdstiden pr. afgørelse på nævnsområdet er faldet, hvorved produktiviteten sam-
let set er øget. Stigningen i produktiviteten har imidlertid ikke været tilstrækkelig til at opveje 
stigningen i tilgangen af nye sager. I 2009 var tilgangen af sager på 36.325, mens tilgangen 
af sager i 2008 var på 31.902. Der har således været en mertilvækst på ca. 4.300 sager i 
2009. Den samlede mængde af verserende sager på de 2 nævnsområder er derfor steget 
væsentligt i 2009 sammenholdt med 2008. Ultimo november 2009 var der således 12.054 
verserende sager mod 9.485 verserende sager ved udgangen af 2008.  
 
23. Indenrigs- og Socialministeriet har videre oplyst, at et konsulentfirma har gennemført en 
undersøgelse af statsforvaltningernes produktivitet og effektivitet i foråret 2009. Undersøgel-
sen blev iværksat efter aftale med Finansministeriet i forbindelse med, at der blev fremsat 
forslag til finansloven for 2009. Baggrunden var bl.a., at budgetoverslagstallet for statsfor-
valtningerne for 2010 var reduceret med 46 mio. kr., svarende til ca. 10 % af statsforvaltnin-
gernes driftsbevilling for 2009. 
 
24. Konsulentundersøgelsen viste, at der er betydelige forskelle i produktiviteten mellem de 
enkelte statsforvaltninger. Konsulentundersøgelsen viste således, at der for statsforvaltnin-
gerne samlet set er beregnet et potentiale for effektivitetsforbedringer på ca. 41 mio. kr., hvis 
alle statsforvaltninger havde samme produktivitet som den bedste inden for hvert sagsom-
råde. Det fremgår dog også af undersøgelsen, at dette effektiviseringspotentiale ikke kan 
realiseres på kort sigt, og at der i 2010 og 2011 kun er et effektiviseringspotentiale på ca. 
5 mio. kr. Ifølge konsulentrapporten vil det kræve større moderniseringer af it-systemer, 
hvis statsforvaltningerne fremover skal tilpasse og effektivisere arbejdsgange og arbejds-
processer. 
 
25. Indenrigs- og Socialministeriet har oplyst, at statsforvaltningerne på finansloven for 2010 
skal udmønte effektiviseringer på 5 mio. kr., svarende til det niveau, der blev vurderet som 
realistisk i konsulentrapporten. Statsforvaltningerne har samtidig som led i ”Aftale om finans-
loven for 2010” fået tilført 22 mio. kr. i 2010 til at fastholde aktiviteten på det familieretlige 
område og på nævnsområdet.  
 
26. Ministeriet har oplyst, at ministeriet på baggrund af konsulentundersøgelsen i samar-
bejde med statsforvaltningerne har iværksat en række tiltag til effektivisering af opgaverne, 
herunder LEAN-projekter, øget videndeling samt overvejelser om øget specialisering og ar-
bejdsdeling mellem statsforvaltningerne. 
 
Endvidere har ministeriet gennemført en foranalyse, der skal resultere i bedre it-understøt-
telse af statsforvaltningernes sagsbehandling. 
 
Som opfølgning på foranalysen vil der i foråret 2010 blive gennemført fælles tiltag på nævns-
området. Arbejdet omfatter identificering af best practice og standardisering af arbejdsgan-
gene på tværs af statsforvaltningerne. Resultaterne herfra skal indgå i kravspecifikationerne 
til et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH).  
 
Ministeriet forventer, at moderniseringen af it-understøttelsen af statsforvaltningernes ar-
bejde, herunder implementeringen af ESDH, vil strække sig over en flerårig periode. 
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27. Jeg finder det, i lighed med ministeriet, ikke tilfredsstillende, at den samlede gennem-
snitlige sagsbehandlingstid for de 2 nævn fortsat ligger væsentligt over 13 uger. Jeg finder 
det heller ikke tilfredsstillende, at statsforvaltningernes sagsbehandlingstider på nævnsom-
rådet samlet set har været stigende i perioden 2007-2009. 
 
Jeg finder det dog positivt, at statsforvaltningerne har nedbragt den tid, de bruger på den en-
kelte sag. Dette har imidlertid ikke været tilstrækkeligt til at opveje en øget tilgang af sager.  
 
Jeg finder det tilfredsstillende, at Indenrigs- og Socialministeriet har fået gennemført en un-
dersøgelse af statsforvaltningernes produktivitet og effektivitet. Undersøgelsen har bidraget 
til at afdække områder, hvor ministeriet i samarbejde med statsforvaltningerne kan iværksæt-
te initiativer, der på længere sigt kan være med til at sikre en positiv udvikling og faldende 
sagsbehandlingstider. 
 
Jeg har noteret mig, at ministeriet har iværksat yderligere tiltag, som med udgangspunkt i 
best practice skal harmonisere arbejdsgangene på nævnsområderne, så erfaringer og viden 
kan overføres mellem statsforvaltningerne og bidrage til, at sagsbehandlingstiderne reduce-
res. Det er dog også min opfattelse, at Indenrigs- og Socialministeriet bør følge området me-
get tæt for at sikre, at initiativerne hurtigt fører til den tilsigtede nedsættelse af sagsbehand-
lingstiden, og i modsat fald vurdere, om der er behov for yderligere tiltag, som i løbet af en 
kortere periode kan sikre en nedsættelse af sagsbehandlingstiderne. 
 
Jeg vil fortsat følge udviklingen i sagsbehandlingstiderne. 
 
IV. Sammenfatning 

28. Jeg kan konstatere, at udviklingen i statsforvaltningernes gennemsnitlige sagsbehand-
lingstid på nævnsområdet samlet set ikke har været tilfredsstillende. Sagsbehandlingstider-
ne for de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene overstiger i flere tilfælde resultat-
kravet for sagsbehandlingstiderne, som siden 2003 har været fastsat til 13 uger. Hertil kom-
mer, at sagsbehandlingstiden i én af de 5 statsforvaltninger befinder sig på et helt utilfreds-
stillende niveau. 
 
29. Statsforvaltningerne har været præget af større ændringer som følge af kommunalrefor-
men i 2007 og har i perioden herefter oplevet en stigning i tilgangen af sager på nævnsom-
rådet. Jeg finder det på den baggrund tilfredsstillende, at produktiviteten i statsforvaltninger-
ne er øget. Jeg konstaterer dog samtidig, at dette ikke har været tilstrækkeligt til at opveje 
stigningen i sagstilgangen.  
 
30. Jeg vil påpege, at der er tale om en sag, som jeg har fulgt siden 2003. Udviklingen har 
af flere årsager ikke været tilfredsstillende. 
  
Jeg finder det på den baggrund afgørende, at ministeriet i samarbejde med statsforvaltnin-
gerne målrettet sikrer, at sagsbehandlingstiderne nedbringes til et fælles lavt niveau, så der 
sikres god borgerservice i hele landet. 
 
31. Jeg vil derfor følge udviklingen på følgende områder: 
 
� resultatkrav til sagsbehandlingstiderne på nævnsområdet 
� udviklingen i sagsbehandlingstiderne på området. 
 
Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Statsrevisorernes bemærkning 

Beretning nr. 2/2002 om statsamternes produktivitet og effektivitet

Statsrevisorerne har fulgt denne sag siden 2002 og må fortsat konkludere, at de 

gennemsnitlige sagsbehandlingstider er for lange i nogle af de sociale nævn og i nogle af 

beskæftigelsesankenævnene.

Statsrevisorerne fi nder, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i statsforvaltning 

Midtjylland er helt utilfredsstillende lang.

Statsrevisorerne fi nder, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet bør følge initiativerne til at 

nedbringe sagsbehandlingstiderne og sikre, at sagsbehandlingstiderne nedbringes til et 

fælles lavt niveau, så der sikres god borgerservice i hele landet.

Statsrevisorerne, den 18. marts 2010



353EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ FO RTSAT TE B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE T I DL I G ERE Å R

 
 

 1 

  

Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for 2004 (beretning nr. 18/04)  9. marts 2010 

 
RN C301/10 

 
 
1. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 13. marts 2009, pkt. 6, at jeg fortsat ville følge 
Energitilsynets arbejde med gennemgangen af fjernvarmeværkernes fejlbehæftede budget-
ter og regnskaber, herunder at jeg lagde vægt på, at gennemgangen fremover blev priorite-
ret højt, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, s. 255. 
 
Ad beretningens afsnit III.E. § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet, pkt. 100 

Fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber 

2. Energitilsynet har fra 2007 hørt under Klima- og Energiministeriet, men sekretariatsbe-
tjenes af Konkurrencestyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Energitilsynet har 
en bevilling på 35,5 mio. kr., som er fuldt ud dækket af gebyrer fra el-, gas- og varmeforsy-
ningsvirksomhederne. Bevillingen er opført på finansloven for 2010, § 08.21.11.11. Energi-
tilsynet er et uafhængigt tilsyn, hvor klima- og energiministeren udpeger medlemmerne. 
 
Energitilsynets gennemgang af fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber 

3. Energitilsynet besluttede i december 2007 at gennemgå regnskaberne for alle 131 fjern-
varmeværker i Region Midtjylland, som er den region, hvor der er flest værker. (Antallet af 
værker ændres over tid, fx på grund af fusioner, lukninger mv.). Energitilsynet forventede, 
at regnskabsgennemgangen af alle sagerne i regionen ville være afsluttet ultimo 2009. 
 
Energitilsynet har oplyst, at status i december 2009 var, at der var sendt tilkendegivelser om 
vurderingen af regnskabsaflæggelsen til 111 værker. Heraf var 48 sager endeligt afsluttet. 
Det er Energitilsynets vurdering, at sagerne har vist sig mere tidskrævende end forventet, 
og at omfanget af konstaterede fejl har været større end først antaget. 
 
4. Ifølge Energitilsynet er resultatet af regnskabsgennemgangen, at 55 af de 111 værker 
skal tilbageføre i alt 175 mio. kr. til forbrugerne. De 175 mio. kr. fordeler sig med 38,6 mio. 
kr. for det værk, der skal tilbageføre mest, og ca. 63.000 kr. for det værk, der skal tilbage-
føre mindst. 7 værker skal tilbageføre mere end 5 mio. kr.  Gennemsnitsbeløbet, der skal 
tilbageføres pr. forbruger (målerenhed), er 2.670 kr., mens beløbet for det værk, der skal 
tilbageføre mest pr. forbruger, er 27.300 kr.  
 
Energitilsynet forventer, at gennemgangen af værkernes regnskaber i Region Midtjylland 
først er afsluttet ultimo marts 2010. Der udestår efter gennemgangen af regnskaberne fra 
Region Midtjylland en gennemgang af ca. 300 værker. 
 
  

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 18/2004
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5. Energitilsynet har løbende foretaget en vurdering af, om resurseforbruget står mål med 
resultatet. På den baggrund har Energitilsynet konkluderet, at den fortsatte gennemgang 
ikke kan indstilles, uagtet der er tale om økonomiske midler, der forbliver i et lukket system, 
idet værkerne typisk er forbrugerejede. 
 
Energitilsynet skønner, at man i 2010 vil kunne foretage regnskabsgennemgang af de re-
sterende værker i Region Midtjylland og ca. 20 værker fra de øvrige 4 regioner. Desuden 
vil Energitilsynet udføre informationsvirksomhed.  
 
6. Energitilsynet har tillige oplyst, at centrale værker og affaldsforbrændingsanlæg ikke har 
indgået i Energitilsynets regnskabsgennemgang. Dette skyldes, at en gennemgang af deres 
regnskaber adskiller sig fra de øvrige, da der indgår flere ydelser, herunder markedsudsat-
te. Det er derfor nødvendigt at fastlægge fordelingsnøgler, der kan anvendes som udgangs-
punkt for beregning af disse værkers omkostningspris. 
 
7. Energitilsynet har vurderet, at de samlede tilsynsopgaver på varmeområdet kan løses 
sagligt inden for den eksisterende resurseramme, og at Energitilsynet derfor ikke har haft 
grundlag for at anmode om en forøgelse af budgetmidler. Energitilsynet har bl.a. henvist til, 
at der er indført nye elektroniske indberetningsblanketter, ligesom der er indført krav om en 
ny revisorpåtegning med virkning for regnskaber, der indberettes i 2010. Dette vil højne ind-
beretningernes kvalitet. Endvidere vil Energitilsynet intensivere informationsindsatsen om 
korrekt aflæggelse af regnskab og opstilling af budget. 
 
8. Energitilsynet har oplyst, at man er i dialog med Klima- og Energiministeriet om den vide-
re proces. Energitilsynet har således i et notat fra januar 2010 orienteret Klima- og Energi-
ministeriet om en skitse med flere muligheder for regnskabsgennemgangen i 2010 og frem. 
Det anføres, at prioriteringen af opgaven i 2011 vil afhænge af den opgaveportefølje, der på 
det tidspunkt foreligger i Energitilsynet, men at gennemgangen af hele fjernvarmesektoren, 
inden for den nuværende resurseramme, vil strække sig over en længere periode. I notatet 
omtaler Energitilsynet dog forskellige muligheder for en hurtigere regnskabsgennemgang, 
bl.a. at opgaven delvist kan udliciteres til et konsulentfirma, eller at værkerne foretager en 
selvevaluering af regnskaberne i samarbejde med værkets revisor på grundlag af præcise 
instruktioner til revisorerne fra Energitilsynet. 
 
Ministeriet har oplyst, at ovennævnte notat vil være en del af grundlaget for ministeriets fort-
satte drøftelser med Energitilsynet og Økonomi- og Erhvervsministeriet om opgavens prio-
ritering og rammerne herfor. Klima- og Energiministeriet er opmærksom på opgavens om-
fang og perspektiver og vil i den videre dialog prioritere, at den løses hurtigst muligt inden 
for ansvarlige økonomiske rammer, herunder i sammenhæng med de andre vigtige opga-
ver. Ministeriet er således enig i, at regnskabsgennemgangen ikke bør strække sig over et 
urimeligt langt tidsperspektiv. Ministeriet har yderligere oplyst, at der i marts 2010 holdes 
møde med Energitilsynet og Økonomi- og Erhvervsministeriet om opfølgningen på Energi-
tilsynets notat.  
 
9. Rigsrevisionen kan konstatere, at Energitilsynet ikke har iværksat mere konkrete tiltag 
– ud over ovennævnte notat – til at få fremskyndet afslutningen af gennemgangen af samt-
lige værkers regnskaber, på trods af at Energitilsynet vurderer, dels at gennemgangen ikke 
kan indstilles, dels at denne vil strække sig over flere år. Energitilsynet har ganske vist over-
vejet mulige initiativer, men har vurderet, at der ikke fagligt set var grundlag for at fremskyn-
de gennemgangen på bekostning af det øvrige tilsynsarbejde på varmeområdet under hen-
visning til det anførte i pkt. 7. 
 
Rigsrevisionen kan konstatere, at Klima- og Energiministeriet først i forbindelse med Energi-
tilsynets notat fra januar 2010 har taget initiativ til at følge op på mulige løsningsmodeller 
for opgaven med regnskabsgennemgangen. 
 
  

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 18/2004
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Rigsrevisionens gennemgang af udvalgte sager 

10. Rigsrevisionen har gennemgået en tilfældig udvalgt stikprøve af Energitilsynets sager 
om gennemgangen af værkernes regnskaber, herunder både sager, der alene er behand-
let af Energitilsynet, og sager, der er gennemgået med bistand af et konsulentfirma.  
 
11. Formålet med Rigsrevisionens stikprøvegennemgang var at afdække, hvorvidt Energi-
tilsynets og konsulenternes gennemgang af værkernes regnskaber har været systematisk, 
og om den anvendte metode har været hensigtsmæssig set i forhold til at afdække fejl i vær-
kernes regnskaber.  
 
12. Rigsrevisionen konstaterede, at Energitilsynet i forbindelse med udbudsmaterialet til de 
eksterne revisorer har udarbejdet en detaljeret opgavebeskrivelse, som klart beskriver de 
forhold, medarbejderen skal være særlig opmærksom på i værkernes regnskaber. 
 
13. Rigsrevisionen har for de stikprøvevist udtagne sager undersøgt, om de typiske fejlkilder 
har været efterprøvet, herunder om den fornødne dokumentation har foreligget ved sagsbe-
handlingen.  
 
14. Det er Rigsrevisionens vurdering, at Energitilsynet og konsulenterne har gennemført en 
grundig gennemgang af regnskaberne fra værkerne, og at man generelt har kunnet udfær-
dige en tilkendegivelse, der vedrører de typiske problemstillinger. 
 
Afslutning 

15. Jeg finder, at de konstaterede fejlbeløbs størrelse har vist, at Energitilsynets gennem-
gang af fjernvarmeværkernes regnskaber i Region Midtjylland har været nødvendig. Jeg fin-
der det imidlertid ikke tilfredsstillende, at det vil tage en længere årrække at gennemgå de 
resterende regnskaber. Jeg finder, at gennemgangen bør afsluttes snarest af hensyn til de 
forbrugere, der har betalt for høje priser. Den hidtidige regnskabsgennemgang har vist, at 
der kan være tale om væsentlige beløb for et større antal borgere. 
  
Jeg finder, at ministeriets og Energitilsynets forslag om at lade værkerne og deres reviso-
rer foretage en øget selvkontrol af regnskaberne på grundlag af erfaringer og resultater fra 
Energitilsynets hidtidige regnskabsgennemgang vil være hensigtsmæssig. Energitilsynet 
kan herefter, eventuelt på stikprøvebasis, gennemgå den regnskabsgennemgang, der er 
foretaget af værkerne selv og deres revisorer. 
 
Jeg finder desuden, at det er vigtigt, at Energitilsynet prioriterer at få gennemgået prisdan-
nelsen for de centrale værker og affaldsforbrændingsanlæggene, så der kan skabes sikker-
hed for, at prisfastsættelsen på det samlede fjernvarmeområde bliver korrekt. 
 
16. Jeg vil fortsat følge udviklingen i Energitilsynets arbejde med at gennemgå fjernvarme-
værkernes budgetter og regnskaber. Jeg vil på ny lægge vægt på, at regnskabsgennemgan-
gen prioriteres højt. 
 
Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 18/2004
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Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi (beretning nr. 2/05)  2. september 2009 

 
RN A310/09 

 
 
I. Indledning 

1. Jeg oplyste i mit notat til Statsrevisorerne af 2. marts 2006, at jeg fortsat ville følge sagen 
om ToldSkats indsats mod sort økonomi og orientere Statsrevisorerne om sagen. 
 
Jeg ville konkret orientere om følgende forhold: 
 
� grundlaget for at evaluere SKATs indsats mod sort økonomi 
� strategier for indsatsen mod sort økonomi 
� SKATs kontrolplaner og risikovurderinger 
� samlingen af SKATs kontrolbeføjelser i én lov 
� opfølgningen på den gennemførte kontrol 
� sagsbehandlingstiden i ansvarssager og samarbejdet mellem SKAT og politiet. 
 
2. Rigsrevisionens opfølgning er baseret på møder med Skatteministeriets departement og 
SKAT samt på en gennemgang af skriftlige redegørelser og andet materiale fremsendt af 
ministeriet og SKAT. 
 
II. Grundlaget for at evaluere indsatsen mod sort økonomi 

3. Det fremgik af beretningen om ToldSkats indsats mod sort økonomi, jf. beretningens 
pkt. 5, at ToldSkat ikke havde fulgt god praksis, idet der ikke var etableret et grundlag for 
at evaluere indsatsen mod sort økonomi. 
 
Det fremgik af skatteministerens redegørelse til Statsrevisorerne af 10. februar 2006, at 
SKAT ville belyse omfanget af underdeklarationen i 2 målrettede undersøgelser med det 
formål at fastsætte sigtelinjer for nedbringelse af den sorte økonomi i Danmark. 
 
4. SKAT har oplyst, at de 2 undersøgelser er gennemført. Undersøgelserne bestod dels af 
en opgørelse af det sorte arbejdes omfang i 2001 og 2005 udarbejdet af Rockwool Fondens 
Forskningsenhed, dels af en omfattende stikprøvekontrol af underdeklarationen i Danmark 
foretaget af SKAT. 
 
5. Rockwool Fondens Forskningsenheds undersøgelse fra april 2006 viste bl.a., at det sorte 
arbejde i 2005 udgjorde 46 mia. kr., svarende til ca. 3 % af BNP. Undersøgelsen omfattede 
ikke skattesnyd, som udgør det andet element i den sorte økonomi. 
 
6. SKAT gennemførte i 2008 en stikprøvekontrol af i alt ca. 27.000 selvangivelser og moms-
angivelser fra lønmodtagere, selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende. Stikprøvekontrol-
len skulle tegne et danmarkskort over underdeklarationen, og resultaterne forelå medio 
2009. Undersøgelsen omfattede skattesnyd og til dels også sort arbejde, som kan afdæk-

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

Sort økonomi 

Sort økonomi omfatter 
især sort arbejde og 
sort vare- og tjeneste-
handel, hvor både kø-
ber og sælger opnår 
en økonomisk fordel 
som følge af, at der ik-
ke betales skatter og 
afgifter. Prisen er der-
for lavere end den 
normale markedspris. 
 
Sort økonomi omfatter 
desuden skattesnyd, 
hvor kun sælger opnår 
en fordel, idet handlen 
ikke angives over for 
skattemyndighederne. 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 2/2005
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kes i forbindelse med SKATs kontroller i registrerede virksomheder. Undersøgelsen kan 
dog ikke bidrage til at vurdere omfanget af sort arbejde i ikke-registrerede virksomheder, fx 
sort arbejde udført i private hjem af ikke-registrerede virksomheder. 
 
7. Skatteministeriet har oplyst, at det fortsat er hensigten at opstille sigtelinjer for nedbrin-
gelse af den sorte økonomi, og at et samlet estimat vil blive udarbejdet med udgangspunkt 
i de 2 ovennævnte målinger samt i den måling af danskernes underdeklaration af personlig 
indkomst – skattegabet – som indgår i finanslovens målsætninger for SKAT. På baggrund 
af dette estimat kan der opstilles langsigtede sigtelinjer for nedbringelsen af den sorte øko-
nomi. 
 
8. Jeg finder det tilfredsstillende, at Skatteministeriet vil opstille sigtelinjer for nedbringelsen 
af den sorte økonomi. 
 
III. Strategier for indsatsen mod sort økonomi 

9. Det fremgik af beretningens pkt. 7, at ToldSkats strategier indtil 2004 primært havde fo-
kus på kontrol som virkemiddel i indsatsen mod sort økonomi og kun i mindre grad havde 
prioriteret en forebyggende indsats. 
 
10. Skatteministeriet har oplyst, at SKAT med indsatsplanen fra 2007 har udmøntet indsats-
strategien, som er SKATs strategi for opkrævning af skatter. Indsatsplanen skelner mellem 
2 typer af indsatser. I relation til økonomisk kriminalitet og store selskaber anvender SKAT 
fortsat kontrol, mens man kombinerer service med kontrol på de øvrige aktivitetsområder. 
Indsatsen mod sort arbejde finder desuden sted i den såkaldte Fairplay-indsats, som er en 
særlig indsats mod sort arbejde med fokus på bestemte brancher. Fairplay omfatter både 
kontrolaktioner og holdningsbearbejdelse. Kontrolaktionerne udføres i tæt samarbejde med 
andre myndigheder. SKATs informationskampagner, som bl.a. føres i landsdækkende og 
lokale medier, skal gennem en forebyggende indsats påvirke skatteydernes holdning til sort 
arbejde. 
 
11. Prioriteringen af indsatsen mod sort økonomi og SKATs øvrige indsatsområder sker i 
en årlig prioriteringsproces, hvor SKATs landsdækkende enheder og de 6 skatteregioner 
indsender forslag til indsatsområder. De indsendte forslag prioriteres herefter samlet og 
systematisk ud fra væsentlighed og med udgangspunkt i eventuelle barrierer for indsatsen. 
Desuden gennemfører SKAT løbende analyser af skatteyderadfærden. Disse analyser ind-
går også som input i prioriteringsprocessen. 
 
Indsatsplanen for 2009 indeholder flere lokale og landsdækkende projekter vedrørende 
sort økonomi. Prioriteringen af indsatsen mod sort økonomi fremgår dermed klart af ind-
satsplanen. 
 
12. Jeg finder det tilfredsstillende, at SKAT i dag inddrager andre virkemidler end kontrol i 
sin indsats mod sort økonomi. Jeg finder det ligeledes tilfredsstillende, at prioriteringen af 
indsatsen mod sort økonomi tydeligt fremgår af SKATs årlige indsatsplaner. 
 
IV. Kontrolplaner og risikovurderinger 

13. Det fremgik af beretningens pkt. 9, at ToldSkats kontrolplaner og risikovurderinger fra 
2004 fulgte god praksis. Rigsrevisionen vurderede dog, at den praktiske anvendelse heraf 
kunne forbedres, bl.a. ved hjælp af brancheanalyser. 
 
14. Brancheanalyser indgår i dag i SKATs planlægning og risikovurdering i 3 forskellige 
sammenhænge. Dels i forbindelse med en årlig maskinel segmentering af alle danske virk-
somheder registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, dels i forbindelse med SKATs 
stikprøveundersøgelse, jf. pkt. 6. De 2 undersøgelser resulterer i analyser af de danske 
virksomheders regelefterlevelse. Disse analyser kan sammenlignes og indgår ifølge SKAT 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 2/2005
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som et naturligt input i den årlige prioriteringsproces, jf. pkt. 11. SKAT anvender tillige bran-
cheanalyser i forbindelse med den overordnede risikovurdering og de årlige indsatsplaner. 
 
Endelig har SKAT videreført sine Fairplay-initiativer, som har et specifikt fokus på brancher 
med høj risiko for sorte økonomiske aktiviteter, jf. pkt. 10. 
 
15. Jeg finder det tilfredsstillende, at brancheanalyser indgår i SKATs planlægning og risiko-
vurderinger. 

 
V. Samlingen af SKATs kontrolbeføjelser i én lov 

16. Det fremgik af beretningens pkt. 11, at ToldSkats kontrolbeføjelser var indeholdt i ca. 50 
forskellige love. Rigsrevisionen vurderede derfor, at det burde overvejes at samle disse kon-
trolbeføjelser i én lov. 
 
17. Skatteministeriet har oplyst, at der for tiden gennemføres et koncernprojekt om én sam-
let skatteforvaltningslov. Et delprojekt under dette koncernprojekt handler om muligheden 
for at samle alle skatteområdets kontrolbestemmelser i én lov. Skatteministeriet har oplyst, 
at koncernprojektets delprojekter er afsluttede. Resultaterne af delprojekterne skal nu sam-
les, hvorefter ministeriets arbejde med at udforme et lovforslag kan begynde. 
 
18. Jeg konstaterer, at Skatteministeriet arbejder på at samle skatteområdets kontrolbeføjel-
ser mv. i én samlet lov. Dette finder jeg tilfredsstillende. 
 
VI. Opfølgning på kontrollen 

19. Det fremgik af beretningens pkt. 13-14, at ToldSkat ikke i tilstrækkelig grad havde fulgt 
op på resultaterne og effekterne af kontrollen, og at man ikke kunne opgøre resurseforbru-
get for de gennemførte aktioner rettet mod sort økonomi. 
 
20. SKAT foretager fra 2007 tidsregistrering vedrørende alle indsatser, herunder også ind-
satsen mod sort økonomi. 
 
21. SKAT har arbejdet med at udvikle effektmålinger som led i indsatsstrategien. Det er i 
dag et krav, at der foretages effektmålinger af alle SKATs landsdækkende indsatsprojek-
ter. I de lokale indsatsprojekter er det på grund af projekternes begrænsede rækkevidde i 
mange tilfælde ikke muligt at foretage effektmålinger. For disse projekter er det i stedet et 
krav, at der opstilles succeskriterier og gennemføres før- og eftermålinger. For så vidt an-
går Fairplay-indsatsen har ministeriet oplyst, at det kan være vanskeligt at foretage egent-
lige effektmålinger i forbindelse med den udgående kontrol. Der er dog gennemført målin-
ger af effekten af de landsdækkende informationskampagner. 
 
22. Jeg finder det tilfredsstillende, at SKAT fra 2007 registrerer resurseforbruget vedrøren-
de indsatsen mod sort økonomi. Jeg finder ligeledes SKATs arbejde med at tilvejebringe 
viden om effekterne af indsatsen tilfredsstillende. 
 
VII. Sagsbehandlingstiden i ansvarssager og samarbejdet mellem SKAT og politiet 

23. Statsrevisorerne kritiserede i deres bemærkninger til beretningen, at sagsbehandling, 
efterforskning og opfølgning vedrørende SKATs kontrolaktioner og den efterfølgende sags-
behandling i visse tilfælde tog så lang tid, at der på grund af forældelse ikke kunne rejses 
tiltale. Rigsrevisionen fandt endvidere, jf. beretningens pkt. 13-14, at der var behov for et 
mere formaliseret samarbejde mellem skattemyndigheder, politi og andre myndigheder 
med henblik på at effektivisere indsatsen mod sort økonomi. 
 
Samarbejdet vedrører bl.a. ansvarssager, som er sager, der efterforskes for at vurdere, om 
der kan gøres et strafferetligt ansvar gældende. Dette kan fx være tilfældet, hvis en borger 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 2/2005
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eller virksomhed ikke har selvangivet indtægter mv. korrekt og dermed har betalt for lidt i 
skat. 
 
24. SKAT har oplyst, at man i juni 2007 har iværksat et projekt, som skal forenkle sagsbe-
handlingen og dermed nedbringe sagsbehandlingstiden i ansvarssager. Projektet skal gø-
re SKAT i stand til at håndtere flere ansvarssager med uændrede resurser. Der er endvide-
re opstillet frister for sagsbehandlingstid i ansvarssager. Der er indgået samarbejdsaftaler 
mellem politikredsene og skatteregionerne, som skal styrke samarbejdet, herunder i an-
svarssagerne. Aftalerne indebærer bl.a., at der oprettes samarbejdsfora på direktør-, chef- 
og øvrige lederniveauer, som skal sikre et koordineret samarbejde og tilførsel af de nødven-
dige resurser. Der vil blive indgået aftaler i alle skatteregioner og politikredse. 
 
25. I beretningen er told- og skatteområdernes sagsbehandlingstid i ansvarssager opgjort, 
jf. pkt. 93. SKAT har oplyst, at det ikke er muligt at opgøre sagsbehandlingstiden, så den kan 
sammenlignes med beretningens opgørelse. Det skyldes, at tabellens opgørelse primært 
omfatter ansvarssager oversendt til politiet fra de kommunale skatteforvaltninger. Derimod 
indgår Told- og Skattestyrelsens ansvarssager ikke i tabellen, fordi styrelsen ikke havde op-
lysninger om sagsbehandlingstiden for alle sine ansvarssager på opgørelsestidspunktet, jf. 
noten til tabel 3. Efter fusionen mellem ToldSkat og de kommunale skatteforvaltninger op-
gør SKAT sagsbehandlingstiden i alle ansvarssager. På grund af denne forskel i datagrund-
laget er det ikke muligt at foretage en direkte sammenligning af sagsbehandlingstiden før 
og efter fusionen. Dermed er det heller ikke muligt at vurdere, om SKATs sagsbehandlings-
tid i ansvarssager er reduceret eller forøget efter fusionen. 
 
26. Desuden gør beretningen rede for udfaldet af SKATs ansvarssager oversendt til politiet 
i perioden 2000-2004, jf. pkt. 97. Rigsadvokaten har dog oplyst, at det ikke umiddelbart er 
muligt at udarbejde en tilsvarende opgørelse for perioden frem til i dag. Det skyldes, at po-
litiet ikke kan udsøge sager anmeldt af SKAT i deres it-systemer, da der ikke er en særlig 
kode for sager anmeldt af SKAT eller andre myndigheder. Politiet kan således kun gøre 
status over de oversendte ansvarssager, hvis SKAT udarbejder en komplet liste over alle 
sagerne med angivelse af politijournalnummeret for hver enkelt sag. Herefter kan politi-
kredsene så manuelt finde de enkelte sager og oplyse om deres status. Rigsadvokaten 
vurderer, at en sådan opgørelse vil være meget tids- og resursekrævende for politiet. 
 
27. Det har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om udviklingen i sagsbehandlings-
tiden vedrørende ansvarssager eller om udfaldet af politiets behandling af disse sager. 
Endvidere har både SKAT og politiet efter beretningens afgivelse gennemgået meget om-
fattende organisationsændringer, som bl.a. har betydning for de 2 myndigheders opgave-
løsning vedrørende økonomisk kriminalitet. 
 
Jeg finder det imidlertid tilfredsstillende, at SKAT har iværksat et projekt, som skal forkorte 
sagsbehandlingstiden i ansvarssager. Ligeledes finder jeg det tilfredsstillende, at der er ind-
gået lokale samarbejdsaftaler mellem SKAT og politiet, som bl.a. omfatter ansvarssager om 
sort økonomi. 
 
VIII. Afslutning 

28. Det er min samlede vurdering, at SKAT har arbejdet tilfredsstillende med at inddrage 
andre virkemidler end kontrol i indsatsen mod sort økonomi. Ligeledes finder jeg det tilfreds-
stillende, at SKAT i dag prioriterer indsatsen mod sort økonomi i de årlige indsatsplaner og 
kan opgøre sit resurseforbrug vedrørende indsatsen. Endelig finder jeg det tilfredsstillende, 
at SKAT arbejder med at tilvejebringe viden om effekten af indsatsen, og at Skatteministe-
riet fortsat arbejder for at samle skatteområdets kontrolbeføjelser i én lov. 
 
29. Jeg finder det også tilfredsstillende, at Skatteministeriet vil opstille sigtelinjer for ned-
bringelsen af den sorte økonomi. 
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30. Jeg finder det tilfredsstillende, at der er indgået lokale samarbejdsaftaler mellem SKAT 
og politiet, og at SKAT har iværksat initiativer, der skal forkorte sagsbehandlingstiden i straf-
fesager. 
 
Jeg betragter hermed denne sag som afsluttet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Statsrevisorernes bemærkning 

Beretning 2/2005 om ToldSkats indsats mod sort økonomi

SKAT har efter fusionen mellem ToldSkat og de kommunale skatteforvaltninger opgjort 

sagsbehandlingstiden på alle ansvarssager, men pga. forskellige datagrundlag er det 

ikke muligt at vurdere, om sagsbehandlingstiden er reduceret eller forøget efter 

fusionen. 

Statsrevisorerne kritiserede i 2005, at sagsbehandling, efterforskning og op-følgning ved 

ToldSkats (nu SKATs) kontrolaktioner og de efterfølgende ansvarssager tog for lang tid - i 

visse tilfælde så lang tid, at der ikke kunne rejses tiltale på grund af forældelse. 

Statsrevisorerne har på den baggrund noteret sig, at SKAT har iværksat et projekt, som 

skal forkorte sagsbehandlingstiden i ansvarssager. Statsrevisorerne vil følge arbejdet 

med at forkorte sagsbehandlingstiderne i en ny undersøgelse af samarbejdet mellem 

SKAT og politiet. Hermed afsluttes denne sag om SKATs indsats mod sort økonomi.

Statsrevisorerne, den 28. september 2009
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Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05)  2. marts 2010 

 
RN A302/10 

 
 
1. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 13. september 2006 i henhold til rigsrevisor-
lovens § 18, stk. 4, om staten som indkøber, at jeg ville følge udviklingen i ministeriernes 
bestræbelser på at effektivisere statens indkøb. Notatet findes i Endelig betænkning over 
statsregnskabet for finansåret 2005, s. 174. 
 
2. Statsrevisorerne tilkendegav i deres bemærkninger til beretningen, at der ikke i tilstræk-
kelig grad var udvist sparsommelighed ved statens indkøb, og at det var utilfredsstillende, 
at ikke alle ministerier ydede en aktiv indsats for at effektivisere statens indkøb. 
 
3. Det fremgik af beretningen, at staten ikke i tilstrækkelig grad erhvervede varer og tjene-
steydelser under hensyntagen til sparsommelighed. Beretningen viste, at der fortsat var et 
betydeligt potentiale for effektivisering af statens indkøbsvirksomhed. Rigsrevisionen pege-
de på flere områder, hvor en yderligere indsats kunne medvirke til at realisere dette poten-
tiale: 
 
� flere forpligtende rammeaftaler 
� koordinering og standardisering af ministeriernes indkøb 
� organisering af ministeriernes indkøb 
� digitalisering af indkøbsprocessen 
� registrering af ministeriernes indkøb 
� fokus på kompetenceudvikling af indkøberne 
� større anvendelse af indkøb via internettet. 
 
4. I forhold til Finansministeriet vurderede Rigsrevisionen desuden, at ministeriet: 
 
� kunne styrke vejledningen af ministerierne ved udarbejdelse af indkøbspolitikker 
� arbejde mere systematisk med mål- og resultatstyring.  
 
5. Jeg behandler punkterne i nævnte rækkefølge hver for sig. Beretningen vedrørte finans-
ministerens initiativer, idet Statens Indkøbssekretariatet i Økonomistyrelsen under Finans-
ministeriet har det overordnede ansvar for at koordinere ministeriernes arbejde med at ef-
fektivisere statens indkøb.  
 
Derudover indgik følgende 6 ministerier i undersøgelsen: Videnskabsministeriet, Beskæfti-
gelsesministeriet, Justitsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Undervisningsmini-
steriet og Transportministeriet. 
 

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 
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6. Rigsrevisionens opfølgning er baseret på møder med nogle af de berørte ministerier og 
gennemgang af materiale, som er tilvejebragt af ministerierne, herunder statusredegørelser, 
indkøbspolitik, mål- og resultatstyring mv. 
 
7. Opfølgningen har dog i alt overvejende grad været koncentreret om Finansministeriets 
initiativer på området, herunder Finansministeriets cirkulære om indkøb, som trådte i kraft 
den 13. februar 2010, og Statens Indkøbspolitik, der blev udarbejdet af Finansministeriet i 
februar 2010. 
 
I. Forpligtende rammeaftaler – koordinering og standardisering af indkøb 

8. Rigsrevisionens undersøgelse viste, at ministerierne kunne opnå besparelser ved i højere 
grad at forpligte sig til at købe en vis mængde samt ved at koordinere og standardisere de-
res indkøb.  
 
9. Finansministeriet har oplyst, at regeringen i foråret 2006 igangsatte Statens Indkøbspro-
gram med det formål at effektivisere statens indkøb. I indkøbsprogrammet etableres der ind-
købsaftaler der er forpligtende for ministerierne. Hermed koordineres og standardiseres ind-
købene på tværs af ministerområder.  
 
Indkøbsprogrammets hviler på 3 principper: 
 
� Forpligtelse. De statslige institutioner forpligtes til at benytte de indgåede indkøbsafta-

ler. Derigennem sikres lave priser, fordi leverandørerne garanteres salg. De enkelte in-
stitutioner må ikke købe på andre aftaler, når der er indgået statslige indkøbsaftaler. 

� Standardisering. Indkøbet standardiseres til færre typer, så der kan skabes større volu-
men og dermed bedre priser. 

� Koordinering. Varekøbet samles på færre leverandører for dermed at få lavere priser ved 
at købe stort ind hos den samme leverandør. 

 
10. Fra 1. januar 2010 omfatter det statslige indkøbsprogram 24 indkøbsaftaler, der er for-
delt på 4 faser af det fællesstatslige indkøbsprogram:  
 
� 1. fase trådte i kraft den 1. januar 2007 og omfatter pc’er, kontormøbler, kontorvarer, 

kopipapir og printere.  
� 2. fase trådte i kraft den 1. januar 2008 og omfatter tele- og datakommunikation, it-infra-

struktur (servere og storage) mv.  
� 3. fase trådte i kraft den 1. januar 2009 og omfatter it-konsulenter, telefoniudstyr, net-

værkskomponenter, personbefordring med fly, rejsebureauydelser og hotelophold i Dan-
mark.  

� 4. fase trådte i kraft den 1. januar 2010 og omfatter konferencefaciliteter, antivirussoft-
ware/grafisk software, av-udstyr, videokonferenceudstyr og hjemmearbejdspladser.  

 
11. I 1. fase af indkøbsprogrammet blev der indgået 4 indkøbsaftaler. Disse 4 aftaler har 
sikret gennemsnitlige besparelser på ca. 40 %. Som følge af 1. fase af indkøbsprogram-
met blev der i 2007 udmøntet en samlet budgetforbedring i de statslige institutioner på 
390 mio. kr. årligt.  
 
12. I 2. fase blev der udmøntet en budgetforbedring på 214 mio. kr. i 2008. Denne budget-
forbedring forventes at stige til 298 mio. kr. i 2011, når budgetforbedringen er fuldt indfaset. 
I 3. og 4. fase forventes der budgetforbedringer på henholdsvis 63 mio. kr. og 124 mio. kr., 
når budgetforbedringerne er fuldt indfaset. Den samlede effektivisering som følge af de før-
ste 4 faser er ca. 815 mio. kr. i 2010. 
 
Finansministeriet oplyser, at yderligere faser er under planlægning. 
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13. Jeg finder det tilfredsstillende, at Finansministeriet har etableret Statens Indkøbspro-
gram med henblik på at effektivisere statens indkøb igennem forpligtende indkøbsaftaler 
og ved øget standardisering og koordinering af statens indkøb. Jeg finder det endvidere til-
fredsstillende, at Statens Indkøbsprogram medfører en mere effektiv indkøbsforvaltning.  
 
II. Organisering af ministeriernes indkøb  

14. Rigsrevisionens undersøgelse viste, at nogle ministerier kunne effektivisere deres ind-
køb ved at etablere en central koordinerende enhed, fx en koncernindkøber.  
 
15. De berørte ministerier har oplyst, at de har oprettet koncernindkøberfunktioner, der har 
til opgave at koordinere det samlede indkøb på ministeriets område. Organiseringen af den-
ne koncernindkøberfunktion varierer mellem ministerierne, ligesom funktionen tillægges for-
skellige formål og opgaver. Fælles for ministerierne er dog formålet om at sikre en øget ko-
ordinering af indkøb på tværs af ministerområdet. 
 
16. Jeg finder det tilfredsstillende, at ministerierne har oprettet koncernindkøberfunktioner 
med henblik på at forbedre koordineringen af indkøb inden for det pågældende ministerom-
råde. Dette vil medvirke til en øget effektivisering af statens indkøb.  
 
III. Digitalisering af indkøbsprocessen  

17. Rigsrevisionens undersøgelse viste, at ministerierne fortsat havde mulighed for at effek-
tivisere deres indkøbsvirksomhed ved at digitalisere indkøbsprocessen og dermed nedbrin-
ge procesomkostningerne. 
 
18. Finansministeriet har oplyst, at Økonomistyrelsen har indgået kontrakt om levering af et 
fælles elektronisk indkøbs- og fakturahåndteringssystem – IndFak – der skal understøtte ind-
købs- og fakturaprocessen i statslige institutioner. Hensigten er bl.a. at effektivisere indkøbs-
processen og understøtte den statslige styring af indkøbene.  
 
Finansministeriet har oplyst, at de første statslige institutioner gik i pilotdrift med det fælles 
indkøbs- og fakturahåndteringssystem ultimo 2009. De øvrige statslige institutioner overgår 
til fuld drift i 2010/2011. Systemet vil være obligatorisk for alle statslige institutioner, der ser-
viceres af Økonomiservicecentret (ØSC). 
 
19. Jeg finder det tilfredsstilende, at Finansministeriet har etableret et fælles elektronisk ind-
købs- og fakturahåndteringssystem med henblik på at nedbringe procesomkostningerne.  
 
IV. Registrering af ministeriernes indkøb  

20. Rigsrevisionens undersøgelse viste, at ministerierne kan udarbejde relevant information 
til brug for fremtidige indkøbsdispositioner ved at registrere deres indkøb på fælles leveran-
dør- og varenumre, så det fremgår, hvad der indkøbes og til hvilke priser. 
 
21. Finansministeriet har oplyst, at indkøbsrapporteringen er indført, så der systematisk ind-
samles indkøbsdata for alle ministerområder. Som en del af regeringens afbureaukratise-
ringsplan (Enkel administration i staten) ændres indkøbsrapporteringen. Fremover vil Sta-
tens Indkøb selv trække indkøbsdata fra Statens Koncernsystem (SKS) og andre økonomi-
systemer. Institutionerne skal således fremover alene foretage en kvartalsvis godkendelse 
af, at indkøbsdata er konsolideret i regnskabssystemet og reflekterer ministerområdets sam-
lede indkøb. Statens Indkøb kan dog anmode om uddybende forklaringer på afvigelser og 
køb uden for aftalerne, hvor det er relevant.  
 
22. Jeg finder det tilfredsstillende, at Finansministeriet systematisk følger op på, om alle mi-
nisterområder registrerer deres indkøb på standardiserede indkøbskategorier. Der kan der-
ved udarbejdes relevant information til brug for fremtidige indkøbsdispositioner.  
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V. Fokus på kompetenceudvikling hos indkøberne 

23. Rigsrevisionens undersøgelse viste, at kompetenceudviklingen for de medarbejdere, der 
er beskæftiget med indkøb, generelt ikke var et fokusområde i ministerierne, hvilket Rigsre-
visionen fandt mindre tilfredsstillende. Kompetenceudvikling af indkøberne er en væsentlig 
forudsætning for at opnå en effektivisering på området. 
 
24. Finansministeriet har oplyst, at der har været afholdt kursusforløb i indkøb, der under-
støttede indkøbernes kompetenceudvikling. Kursusforløbene afholdes efter behov. 
 
25. Hovedparten af de berørte ministerier har oplyst, at medarbejdere, der beskæftiger sig 
med ministeriets indkøb, har gennemført den statslige indkøberuddannelse, som Finansmi-
nisteriet har etableret. 
 
26. Jeg finder det tilfredsstillende, at Finansministeriet har etableret en egentlig indkøber-
uddannelse med henblik på at forbedre indkøbernes kompetencer i ministerierne.  
 
VI. Indkøbspolitik 

27. Rigsrevisionens undersøgelse viste, at Finansministeriet kan styrke vejledningen af mi-
nisterierne, bl.a. vedrørende udarbejdelsen af indkøbspolitikker.  
 
28. Finansministeriet har den 13. februar 2010 offentliggjort et nyt cirkulære om indkøb, der 
fastsætter de overordnede rammer for ministeriernes politik på området. På baggrund af det-
te cirkulære har Finansministeriet udarbejdet en egentlig fællesstatslig indkøbspolitik. 
 
29. Hensigten med den fællesstatslige indkøbspolitik er dels at præcisere de overordnede 
krav til ministeriernes indkøb, dels at fungere som et opslagsværk, hvor ministerierne kan 
finde vejledning og anbefalinger om forskellige temaer.  
 
30. Indkøbscirkulæret indeholder ikke længere krav om, at de enkelte ministerområder skal 
udarbejde egne indkøbspolitikker og omsætte disse i handlingsplaner.  
 
31. De overordnede krav i indkøbscirkulæret og i Statens Indkøbspolitik er: 
 
� Ministerområderne skal koordinere deres indkøbsaktiviteter på koncernniveau og med-

virke til gennemførelsen af Statens Indkøbsprogram. 
� Økonomistyrelsen skal årligt udarbejde en fællesstatslig udbudsplan. Udbudsplanen skal 

udarbejdes på baggrund af ministeriernes rapporteringer om fremtidige indkøb. Udbuds-
planen identificerer, hvilke indkøb der med fordel kan gennemføres fællesstatsligt mel-
lem udvalgte ministerier, inden for et ministerområde eller for en enkelt institution. 

� Alle indkøb, der er dækket af fællesstatslige aftaler i Statens Indkøbsprogram, skal gen-
nemføres på disse aftaler. Ministerierne er forpligtet til at følge op på anvendelsen af dis-
se aftaler med kvartalsvise indrapporteringer til Økonomistyrelsen. 

� Enhver statslig institution skal, hvor det er muligt og økonomisk fordelagtigt, benytte elek-
tronisk handel til indkøb (e-handel).  

 
32. Temaerne i Statens Indkøbspolitik vil ifølge Finansministeriet blive justeret og revideret 
efter behov. De aktuelle temaer er følgende: 
 
� fordeling af opgaver på indkøbsområdet 
� dokumentation af brug af fælles indkøbsaftaler 
� samfundsansvar (menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption). 
 
33. Jeg finder det tilfredsstillende, at Finansministeriet har etableret en fællesstatslig indkøbs-
politik, der fastsætter overordnede krav om koordinering af indkøb inden for ministeriet og 
krav om en årlig udbudsplan, der identificerer muligheder for at koordinere statens indkøb 
yderligere. Hertil kommer krav om, at indkøb gennemføres på fællesstatslige aftaler i Statens 
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Indkøbsprogram, og krav om, at statslige institutioner skal benytte e-handel, hvis det er øko-
nomisk fordelagtigt. 
 
Jeg finder det endvidere tilfredsstillende, at Statens Indkøbspolitik indeholder vejledning og 
anbefalinger til ministerierne på væsentlige områder, der kan bidrage til øget sparsommelig-
hed og samfundsansvar i statens indkøb. Disse initiativer finder jeg tilfredsstillende. 
 
VII. Mål- og resultatstyring 

34. Rigsrevisionens undersøgelse viste, at Finansministeriet anbefalede ministerierne at ud-
arbejde mål og resultatkrav på indkøbsområdet, men at ministerierne ikke arbejdede syste-
matisk med mål- og resultatstyring. 
 
35. Inden etableringen af Statens Indkøbspolitik udarbejdede hovedparten af ministerierne 
ledelsesinformation om, i hvilket omfang ministeriet anvendte de forpligtende statsaftaler. 
Finansministeriet har oplyst, at Statens Indkøb i Økonomistyrelsen, i samarbejde med mi-
nisterierne, nu kvartalsvist følger op på anvendelsen af de fællesstatslige indkøbsaftaler. 
 
36. Jeg finder det tilfredsstillende, at Finansministeriet kvartalsvist følger op på anvendel-
sen af de fællesstatslige indkøbsaftaler. Jeg vurderer, at denne løsning er med til at sikre 
et fortsat fokus på sparsommelighed, hvilket jeg anser for tilfredsstillende. 
 
VIII. Afslutning 

37. Jeg finder det tilfredsstillende, at Finansministeriet og de øvrige ministerier, der er om-
fattet af undersøgelsen, har gennemført initiativer på de områder, hvor beretningen viste, 
at der var potentiale for effektivisering af statens indkøb. Jeg vurderer endvidere, at der er 
gennemført tiltag, der har styrket statens indkøbsvirksomhed og medført betydelige bespa-
relser og en mere omkostningsbevidst anvendelse af statens midler.  
 
38. Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 13/2005
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Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 nævn under Økonomi- og 

Erhvervsministeriet og Transport- og Energiministeriet (beretning nr. 1/06) 

 17. november 2009 

 
RN A206/09  

 
 
1. I mit notat til Statsrevisorerne af 4. juni 2008 om den fortsatte udvikling i sagen om sags-
behandlingstider i 6 nævn under Økonomi- og Erhvervsministeriet og Transport- og Energi-
ministeriet tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge udviklingen i sagen og rapportere til Stats-
revisorerne herom, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, s. 289-293. Jeg 
ville konkret følge op på: 
 
� udviklingen i sagsbehandlingstiden i Konkurrenceankenævnet 
� udviklingen i sagsbehandlingstiden i Energiklagenævnet 
� bestræbelserne på at fremme et tættere samarbejde mellem sekretariaterne for en 

række erhvervsrettede ankenævn. 
 
I. Udviklingen i sagsbehandlingstiden i Konkurrenceankenævnet 

2. Det fremgik af mit notat til Statsrevisorerne af 4. juni 2008, at den gennemsnitlige sags-
behandlingstid i Konkurrenceankenævnet var faldet fra 8,9 måneder i 2005 til 8,2 måneder 
i 2006, mens den i 2007 var steget til 10,5 måneder og dermed lå noget over sagsbehand-
lingstiderne i de øvrige ankenævn under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Konkurrence-
ankenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid for hele 2007 dækkede dog over et gen-
nemsnit i 1. halvår 2007 på 15,5 måneder, som i 2. halvår var faldet til 5,5 måneder. Det 
høje gennemsnit i 1. halvår 2007 skyldtes, at nævnets formand i en længere periode hav-
de været forhindret i at varetage sin funktion. 
 
3. Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst, at tilgangen af nye klagesager nu er meget 
begrænset, og tilskriver det, at Konkurrencerådet har øget bestræbelserne på at opnå enig-
hed, så klager så vidt muligt undgås. De få sager, der indbringes for Konkurrenceankenæv-
net, er til gengæld komplicerede med ofte flere parter, og det er bestemmende for sagsbe-
handlingstiden. Ministeriet vurderer på den baggrund, at den samlede sagsbehandlingstid i 
nævnets sager generelt ikke vil kunne bringes under 6-7 måneder. 
 
De gennemsnitlige sagsbehandlingstider i perioden 2005-2008 er vist i tabel 1.  
 

 Tabel 1. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Konkurrenceankenævnet 

(Måneder) 

 

 2005 2006 2007 2008  

 8,9 8,2 10,5 7,5  

   

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

 

 Tabel 1. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Konkurrenceankenævnet 

(Måneder) 

 

 2005 2006 2007 2008  

 8,9 8,2 10,5 7,5  
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Det fremgår af tabellen, at den gennemsnitlige sagsbehandIingstid i 2008 var 7,5 måneder. 
Konkurrenceankenævnet traf det år afgørelse i 2 sager med sagsbehandlingstider på hen-
holdsvis 8,5 måneder og 6,5 måneder. 
 
4. I 2009 er der foreløbig indkommet 3 sager. Ministeriet forventer, at sagsbehandlingstiden 
for den første af disse sager vil blive 8-9 måneder. For de 2 øvrige sager blev der berammet 
forhandling henholdsvis 3 og 4 måneder efter sagernes modtagelse. Den forberedende sags-
behandling inden forhandlingen omfatter indhentning af sagsmateriale og høring af sagens 
parter. 
 
5. Jeg finder det tilfredsstillende, at Konkurrenceankenævnet i de 2 sager, der blev behand-
let i 2008, har anvendt mindre tid, end der gennemsnitligt medgik til sagsbehandlingen i de 
foregående år. De foreløbige oplysninger om tidsforbruget i 2009 tyder på, at den udvikling 
vil kunne fastholdes. Der anvendes dog mere sagsbehandlingstid end i 2. halvår 2007. Her-
til skal dog anføres, at Konkurrenceankenævnet som omtalt nu kun behandler ganske få, 
men komplicerede sager. Dette skal tages i betragtning ved sammenligning af gennemsnit-
lig sagsbehandlingstid med tidligere år. 
 
II. Udviklingen i sagsbehandlingstiden i Energiklagenævnet 

6. Det fremgik af mit notat til Statsrevisorerne af 4. juni 2008, at den gennemsnitlige sags-
behandlingstid i Energiklagenævnet var steget markant i 2006 til 29,1 måneder fra 6,2 må-
neder i 2005. Udviklingen skyldtes en længerevarende vakance det år i hvervet som nævns-
formand og stillingen som sekretariatschef. Efter at en ny ledelse var tiltrådt, faldt sagsbe-
handlingstiden til 21,6 måneder i 2007 og yderligere til 7,5 måneder i 1. kvartal 2008, som 
var den seneste registrering af sagsbehandlingstiden, der var foretaget på tidspunktet for 
afgivelsen af mit notat. 
 
7. De seneste oplysninger om sagsbehandlingstiden i Energiklagenævnet viser, at den gen-
nemsnitlige sagsbehandlingstid i hele 2008 var 7,0 måneder. For sager afsluttet i 1. halvår 
2009 er sagsbehandlingstiden faldet yderligere til 4,3 måneder. 
 
De gennemsnitlige sagsbehandlingstider i perioden 2005-2009 er vist i tabel 2. 
 

 
Tabel 2. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Energiklagenævnet 

(Måneder) 

 

 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
1. halvår 

2009 
 

 6,2 29,1 21,6 7,0 4,3  

   

 
De korte sagsbehandlingstider i 2008 og især i 2009 skyldes i nogen grad, at der i løbet af 
2008 indkom usædvanligt mange klager – typisk fra enkeltpersoner – vedrørende nogle få 
forhold. Sagerne har derfor i vidt omfang kunnet grupperes i sagstyper og underkastes en 
ensartet behandling og afgørelse med en deraf følgende kort sagsbehandlingstid. 
 
Energiklagenævnet forventer for hele 2009, at der i forhold til 2008 vil være en mere mode-
rat tilgang af sager, der kan samles i sagstyper og afgøres med korte sagsbehandlingstider. 
Nævnet forventer dog for 2009 og de kommende år, at man i det væsentlige vil kunne fast-
holde den positive udvikling i sagsbehandlingstiden. Den forventning er udtrykt i nævnets 
resultatkontrakt med Klima- og Energiministeriets departement, som for 2009 indeholder et 
resultatkrav om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på højst 8 måneder. 
 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 1/2006

2 
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8. Jeg finder det tilfredsstillende, at Energiklagenævnet har fastholdt den positive udvikling 
i sagsbehandlingstiden, som blev påbegyndt i 2007.  
 
III. Bestræbelserne på at fremme et tættere samarbejde mellem sekretariaterne for 

en række erhvervsrettede ankenævn 

9. Det fremgik af mit notat til Statsrevisorerne af 4. juni 2008, at der havde været nedsat en 
tværministeriel arbejdsgruppe om et nærmere samarbejde mellem nævn under Økonomi- 
og Erhvervsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Transportministe-
riet (tidligere Transport- og Energiministeriet), Miljøministeriet og senest Klima- og Energi-
ministeriet. Arbejdsgruppen indstillede i en rapport fra sommeren 2007, at der var grundlag 
for at arbejde videre med et tættere samarbejde om og eventuelt en sammenlægning af 
nævnssekretariaterne. Det fortsatte arbejde hermed blev iværksat i foråret 2008, da ændrin-
ger af visse ministeriers ressort var gennemført efter folketingsvalget i november 2007. Jeg 
vurderede, at dette arbejde burde tage udgangspunkt i arbejdsgruppens indstilling.  
 
10. Efter en fornyet gennemgang af denne problemstilling vurderede ressortministerierne 
imidlertid, at der samlet set næppe kunne opnås effektiviseringer ved en sammenlægning 
af sekretariater som først forventet. Det beroede bl.a. på, at forskellene i nævnenes sags-
områder ville vanskeliggøre en fleksibel brug af medarbejderne. Overvejelserne om sam-
menlægning af en række nævnssekretariater er derfor indtil videre sat i bero. 
 
11. Jeg har noteret mig, at de gennemførte analyser af mulige fordele ved at etablere ad-
ministrative fællesskaber for klagenævn i en række ministerier ikke har givet grundlag for 
at gennemføre et sådant initiativ på nuværende tidspunkt. Jeg er opmærksom på, at der 
er gjort en indsats for at undersøge mulighederne for et tættere samarbejde mellem nævns-
sekretariaterne. Jeg finder det beklageligt, at det indtil videre ikke har ført til et positivt re-
sultat. Jeg finder, at det løbende bør undersøges og vurderes, om der er grundlag for at 
etablere et tættere samarbejde mellem nævnssekretariaterne.  
 
IV. Afslutning 

12. Jeg finder, at udviklingen i sagsbehandlingstiden i Konkurrenceankenævnet og Energi-
klagenævnet er tilfredsstillende. 
 
Jeg har endvidere noteret mig, at der for tiden ikke vurderes at være grundlag for at etable-
re et administrativt fællesskab for klagenævn i en række ministerier. Jeg er opmærksom på, 
at der er gjort en indsats for at undersøge mulighederne for et tættere samarbejde mellem 
nævnssekretariaterne. Jeg finder det beklageligt, at det indtil videre ikke har ført til et posi-
tivt resultat. Jeg finder, at det løbende bør undersøges og vurderes, om der er grundlag for 
at etablere et tættere samarbejde mellem nævnssekretariaterne.  
 
Jeg betragter hermed sagen som afsluttet.  
 
 
 
 

Kirsten Leth-Nissen 
fg. 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 1/2006
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Opfølgning i sagen om fødevarekontrollen (beretning nr. 4/06)  11. januar 2010 

 
RN A402/10 

 
 
I. Indledning 

1. I mit notat til Statsrevisorerne af 7. maj 2008, jf. Endelig betænkning over statsregnska-
bet for 2007, s. 300 ff., fandt jeg det positivt, at Fødevarestyrelsen primo 2008 indførte et 
nyt tilsynskoncept, så Fødevarestyrelsen i højere grad kan målrette kontrolindsatsen mod 
brancher og virksomheder, hvor fødevarerisikoen og behovet for kontrol er størst. 
 
Jeg tilkendegav i notatet, at jeg fortsat ville følge implementeringen af tilsynskonceptet og 
orientere Statsrevisorerne om erfaringerne med konceptet. 
 
2. Dette notat vedrører Rigsrevisionens opfølgning på implementeringen af tilsynskoncep-
tet. Rigsrevisionen har som led i opfølgningen drøftet erfaringerne med konceptet med Føde-
vareministeriet og Fødevarestyrelsen. Rigsrevisionen har desuden gennemgået dokumen-
tation for implementeringen af tilsynskonceptet og for erfaringerne med konceptet. 
 
II. Implementeringen af Fødevarestyrelsens tilsynskoncept 

3. Fødevarestyrelsen indførte i januar 2008 et nyt tilsynskoncept som led i fødevareforliget 
fra maj 2007. Målet med konceptet er at sikre, at flere virksomheder efterlever reglerne, og 
at færre mennesker bliver syge af den mad, de spiser. Fødevarestyrelsen ønsker at opnå 
dette gennem en række tiltag, hvor kontrolindsatsen i højere grad fokuseres på de virksom-
heder, der udgør den største risiko, og på de virksomheder, der mangler evne eller vilje til 
at overholde reglerne. 
 
Konceptet er udmøntet i Fødevarestyrelsens kontrolfrekvensvejledning og i initiativer med 
henblik på øget vejledning og rådgivning af virksomhederne. 
 
Konceptet indebærer bl.a., at Fødevarestyrelsen risikovurderer virksomhederne på 2 niveau-
er. Risikovurderingen sker dels i form af en generel risikovurdering på brancheniveau, dels 
i form af en konkret risikovurdering af den enkelte virksomhed. 
  
Konceptet indebærer også, at virksomheder opnår status som elitevirksomheder, når de 
seneste 4 kontrolrapporter er uden anmærkninger, og når samtlige kontrolrapporter inden 
for de seneste 12 måneder ligeledes er uden anmærkninger. Når en virksomhed har opnå-
et status som elitevirksomhed, modtager virksomheden herefter færre kontrolbesøg. 
 
4. Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriet følger op på implementeringen og effekten af 
tilsynskonceptet. Dette sker som led i Fødevarestyrelsens mål- og resultatstyring. 
  

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 4/2006
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Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 4/2006

 
 

 

 

5. Implementeringen af tilsynskonceptet har således i 2008 og 2009 indgået i Fødevaresty-
relsens og fødevareregionernes resultatkontrakter. I kontrakterne er der opstillet resultatkrav 
for efterlevelsen af kontrolfrekvensvejledningen, jf. boks 1.  
 

 
6. Gennemgangen af Fødevarestyrelsens årsrapport for 2008 viser, at resultatkravet om 
efterlevelse af kontrolfrekvensvejledningen blev opfyldt i 2008.  
 
7. Effekten af det nye tilsynskoncept har ligeledes været et fokuspunkt i Fødevarestyrelsens 
resultatkontrakt. Resultatkontrakten for 2008 indeholder således 2 resultatkrav vedrørende 
virkningen af tilsynskonceptet. Resultatkravene skal fungere som indikatorer på, om tilsyns-
konceptet bidrager til at sikre øget regelefterlevelse, og at færre mennesker bliver syge af 
den mad, de spiser. Resultatkravene fremgår af boks 2. 
 

 
8. Gennemgangen af Fødevarestyrelsens årsrapport for 2008 viser, at begge resultatkrav 
blev opfyldt i 2008.  
 
Antallet af elitevirksomheder steg således fra 31,1 % primo 2008 til 40,2 % ved udgangen 
af 2008. Samtidig faldt andelen af ”brodne kar” fra 7,9 % i 2007 til 4,1 % i 2008. 
 
9. Fødevarestyrelsen har i årsrapporten for 2008 tilkendegivet, at opfyldelsen af resultatkra-
vene er tegn på, at flere virksomheder overholder reglerne, hvilket øger sandsynligheden 
for, at færre mennesker bliver syge af den mad, de spiser.  
 
10. Fødevarestyrelsens resultatkontrakt for 2009 indeholder i lighed med resultatkontrakten 
for 2008 resultatkrav, der gør det muligt for styrelsen at følge op på, om andelen af elitevirk-
somheder øges, og om andelen af ”brodne kar” reduceres. 
 

BOKS 1. UDVALGTE RESULTATKRAV FRA FØDEVARESTYRELSENS RESULTATKONTRAKT 

 

Resultatkrav – efterlevelse af kontrolfrekvensvejledningen 

Det indebærer, at fødevareregionerne skal gennemføre: 
 
� ordinære kontrolbesøg ud fra nærmere angivne standardfrekvenser 
� mindst ét kontrolbesøg i alle virksomheder bortset fra virksomheder med lavere frekvens  
� opfølgende kontrolbesøg, dvs. inden for 3 måneder skal der følges op på anmærkninger1) 
� 10 % stikprøvekontrol i elitevirksomheder som supplement til de ordinære kontrolbesøg. 
 
1) Fra 2009 er denne frist reduceret til 2 måneder. 

BOKS 2. UDVALGTE RESULTATKRAV FRA FØDEVARESTYRELSENS RESULTATKONTRAKT 

2008 

 

Resultatkrav – elitevirksomheder 

� Andelen af fødevarevirksomheder, der er elitevirksomheder, skal stige i 2008. 
 

Resultatkrav – ”brodne kar” 

� Andelen af virksomheder, der ved de sidste 4 kontrolbesøg har fået anmærkninger ved 3 eller 4 
af besøgene, skal falde i forhold til 2007. 
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III. Justeringer i tilsynskonceptet på baggrund af erfaringer 

11. Jeg har noteret mig, at Fødevarestyrelsen siden indførelsen af tilsynskonceptet løben-
de har taget initiativ til justeringer på baggrund af erfaringerne med konceptet. Senest den 
5. november 2009, hvor partierne bag fødevareforliget for 2007-2010 har indgået en politisk 
aftale om styrkelse af fødevarekontrollen. Aftalen indebærer visse justeringer af tilsynskon-
ceptet og en tilførsel af 4,8 mio. kr. til Fødevarestyrelsen med henblik på nye initiativer. 
 
Justeringerne sker på baggrund af en række sager vedrørende svindel med kød i detailvirk-
somhederne, som har været omtalt i pressen.  
 
Det fremgår af den politiske aftale, at erfaringer fra rutinekontrollen viser, at efterlevelsen af 
de basale regler, herunder hygiejnereglerne, er høj. Erfaringerne viser imidlertid også, at 
hyppig rutinekontrol ikke kan stå alene, hvis kontrollen skal afsløre svindel. På baggrund 
heraf vil Fødevarestyrelsen justere kontrolfrekvenserne for udvalgte virksomhedskategorier 
med henblik på at frigøre resurser, der kan anvendes til kontrolkampagner rettet mod sær-
lige problemer, herunder svindel. Justeringerne af tilsynskonceptet iværksættes fra 2010. 
 
12. Ud over justeringen fra november 2009 har Fødevarestyrelsen tidligere i forligsperioden 
foretaget mindre justeringer af tilsynskonceptet. Styrelsen har således bl.a. nedsat tilsyns-
frekvensen for udvalgte brancher med lav risiko (agenturhandlere og vinimportører), lige-
som der er indført mulighed for, at virksomheder kan videreføre den tidligere ejers kontrol-
resultater ved ejerskifte. 
 
IV. Afslutning 

13. Fødevarestyrelsens nye tilsynskoncept, der er en del af fødevareforliget for 2007-2010, 
har nu været i kraft i omkring 2 år.  
 
Fødevarestyrelsen har høstet de første erfaringer og har på baggrund heraf taget initiativ til 
justeringer i konceptet. Dette er senest sket i november 2009, hvor det er besluttet at om-
lægge en del af kontrollen fra rutinekontrol til kampagnekontrol, bl.a. med henblik på at af-
dække svindel.  
 
Jeg finder det tilfredsstillende, at Fødevarestyrelsen har indarbejdet tilsynskonceptet i kon-
trolvejledningen, og at der i 2008 og 2009 er opstillet resultatkrav på centrale områder i 
Fødevarestyrelsens resultatkontrakt. 
 
Jeg finder det desuden tilfredsstillende, at Fødevarestyrelsen løbende følger erfaringerne 
med tilsynskonceptet og justerer konceptet efter behov. 
 
Jeg betragter hermed sagen som afsluttet.  
 
 
 
 

Henrik Otbo 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 4/2006
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Statsrevisorernes bemærkning 

Beretning 4/2006 om fødevarekontrollen

Statsrevisorerne fi nder det tilfredsstillende, at Fødevarestyrelsens nye tilsynskoncept 

fungerer og viser resultater. Dermed er der en større sandsynlighed for, at færre 

mennesker bliver syge af den mad, de spiser. 

Det er ligeledes tilfredsstillende, at tilsynskonceptet løbende justeres på baggrund af 

erfaringerne med konceptet. Derved søger man at målrette indsatsen mod problem

områder – fx detailhandelens svindel med kød. 

Statsrevisorerne, den 20. januar 2010
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Opfølgning i sagen om offentlige forpligtelser betalt af energiforbrugerne 

(beretning nr. 6/06) 

 5. august 2009 

 
RN A605/09  

 
 
I. Indledning 

1. Det fremgik af Statsrevisorernes bemærkning til beretningen, at der skal arbejdes mål-
rettet på at gøre regningerne til forbrugerne forståelige og gennemskuelige, da der er tale 
om flere og komplicerede ordninger og væsentlige beløb. 
 
2. Det fremgik af transport- og energiministerens (nu transportministeren) redegørelse til 
beretningen, at Energitilsynet arbejdede med at udforme bindende faktureringsforskrifter 
på henholdsvis naturgas-, elektricitets- og varmeområdet. Ministeren oplyste hertil, at det 
er vigtigt, at regningerne til forbrugerne gøres forståelige og gennemskuelige, så det sikres, 
at forbrugerne får oplysning om, hvor meget der betales til varetagelse af de offentlige for-
pligtelser. 
 
3. Statsrevisorerne tilkendegav i forbindelse med deres behandling af mit § 18, stk. 4-notat 
til beretningen, at sagen ikke skulle afsluttes, før jeg havde fulgt op på, om de nye regninger 
på el og naturgas bliver forståelige og gennemskuelige for forbrugerne. 
 
4. Jeg baserer dette notat på redegørelser fra og møder med Energitilsynet. 
 
II. Bindende faktureringsforskrifter for naturgas- og elselskaber 

5. Der er trådt 2 nye bekendtgørelser i kraft, som specificerer de oplysninger, der skal frem-
gå af forbrugernes regninger. Den ene bekendtgørelse, der gælder for naturgasselskaber-
nes fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energi-
ydelser, trådte i kraft den 1. januar 2007. Den anden bekendtgørelse, der gælder for elsel-
skaber, trådte i kraft den 1. januar 2008. 
 
Der skal på elregninger specifikt anføres, hvad der betales i offentlige forpligtelser. Det er 
ikke tilfældet for naturgasregninger. Energitilsynet har oplyst, at det skyldes, at afgiften på 
naturgasområdet er af beskedent omfang sammenlignet med elområdet. 
 
6. Energitilsynet har ikke udstedt tilsvarende regler for varmeområdet. Det skyldes, at Ener-
gitilsynet har vurderet, at der ikke er behov herfor, fordi varmeområdet tarifmæssigt er for-
holdsvist ukompliceret, og der stort set ikke har været nogen henvendelser omkring reg-
ningsforståelse. Herudover er der på varmeområdet ikke mulighed for at skifte leverandør, 
hvorfor der ikke er samme behov for sammenligning af regninger. 
 
  

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 6/2006
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7. Energitilsynet har oplyst, at bekendtgørelserne for gas- og elområdet er udarbejdet i tæt
dialog med branche- og forbrugerrepræsentanter. Formålet med de nye bekendtgørelser er
at gøre regningerne gennemsigtige og dermed lettere at forstå. Der har specielt for de min
dre forbrugere skullet findes en balance mellem det at gøre regningen så gennemskuelig 
og enkel som muligt og samtidig sikre, at forbrugeren får de nødvendige oplysninger og 
specifikationer. 
 
8. Energitilsynet har oplyst, at tilsynet har udpeget en forbrugerportal for henholdsvis el 
(www.elpristavlen.dk) og naturgas (www.gasprisguiden.dk), hvor selskaberne skal rappor-
tere deres priser. Elpristavlen blev i april 2009 relanceret i en mere brugervenlig udgave 
på baggrund af en udredning fra en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Energitilsynet, 
Dansk Energi, Foreningen for Slutbrugere af Energi, Energinet.dk og Energistyrelsen. 
 
III. Stikprøveundersøgelse af elselskabernes udformning af regninger 

9. Energitilsynet foretog i december 2008 en stikprøveundersøgelse af, om elselskaberne 
overholder de nye regler. 
 
Energitilsynet har oplyst, at tilsynet ikke foretog en undersøgelse af naturgasselskabernes 
regninger, fordi naturgasmarkedet i modsætning til elmarkedet er overskueligt med kun få 
selskaber. Tilsynet har endvidere ikke oplevet, at naturgasselskaberne ikke fulgte reglerne
ligesom der stort set ingen henvendelser har været om regningsforståelse. 
 
10. Energitilsynet gennemgik i stikprøveundersøgelsen regninger fra 20 ud af 129 netsel-
skaber og elhandelsselskaber. Tilsynet vurderede bl.a., om regningerne indeholdt de oplys-
ninger, som bekendtgørelsen kræver, og om regningerne var sammenlignelige med hen-
blik på et eventuelt leverandørskifte. 
 
Undersøgelsen viste, at 11 selskaber overholdt de nye regler, mens 9 ikke gjorde. Af disse
9 havde 2 selskaber mere end én mangel på regningerne. Energitilsynet har efterfølgende
påtalt manglerne over for de enkelte selskaber. 
 
Energitilsynet konkluderede, at regningerne i høj grad var sammenlignelige. Energitilsynet 
påtalte samtidig de tilfælde, hvor sprogbrugen eller udformningen af teksten på regnings-
eksemplerne var misvisende eller forvirrende, og anbefalede, at selskaberne ændrede sprog
og tekst. Tilsynet kan alene anbefale selskaberne at ændre sprog og tekst, hvis der er tale
om misvisende sprogbrug, fordi bekendtgørelsen ikke stiller krav til sprog og terminologi på
regningen. 
 
Energitilsynet har anmodet de påtalte selskaber om at bringe regningsmaterialet i overens
stemmelse med reglerne senest med udgangen af 3. kvartal 2009. Tilsynet vil herefter føl-
ge op på, om dette er sket. 
 
Energitilsynet har videreformidlet resultatet af undersøgelsen til alle 129 elselskaber. 
 
11. Energitilsynet har oplyst, at tilsynet på nuværende tidspunkt ikke finder behov for at fore-
tage yderligere stikprøveundersøgelser. Tilsynet vil overveje en ny undersøgelse forud for 
en eventuel revision af bekendtgørelsen. Det vil i givet fald ske om senest 2-3 år. 
 
IV. Afslutning 

12. Jeg kan konstatere, at Energitilsynet har udstedt bindende faktureringsforskrifter på na
turgas- og elområdet med det formål at gøre regningerne gennemsigtige og dermed lettere
at forstå. 
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Jeg finder det tilfredsstillende, at Energitilsynet har gennemført en stikprøveundersøgelse 
af, om elselskaberne overholder faktureringsforskrifterne. Energitilsynet overvejer at fore-
tage en ny stikprøveundersøgelse senest om 2-3 år. Jeg anbefaler i forlængelse heraf, at 
Energitilsynet overvejer at tilrettelægge stikprøveundersøgelsen på en sådan måde, at og-
så slutbrugernes opfattelse af regningernes udformning inddrages. 
 
13. Jeg betragter hermed beretningssagen som afsluttet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 6/2006



377EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ FO RTSAT TE B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE T I DL I G ERE Å R

Statsrevisorernes bemærkning 

Beretning 6/2006 om offentlige forpligtelser 
betalt af energiforbrugerne

Statsrevisorerne fi nder det positivt, at der er gjort en indsats for at gøre regningerne til 

energiforbrugerne mere forståelige og gennemskuelige. Energitilsynet har således 

udstedt bindende forskrifter for, hvordan naturgasselskaberne og elselskaberne skal 

udforme regninger til forbrugerne med henblik på, at regningerne bliver lettere at forstå. 

Statsrevisorerne, den 19. august 2009



378 EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ FO RTSAT TE B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE T I DL I GERE Å R

 
 

 1 

  

Opfølgning i sagen om forbedringer af Svendborgbanen (beretning nr. 9/06)  26. februar 2010 

 
RN A202/10 

 
 
I. Indledning 

1. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 1. juni 2007 i henhold til rigsrevisorlovens 
§ 18, stk. 4, om forbedringer af Svendborgbanen, at jeg fortsat ville følge sagen og oriente-
re Statsrevisorerne om udviklingen i Transport- og Energiministeriets (nu Transportministe-
riet) initiativer. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2006, 
s. 134. Jeg ville mere konkret følge op på: 
 
� Trafikstyrelsens godkendelse af opgraderingsprojektet 
� status for handlingsplanens effekter  
� status for levering af IC2-togene. 
 
2. Rigsrevisionens opfølgning er baseret på brevveksling med Transportministeriet, møde 
med ministeriets departement og Banedanmark samt gennemgang af materiale, som er til-
vejebragt af ministeriet. 
 
II. Trafikstyrelsens godkendelse af opgraderingsprojektet 

3. Det opgraderede baneanlæg blev sat i drift i september 2003 på en midlertidig ibrugtag-
ningstilladelse fra Trafikstyrelsen. Der er dog fortsat ikke givet en endelig ibrugtagningstil-
ladelse. 
 
Rigsrevisionen har løbende fulgt udviklingen og har ved henvendelser om sagen til Bane-
danmark kunnet konstatere, at det forventede tidspunkt for en endelig tilladelse til drift af 
banen flere gange er blevet udskudt. Den manglende endelige ibrugtagningstilladelse har 
dog ikke beroet på forhold, som har haft betydning for banens funktionalitet og drift. Senest 
har Banedanmark oplyst, at Trafikstyrelsen nu forventes at give en endelig ibrugtagnings-
tilladelse den 1. juli 2010. 
 
Trafikstyrelsens fortsatte forlængelse af den midlertidige ibrugtagningstilladelse skyldtes i 
første omgang mangler i dele af Banedanmarks anlægsdokumentation og forsinket afslut-
ning af enkelte aktiviteter. Banedanmark indsendte i december 2007 ansøgning om en en-
delig ibrugtagningstilladelse. Trafikstyrelsen udstedte imidlertid ikke denne tilladelse, og den 
væsentligste begrundelse herfor var, at Banedanmark i ansøgningen havde anlagt en an-
den vurdering af visse krav til baneoverkørsler end Vejdirektoratet, som indtil udgangen af 
2008 varetog ansvaret for vejvendte dele af baneoverkørsler. De generelle drøftelser i 2008 
mellem ministeriets departement, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Banedanmark førte ik-
ke til en afklaring. I 2009 overgik myndigheden vedrørende jernbaneoverkørsler til Trafik-
styrelsen, som umiddelbart herefter besluttede, at Banedanmark skulle forholde sig til de 
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krav, som Vejdirektoratet tidligere havde stillet. De foranstaltninger, som Banedanmark 
skulle gennemføre, er imidlertid endnu ikke afsluttet. 
 
4. Banedanmark har oplyst, at andre projekter af samme karakter som Svendborgbanen 
også har haft lange godkendelsesforløb. Der er dog nu indført strukturerede godkendelses-
forløb, som i de konkrete projekter vil fremgå af projektmaterialet. Trafikstyrelsen har end-
videre udarbejdet en vejledning for ansøgninger om myndighedsgodkendelse på området. 
 
På baggrund af oplysninger fra Banedanmark om forventede godkendelsestider for forskel-
lige projekttyper vurderer Rigsrevisionen, at et projekt af samme karakter som Svendborg-
banen fremover vil kunne forventes godkendt i løbet af ca. 2 år. 
 
5. Jeg finder det ikke tilfredsstillende, at Banedanmark ikke har opnået en endelig ibrugtag-
ningstilladelse til Svendborgbanen mere end 6 år efter, at opgraderingen af banen blev af-
sluttet. Jeg vil følge det videre forløb i sagen i den løbende revision af området og oriente-
re Statsrevisorerne herom i den årlige beretning om revisionen af statsregnskabet. 
 
III. Effekten af handlingsplanen for Svendborgbanen 

6. Efter opgraderingen af Svendborgbanen var afviklingen af togtrafikken præget af flere for-
sinkelser end tidligere. Størstedelen af det samlede antal forsinkelser og aflysninger skyld-
tes fejl i banens sikringsanlæg, hvis drift hører under Banedanmarks ansvarsområde. På 
den daværende transport- og energiministers foranledning iværksatte Banedanmark i maj 
2005 en handlingsplan, der skulle forbedre driftssituationen på Svendborgbanen.  
 
Handlingsplanens aktiviteter blev afsluttet i juli 2006, og Rigsrevisionen kunne i beretningen 
konstatere, at planen havde bidraget til at nedbringe antallet af forsinkelser og aflysninger i 
3. kvartal 2006. De registreringer af forsinkelser og aflysninger, som siden er foretaget, dæk-
ker perioden frem til udgangen af 2009. Bortset fra ganske få og kortvarige stigninger er ni-
veauet for forsinkelser og aflysninger for 3. kvartal 2006 fastholdt i hele den undersøgte pe-
riode.  
 
7. Jeg finder det tilfredsstillende, at omfanget af forsinkelser og aflysninger på Svendborg-
banen igennem en årrække har været fastholdt på et stabilt lavt niveau. 
 
IV. Levering af IC2-togene 

8. Det fremgik af beretningen, at der i tilslutning til opgraderingsprojektet skulle anskaffes 
IC2-tog til at betjene strækningen. Togene ville være miljøvenlige, give øget passagerkom-
fort og nedbringe rejsetiden ud over den reduktion, der fulgte af opgraderingsprojektet. Le-
veringen, som også omfatter IC4-tog, har imidlertid endnu ikke fundet sted.  
 
9. I mit notat til Statsrevisorerne af 9. juni 2008 om besvarelse af et supplerende spørgsmål 
til fortsat notat om DSB’s anskaffelse af IC4-tog tilkendegav jeg, at jeg på et passende tids-
punkt ville igangsætte en afsluttende undersøgelse af anskaffelsen af IC4-tog. I notatet an-
førte jeg endvidere, at udviklingen i IC4-sagen kunne få betydning for, hvornår det var mu-
ligt og relevant for mig at igangsætte undersøgelsen. Jeg tilkendegav derfor, at jeg ville af-
give et tilrettelæggelsesnotat herom, når alle IC4-tog (og dermed også alle IC2-tog) var le-
veret, eller når kontrakten var ophævet og et eventuelt retsligt efterspil var afsluttet. 
 
V. Afslutning 

10. Jeg finder det ikke tilfredsstillende, at Banedanmark ikke har opnået en endelig ibrug-
tagningstilladelse til Svendborgbanen mere end 6 år efter, at opgraderingen af banen blev 
afsluttet. Jeg vil følge det videre forløb i sagen i den løbende revision af området og orien-
tere Statsrevisorerne herom i den årlige beretning om revisionen af statsregnskabet. 
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Jeg finder det tilfredsstillende, at omfanget af forsinkelser og aflysninger på Svendborg-
banen igennem en årrække har været fastholdt på et stabilt lavt niveau. 
 
Jeg vil afgive et notat om tilrettelæggelsen af en afsluttende undersøgelse om anskaffelsen 
af IC4-tog, når alle IC4-tog (og dermed også alle IC2-tog) er leveret, eller når kontrakten er 
ophævet og et eventuelt retsligt efterspil er afsluttet. 
 
Idet jeg vil følge status på ibrugtagningstilladelsen til Svendborgbanen i den årlige beretning 
om revisionen af statsregnskabet, betragter jeg hermed sagen som afsluttet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 9/2006
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Statsrevisorernes bemærkning 

Beretning 9/2006 om forbedringer af Svendborgbanen

Statsrevisorerne afslutter denne sag skønt Banedanmark - mere end 6 år efter afslut-

ning af opgraderingen - endnu ikke opnået en endelig ibrugtagningstilladelse til Svend-

borgbanen, og skønt der endnu ikke er leveret IC2-tog til betjening af strækningen.

Statsrevisorerne vil følge status på den manglende ibrugtagningstilladelse i den årlige 

beretning om revisionen af statsregnskabet og status på levering af IC2-togene i en 

kommende beretning, der følger op på DSB’s anskaff else af IC4-tog.

Statsrevisorerne, den 18. marts 2010
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Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for 2006 (beretning nr. 16/06)  9. marts 2010 

 
RN C302/10 

 
 
Ad beretningens kap. III.I. § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, pkt. 212, om 

revision ved sundhed.dk 

1. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 13. marts 2009, pkt. 2, at jeg fortsat ville føl-
ge op på it-sikkerheden ved sundhed.dk, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for 
finansåret 2006, s. 219. 
 
Rigsrevisionen har i november 2009 gennemgået de generelle it-kontroller hos sundhed.dk 
omfattende it-styring, adgangsstyring og it-drift. Rigsrevisionen har ved valg af revisionsom-
råder taget udgangspunkt i sundhed.dk’s rolle som databehandler. Sundhed.dk behandler 
og formidler data til borgere og sundhedsfagligt personale på vegne af dataansvarlige, fx 
Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, i henhold til databehandleraftaler. Ifølge disse 
aftaler er det bl.a. sundhed.dk’s opgave at tilrettelægge og styre adgangen til de data, som 
kan vises på portalen, samt foretage logning af denne adgang. 
 
2. Samarbejdsaftalerne med regionerne og Kommunernes Landsforening mfl. samt data-
behandleraftalen med bl.a. Lægemiddelstyrelsen er under opdatering. Arbejdet hermed har 
været udskudt, bl.a. fordi det var nødvendigt for sundhed.dk først at reorganisere portalens 
programmæssige platform mv. for fremadrettet at sikre portalens stabilitet og en større leve-
randøruafhængighed. Arbejdet med sundhedsportalens platform er nu afsluttet, og portalen 
er idriftsat i december 2009 hos en ny leverandør. Samarbejdsaftalerne foreligger p.t. i ud-
kast og forventes færdiggjort i løbet af 2010. 
 
3. Gennemgangen af adgangsstyringen viste, at adgang til sundhedsportalen kun gives ved 
brug af digital signatur. Borgere har alene adgang til data knyttet til deres personnummer 
ved brug af deres personlige digitale signatur. Sundhedsfagligt personale (læger, sygeple-
jere, lægesekretærer, farmaceuter o.l.) har adgang til data om patienter ved brug af person-
lig digital medarbejdersignatur. Alle rettigheder, som tildeles sundhedsfagligt personale, sty-
res endvidere af Sundhedsstyrelsens Autorisationsregister, regionernes ydelsesregister, 
behandlerrelationen og Farmaceutregisteret.  
 
4. Gennemgangen af it-styringen viste, at sundhed.dk har en klar opgave- og ansvarsfor-
deling på it-området, og at sundhed.dk løbende har fokus på it-sikkerheden.  
 
5. Gennemgangen af it-driftsområdet viste, at sundhed.dk det seneste år har gennemført 
en fuldstændig genetablering af portalens programmæssige platform. Genetableringen er 
bl.a. gennemført for at opnå større uafhængighed af leverandøren. 
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6. Samlet set var det Rigsrevisionens vurdering, at it-sikkerheden på de gennemgåede om-
råder fungerede tilfredsstillende. 
 
7. Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 16/2006
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Opfølgning i sagen om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) 

(beretning nr. 1/2007) 

 3. marts 2010 

 
RN A404/10 

 
 
I. Indledning 

1. Med dette notat følger jeg op på mit notat til Statsrevisorerne af 24. januar 2008 i henhold 
til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4, om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag 
mv.). Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2007, s. 27-28. 
 
2. Skatteudgifter er indtægter, der ikke opkræves som følge af undtagelser fra de generelle 
skatte- og afgiftsregler. Skatteudgifter kan være skattefradrag samt fritagelse for eller reduk-
tion af skatter og afgifter, som indebærer et provenutab for det offentlige. 
 
3. Rigsrevisionen vurderede i beretningen, at der kunne opnås større gennemsigtighed ved-
rørende de danske skatteudgifter.  
 
Rigsrevisionen vurderede endvidere, at anbefalingerne fra Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) og International Monetary Fund (IMF) udgjorde et godt 
grundlag for at forbedre gennemsigtigheden. 
 
Statsrevisorerne tilsluttede sig Rigsrevisionens vurdering af, at der kunne opnås større gen-
nemsigtighed vedrørende skatteudgifterne. Statsrevisorerne bad skatteministeren redegøre 
for, hvordan gennemsigtigheden kunne forbedres i forhold til lovforberedelse, budgettering, 
rapportering og evaluering af effekten. 
 
Skatteministeriet tilkendegav i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse, at ministeriet 
lagde afgørende vægt på at skabe gennemsigtighed om den samlede skatte- og afgiftslov-
givning.  
 
4. Som det fremgik af mit notat til Statsrevisorerne af 24. januar 2008, fandt jeg det på bag-
grund af skatteministerens redegørelse imidlertid ikke klart, om ministeren reelt var indstillet 
på at imødekomme Statsrevisorernes anmodning og Rigsrevisionens anbefalinger om at 
sikre større gennemsigtighed vedrørende skatteudgifterne. 
 
5. Ministeren var dog indstillet på at lade Skatteministeriet undersøge praksis vedrørende 
skatteudgifter i sammenlignelige lande og forventede, at resultatet af ministeriets undersø-
gelser ville foreligge i 2009. 
 
6. I forbindelse med Statsrevisorernes bemærkning til mit notat af 24. januar 2008 gentog 
Statsrevisorerne, at der principielt ikke bør være forskel på, om Folketinget vælger at over-
føre resurser til borgere og virksomheder ved direkte tilskud eller ved reduktion af skatte-
betalingen. Skatteudgifterne bør, ligesom statens udgifter i øvrigt, undergå en politisk prio-
riterings- og beslutningsproces. Statsrevisorerne tilføjede, at det er skatteministerens an-
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svar at sikre, at der foreligger et tilstrækkeligt gennemsigtigt grundlag for disse politiske be-
slutninger og prioriteringer. 
 
7. I dette notat redegøres der for definition og opgørelse af skatteudgifterne, deres inddra-
gelse i lovforberedelse og budgettering samt for rapportering om og evaluering af skatteud-
gifterne. 
 
8. Rigsrevisionens opfølgning har bestået i møder og brevveksling med Skatteministeriet. 
Skatteministeriet har endvidere henvist til skatteministerens svar på Skatteudvalgets spørgs-
mål nr. 381 af 4. september 2008, hvori ministeren anmodes om dels at oversende ministe-
riets analyser og rapporter om skatteudgifter, dels at gøre rede for de ændringer og initiati-
ver, som analyserne måtte resultere i. 
 
II. Definition og opgørelse af skatteudgifter 

9. Rigsrevisionen fandt i beretningen, at Skatteministeriet burde fastlægge en ny definition 
af skatteudgifter med udgangspunkt i internationale anbefalinger og praksis i sammenligne-
lige lande. Ifølge beretningen ville en bredere definition end den hidtil anvendte således med-
føre, at de danske skatteudgifter kunne opgøres til et væsentligt større beløb. 
 
10. OECD definerer skatteudgifter som ”en overførsel af offentlige resurser til borgere eller 
virksomheder. Overførslen sker ved at reducere skattebetalingen i forhold til de generelt 
gældende skatteregler snarere end gennem et direkte offentligt tilskud”, jf. beretningens 
pkt. 20. 
 
Som det blev påpeget i beretningen, jf. pkt. 30, er det imidlertid et problem at opgøre skatte-
udgifterne entydigt ved hjælp af OECD-definitionen. Det skyldes, at det kan være vanske-
ligt at afgøre, om fx et skattefradrag er en afvigelse fra et lands skattesystem eller derimod 
er et generelt træk ved systemet.  
 
11. Skatteministeren oplyser, at der arbejdes på en ny definition, der baserer sig på ameri-
kanske erfaringer. Med den tilgang vil skatteudgifter blive defineret som ”afvigelser fra klart 
identificerbare skatteregler i lovgivningen, som medfører et lavere provenu end den gene-
relle regel”. 
 
12. Den nye definition sigter ifølge ministeren på en mere neutral analyse af skattesyste-
met, dvs. en analyse, som ikke er afhængig af en normativ målestok i form af et teoretisk 
optimalt skattesystem. Hensigten med den foreslåede justering er at gøre det mere klart, 
hvad der er omfattet af begrebet skatteudgifter, og hvad der ligger uden for begrebet. Iføl-
ge ministeren vil den nye definition dog formentlig ikke betyde store ændringer i, hvad der 
kategoriseres som skatteudgifter i Danmark, idet hidtidige opgørelser i høj grad har taget 
udgangspunkt i den faktiske udformning af skattesystemet. 
 
Skatteministeren oplyser desuden, at erfaringerne fra andre lande ikke taler for at udvide 
definitionen til også at omfatte flere skatteregler, fx rentefradraget. 
 
13. Skatteministeren oplyser videre, at der vil blive opstillet nye generelle retningslinjer for 
opgørelsen af skatteudgifter på de enkelte områder: personskatter, erhvervsbeskatning, 
kapitalbeskatning samt moms og andre afgifter. De nye retningslinjer forventes offentlig-
gjort i marts 2010, og fremtidige opgørelser af skatteudgifter vil tage udgangspunkt heri. 
 
14. Jeg finder det tilfredsstillende, at skatteministeren vil opgøre skatteudgifterne ved hjælp 
af en ny operationel definition. Ministeren vil på denne måde gøre det mere klart, hvornår 
der er tale om skatteudgifter, og sikre en mere systematisk afgrænsning end tidligere. Jeg 
konstaterer dog samtidig, at den nye foreslåede definition ikke vil betyde en bredere defini-
tion af skatteudgifter, og den vil efter ministerens opfattelse formentlig ikke medføre store 
ændringer i, hvad der allerede kategoriseres som skatteudgifter. 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 1/2007
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III. Inddragelsen af skatteudgifterne i lovforberedelse og budgettering 

15. Rigsrevisionen vurderede i beretningen, at det ville øge gennemsigtigheden, hvis skat-
teudgifterne indgik i finanslovssammenhæng. Dette var baseret på internationale anbefa-
linger. OECD anbefaler bl.a., at skatteudgifter, ligesom direkte udgifter, integreres i de bud-
getter, som præsenteres for de budgetansvarlige politikere. Rigsrevisionen anbefalede på 
den baggrund, at skatteudgifterne bør indgå i finanslovssammenhæng og dermed skabe 
grundlag for en politisk behandling og prioritering af disse udgifter. 
 
Statsrevisorerne fremhævede i deres bemærkning til beretningen, at skatteudgifterne bør 
fremstå mere synlige på finansloven og i statsregnskabet. De bad derfor ministeren redegø-
re for, hvordan der kan opnås gennemsigtighed i lovforberedelse og budgettering af skatte-
udgifter, så der er grundlag for politisk budgetbehandling og prioritering. 
 
16. Skatteministeriet har, siden beretningen blev afgivet, undersøgt praksis i forskellige lan-
de vedrørende skatteudgifter. Ministeriet har bl.a. deltaget i arbejdsgrupper i OECD-regi og 
i nordisk regi. Ministeriets undersøgelser viser, at skatteudgifter i de fleste af de undersøgte 
lande præsenteres i tilknytning til budgettet, men dog ikke side om side med direkte udgif-
ter. 
  
17. Ministeren er fortsat ikke indstillet på at lade skatteudgifter indgå i finanslovssammen-
hæng. Begrundelsen herfor er følgende: ”Skatteudgifter er ikke en direkte del af det bevil-
lingsmæssige grundlag og kan ikke regnes med i det samlede budget, hvorfor de ikke hø-
rer naturligt hjemme i finansloven. I Danmark er indførelse eller ændringer af skatteudgifter 
genstand for 3 behandlinger i Folketinget. Det skaber i sig selv en meget høj grad af gen-
nemsigtighed”. 
 
18. I et uddybende svar til Rigsrevisionen oplyser Skatteministeriet, at da det ikke fremgår 
af grundloven, at skatter, der ikke opkræves, skal fremgå af finansloven, skal skatteudgifter 
således ikke fremgå eksplicit af finansloven. Ministeriet anfører videre, at skatteudgifter ikke 
er regnskabstal, idet opgørelsen af skatteudgifterne afhænger af henholdsvis beregnings-
metoden og den anvendte benchmark – dvs. målestok for, hvad der udgør skatteudgifter. 
Skatteudgifter kan dermed ifølge ministeriet ikke sammenlignes direkte med finanslovens 
indtægter og udgifter. Hvis skatteudgifterne skulle indarbejdes fuldt ud i finansloven, ville det 
endvidere kræve, at der også blev posteret fiktive indtægter på andre konti, der modsvarede 
skatteudgiften. 
 
Skatteministeren oplyser i tilknytning hertil, at ”fra og med folketingsåret 2007/2008 indgår 
skatteudgifterne i gennemførte skatte- og afgiftslove i en samlet oversigt på Skatteministe-
riets hjemmeside”. 
 
Skatteministeriet oplyser videre, at denne oversigt på ministeriets hjemmeside fremover vil 
omfatte en stadig opdateret liste over samtlige skatteudgifter, og at der vil blive henvist til 
denne oversigt på det årlige finanslovsforslag, så skatteudgifter kan indgå i den samlede 
statsfinansielle prioritering. De tal, oversigten vil vise, er de tal, der blev skønnet i 2005 (i 
forbindelse med finanslovsforslaget for 2006) eller i det lovforslag, der indførte/ændrede 
skatteudgiften. Oversigten over skatteudgifterne på hjemmesiden vil således ikke blive op-
dateret årligt. Såfremt der gennemføres analyser af skatteudgifter på særlige områder, vil 
der dog ske en opdatering på disse områder.  
 
19. Jeg er enig med ministeren i, at skatteudgifterne ikke skal behandles på samme måde 
som statens direkte udgifter. Sigtet med Rigsrevisionens anbefaling i beretningen var, at 
skatteudgifterne bør synliggøres, så de kan inddrages i finanslovssammenhæng – ikke at 
skatteudgifterne skal optages som bevillinger på finansloven og konteres i statsregnskabet. 
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Jeg finder således fortsat, at en synliggørelse af skatteudgifterne i finanslovssammenhæng 
er hensigtsmæssig i forbindelse med den overordnede prioritering, da skatteudgifterne dels 
har et væsentligt økonomisk omfang, dels har samme virkning for borgere og virksomheder 
som et direkte tilskud. Jeg konstaterer, at skatteministeren ikke er indstillet på at imødekom-
me Statsrevisorernes bemærkning og Rigsrevisionens anbefaling om at lade skatteudgifter-
ne indgå i finanslovssammenhæng. Jeg bemærker imidlertid, at Skatteministeriet har accep-
teret at ville henvise til opgørelsen af skatteudgifter på ministeriets hjemmeside i finanslovs-
forslaget, hvilket er et skridt i den rigtige retning. Såfremt hjemmesiden er den eneste mulig-
hed for at inddrage skatteudgifterne i finanslovssammenhæng, finder jeg dog, at listen bør 
opdateres med skatteudgifternes provenu. 
 
IV. Rapportering og evaluering 

20. Rigsrevisionen vurderede i beretningen, at Skatteministeriet kunne øge gennemsigtig-
heden af skatteudgifterne ved at: 
 
� rapportere om det samlede provenutab og de administrative omkostninger som følge af 

skatteudgifterne 
� evaluere skatteudgifternes målopfyldelse og effekter.  
 
21. Rigsrevisionen fandt endvidere, at evaluering af skatteudgifterne kan ske på baggrund 
af væsentlighed og risiko og i sammenhæng med øvrig skattelovgivning. 
 
Statsrevisorerne bad i forlængelse heraf ministeren redegøre for, hvordan skatteudgifterne 
kan evalueres årligt, så der sikres en gennemsigtig rapportering om skatteudgifternes øko-
nomiske konsekvenser og deres effekter. 
 
22. Skatteministeren oplyser, at det ikke er hensigten, at der fremover skal rapporteres år-
ligt om samtlige skatteudgifter med opdaterede provenuberegninger. Det er dog samtidig 
skatteministerens opfattelse, at skatteudgifterne ikke lever ”en skyggetilværelse uden op-
syn”. Ministeren henviser til Økonomi- og Erhvervsministeriets årlige ”Redegørelse om er-
hvervsstøtte”, som bl.a. behandler skatteudgifterne på erhvervsområdet, samt til en opgø-
relse af skatteudgifterne i lovforslaget ”Forårspakke 2.0”. 
 
Ministeren finder endvidere ikke, at skatteudgifterne bør evalueres selvstændigt eller med 
faste tidsintervaller. Skatteudgifterne skal derimod evalueres som en del af det samlede 
skatte- og udgiftssystem eller ved større ændringer som ved skattereformer mv. Ministeren 
anfører, at der ved evalueringer også skal tages hensyn til, om resurseforbruget står mål 
med udbyttet. 
 
23. Folketinget modtog frem til 2006 en samlet oversigt over de skønnede skatteudgifter, 
som indgik i et bilag til finanslovsforslaget. Folketinget er i dag henvist til at sammenstille 
oplysninger fra flere forskellige kilder for at få et overblik. Ministeren henviser i den forbin-
delse til Økonomi- og Erhvervsministeriets årlige ”Redegørelse om erhvervsstøtte” og til 
Skatteministeriets hjemmeside. Redegørelsen fra Økonomi- og Erhvervsministeriet omfat-
ter imidlertid kun omkring � af skatteudgifterne, og Skatteministeriets hjemmeside indehol-
der ikke en ajourført fortegnelse over de samlede skønnede skatteudgifter. Folketinget kan 
derfor ikke få et samlet overblik over størrelsen af de skønnede skatteudgifter. Denne ud-
vikling er i øvrigt blevet forstærket i 2009, hvorefter der ikke længere vil blive udarbejdet 
en statusrapport om personalegoder og naturalieydelser til Folketinget. Ministeriet oplyser 
dog, at de statistiske oplysninger fra personalegoderapporten fortsat vil blive offentliggjort 
på ministeriets hjemmeside. Oplysningerne for 2003-2008 er således i februar 2010 blevet 
opdateret på hjemmesiden. 
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24. Skatteministeriet oplyser vedrørende evalueringer, at der, siden beretningen blev afgi-
vet, er foretaget eller planlagt gennemført følgende gennemgange af skatteudgifter: 
 
� Skattekommissionen gennemgik i 2008-2009 skatteudgifterne. Dette arbejde har ført til, 

at Folketinget har ændret en række skatteudgifter i forbindelse med ”Forårspakke 2.0”, 
som nedbragte de samlede skatteudgifter med ca. 1,5 mia. kr. årligt. 

� I ”Udredningen af den fremtidige mediestøtte”, som blev offentliggjort i november 2009, 
indgik skatteudgifterne også. 

� Lovforslag L 112 fremsat den 27. januar 2010, som harmoniserer beskatningen af kurs-
gevinster på forskellige værdipapirer, berører også spørgsmålet om skatteudgifter. 

� I forbindelse med ”Forårspakke 2.0” blev det aftalt, at konkurrenceforholdene for energi-
intensive virksomheder mv. skal undersøges i de kommende år. Undersøgelserne for-
ventes at inddrage skatteudgifter på energi- og miljøområderne.  

 
25. Jeg finder ikke, at omtalen af skatteudgifterne i lovforslaget om ”Forårspakke 2.0” og i 
Økonomi- og Erhvervsministeriets ”Redegørelse om erhvervsstøtte” umiddelbart har karak-
ter af en egentlig evaluering af skatteudgifternes effekter. Lovforslaget omtaler alene æn-
dringerne af gældende regler samt økonomiske og administrative konsekvenser heraf. Des-
uden omfatter det kun en mindre del af skatteudgifterne, herunder et antal støtteordninger 
for erhvervslivet samt multimediebeskatning og befordringsfradrag mv. Økonomi- og Er-
hvervsministeriets redegørelse beskriver de eksisterende erhvervsstøtteordninger og de-
res økonomiske omfang, men omtaler ikke ordningernes effekter.  
 
Skatteudgifterne udgør et betragteligt beløb. I oversigten på finanslovsforslaget for 2006 
skønnede Skatteministeriet således, at ordningerne ville medføre et provenutab for staten i 
2009 på knap 38 mia. kr. Henset til skatteudgifternes omfang finder jeg det hensigtsmæs-
sigt, at det evalueres, om de enkelte ordninger og skatteudgifter forbundet hermed har den 
effekt, som Folketinget har tilsigtet. Som det fremgik af beretningen, finder jeg, at evaluering 
af skatteudgifter bør ske ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko og kan ske i sammen-
hæng med evaluering af øvrig lovgivning på skatteområdet.  
 
26. Jeg konstaterer, at skatteministeren ikke er indstillet på at imødekomme Statsrevisorer-
nes anmodning og Rigsrevisionens anbefalinger om at rapportere om skatteudgifternes øko-
nomiske konsekvenser og deres effekter. Jeg må dog samtidig konstatere, at ministeriet si-
den beretningens afgivelse har foretaget eller planlægger at foretage gennemgang af udvalg-
te områder, ligesom ministeriets hjemmeside vil give et bedre overblik over skatteudgifter-
ne. 
 
V. Afslutning 

27. Jeg må konstatere, at skatteministeren med sine tiltag vil bidrage til at øge gennemsig-
tigheden vedrørende skatteudgifterne på enkelte punkter. Skatteministeren har tilkendegi-
vet, at Skatteministeriet vil opstille en ny og mere entydig definition af skatteudgifter. Mini-
steren vil desuden offentliggøre samtlige skatteudgifter på Skatteministeriets hjemmeside. 
 
Ministeren er imidlertid ikke indstillet på at lade skatteudgifterne indgå i finanslovssammen-
hæng – ud over med en henvisning til ministeriets hjemmeside – og er ikke indstillet på at 
opdatere oversigtens provenuberegninger årligt og finder heller ikke, at skatteudgifterne bør 
evalueres årligt.  
 
På den baggrund finder jeg fortsat, at der er grundlag for at øge gennemsigtigheden ved-
rørende skatteudgifterne. 
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Sammenfattende er det dog samtidig min vurdering, at mulighederne for, på nuværende 
tidspunkt, at opnå større åbenhed og synlighed omkring skatteudgifterne via en revisions-
mæssig undersøgelse er udtømt. 
 
Jeg betragter derfor beretningssagen som afsluttet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Statsrevisorernes bemærkning 

Beretning 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter 
(fradrag mv.)

Statsrevisorerne bemærker, at skatteministeren ikke har været indstillet på at følge 

Statsrevisorernes bemærkning og Rigsrevisionens anbefaling om at øge gennemsigtig-

heden i skatteudgifterne – dvs. indtægter som staten ikke opkræver, fordi der fx gives 

skattefradrag – selv om  

•  internationale sammenligninger viser, at skatteudgifterne i de fl este andre lande 

præsenteres i sammenhæng med fi nanslovforslaget, fastholder skatteministeren, at 

oplysninger om skatteudgifterne alene skal fi ndes på Skatteministeriets hjemmeside 

og ikke i fi nanslovforslaget

•  og selv om Folketinget har tilsigtet forskellige formål med skatteudgifterne, fasthol-

der skatteministeren, at skatteudgifternes eff ekt og konsekvens ikke løbende vil blive 

selvstændigt evalueret og rapporteret til Folketinget.

Ikke mindst henset til skatteudgifternes betydelige beløb – et provenutab for staten på 

knap 38 mia. kr. i 2009 – fi nder Statsrevisorerne det nødvendigt, at skatteministeren 

sikrer, at der foreligger et tilstrækkeligt gennemsigtigt grundlag for Folketingets 

prioriteringer og beslutninger om skatteudgifter.

Statsrevisorerne afslutter sagen, idet Statsrevisorerne henleder Folketingets opmærk-

somhed på, at der fortsat er gode grunde til at øge gennemsigtigheden i skatteudgif-

terne. 

Statsrevisorerne, den 18. marts 2010
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Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver 

(beretning nr. 2/2007) 

 4. marts 2010 

 
RN A304/10 

 
 
I. Indledning 

1. Beretningen handlede om de it-systemer, der understøtter sygehusenes opgaver i rela-
tion til patientforløb og sygehusadministration. Endvidere omhandlede beretningen regio-
nernes strategier og planer på området. 
 
2. Statsrevisorerne anførte bl.a. i deres bemærkninger til beretningen, at der med etablering 
af regionerne er en enestående – måske historisk – mulighed for videndeling, koordination 
og samarbejde på tværs af regionerne om fælles og omkostningsbevidste fremtidige it-løs-
ninger på sygehusområdet. 
 
3. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 11. april 2008 i henhold til rigsrevisorlovens 
§ 18, stk. 4, om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver, at jeg ville følge op på resulta-
terne af:  
 
� det koordinerende samarbejde i Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD) 
� strategien for it i sundhedsvæsenet for perioden 2008-2012 
� lovrevisionen med hensyn til fælles standarder 
� regionernes videre arbejde med it-strategier. 
 
Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, s. 32. 
 
De første 2 punkter behandles under ét i notatet, da udmøntning af strategien for it i sund-
hedsvæsenet hænger nært sammen med spørgsmålet om et koordineret samarbejde i regi 
af SDSD.  
 
Opfølgningen er baseret på møder og brevveksling med Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
og på orienteringer fra regionerne om status på arbejdet med it-strategier. Rigsrevisionen har 
indhentet bemærkninger til notatet fra såvel ministeriet som regionerne.  
 
II. Det koordinerende samarbejde og den nationale it-strategi 

Organisering af samarbejdet vedrørende udmøntning af den nationale it-strategi 

4. Statsrevisorerne anførte bl.a. i deres bemærkninger til beretningen, at de forventede, at 
indenrigs- og sundhedsministeren sikrede et forpligtende samarbejde mellem regionerne om 
udvikling af fælles it-løsninger på basis af fælles standarder – især udviklingen af den elek-
troniske patientjournal. 
 
  

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 
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5. For at sikre et forpligtende samarbejde mellem regionerne etablerede ministeren som led 
i økonomiaftalen for 2007 den tværgående organisation SDSD. SDSD ledes af en direktør, 
der refererer til en bestyrelse bestående af 7 medlemmer fra henholdsvis Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL (Kommunernes Landsfore-
ning). For at sikre sammenhængen til myndighedsniveauet er direktøren for SDSD samtidig 
direktør i Sundhedsstyrelsen. SDSD’s arbejdsopgaver er primært strategiudvikling, initiativer 
til nationale it-projekter samt den overordnede styring og koordinering af disse initiativer. Or-
ganisationens arbejde finansieres via finansloven, jf. hovedkonto 16.11.14. Sammenhæn-
gende Digital Sundhed i Danmark. 
 
6. SDSD fremlagde den 12. december 2007 en national strategi for digitalisering af sund-
hedsvæsenet for perioden 2008-2012. Ifølge strategien fastlægges de overordnede rammer 
og krav til it i sundhedsvæsenet på nationalt niveau. Ministeriets myndighedsfunktion på it-
området er i den forbindelse blevet styrket, jf. sundhedslovens § 193a, hvoraf det fremgår, 
at indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte krav og bindende standarder for it-anven-
delsen i sundhedsvæsenet, herunder for elektroniske patientjournaler (jf. lovbekendtgørelse 
nr. 95 af 7. februar 2008 med senere ændringer). Ansvaret for driften af it-systemerne i sund-
hedsvæsenet er fortsat placeret i henholdsvis regionsrådene (sygehuse og praksissektoren) 
og kommunalbestyrelserne (forebyggelse og hjemmesygepleje mv.).  
 
I det følgende gøres status på strategiens udmøntning i forhold til at udvikle og indføre den 
elektroniske patientjournal og fælles nationale it-løsninger. 
 
Elektronisk patientjournal 

7. Et væsentligt mål som led i den nationale strategi har været at sikre udbredelsen af den 
elektroniske patientjournal (EPJ). Af strategien fremgår det, at regionerne skal udvikle og ind-
føre EPJ ved: ”at opstille konkrete mål for anvendelse (fx hvor mange brugere, hvilke modu-
ler, hvilken funktionalitet, hvilke arbejdsgange) og nytteværdi, hvorefter der skal arbejdes 
mod løbende forbedringer i forhold til de opstillede mål”. 
 
Grundidéen i EPJ er at skabe en digital version af patientens papirjournal. EPJ er ikke et vel-
defineret begreb, og der er derfor plads til fortolkning af, hvilke krav der skal stilles til det 
specifikke indhold. I den nationale it-strategi fremgår dog følgende: ”Med EPJ indføres den 
elektroniske kliniske arbejdsplads, som skal give sygehuspersonalet adgang til relevant in-
formation i det daglige arbejde. Det er vigtigt at fastholde fokus på, at EPJ skal understøtte 
arbejdet med patientbehandlingen”. Teknisk set kan EPJ betegnes som en sammenkæd-
ning af it-systemer med forskellige funktionaliteter, som kan give overblik og elektronisk ad-
gang til oplysninger, der er relevante for patientforløbet, herunder oplysninger om fx medi-
cinering, undersøgelsessvar, notater, booking af undersøgelser mv.  
 
8. Der er gennem en årrække investeret betydelige resurser i at udvikle og udbrede it-løsnin-
ger, der betegnes som EPJ i sundhedsvæsenet. Ved regionsdannelsen den 1. januar 2007 
overtog regionerne forskellige EPJ-løsninger, som var udviklet af de enkelte amter og på de 
enkelte sygehuse. Regionerne har fra starten søgt at integrere og konsolidere deres forskel-
lige EPJ-løsninger, bl.a. for at sikre en højere grad af ensartethed i den måde, EPJ anven-
des i den enkelte region. 
 
9. Rigsrevisionens opfølgning har vist, at det er forskelligt, hvor langt regionerne er nået med 
at indføre EPJ.  
 
10. Region Sjælland er den eneste region, der på nuværende tidspunkt har indført én EPJ-
løsning, som indebærer, at der kan udveksles data om patienterne på tværs af sygehusaf-
delinger og regionens forskellige sygehuse. Region Sjælland har desuden baseret EPJ-løs-
ningen på en såkaldt single sign-on løsning, som betyder, at personalet siden maj 2009 har 
benyttet ét log-on for alle væsentlige patientrelaterede programmer. Dette er tidsbesparen-
de for læger og sygeplejersker, der ellers skal logge på, hver gang de skal have adgang til 
et system. På afdelings- og specialeniveau har regionen dog oplyst, at der fortsat er min-
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dre systemer af ældre dato, som ikke er omfattet af single sign-on og heller ikke kan blive 
det, før de udskiftes.  
 
11. Region Hovedstaden har oplyst, at man er tæt på at have indført én fælles EPJ-løsning 
på tværs af regionens sygehuse. I regionens status for realiseringen af it-handlingsplanen 
for 2009 fremgår det, at der nu er adgang til basale journalinformationer på tværs af regio-
nens sygehuse og psykiatrien, og at der er taget et væsentligt teknisk skridt på vejen i for-
beredelserne til at få en papirløs patientbehandling. Regionen har videre oplyst, at der fort-
sat i en periode kan være forskel på, hvordan systemerne anvendes på de enkelte sygehu-
se. Dette illustrerer, at EPJ ikke kun er en teknologisk udfordring, men også en stor organi-
satorisk udfordring, som indebærer ændring af arbejdsgange mv.  
 
Ingen af de øvrige regioner har endnu etableret en fælles EPJ-løsning, herunder single sign-
on. Én region har i forbindelse med single sign-on peget på, at også svartider og stabilitet 
har afgørende betydning for sundhedspersonalets anvendelse af it-systemerne. Det hjæl-
per således ikke meget, at det er nemt at logge på systemerne, hvis det bagefter er svært 
at finde data, eller svartiderne er dårlige.  
 
12. Ministeriet og regionerne har samlet oplyst, at det allerede i dag er muligt at få adgang 
til elektroniske oplysninger om patienterne på tværs af sygehuse og regioner. Alle regionale 
sygehuse leverer data fra deres EPJ og centrale patientadministrative systemer til den lands-
dækkende e-journal på sundhed.dk. Én region har oplyst, at e-journalen oprindeligt blev ud-
viklet til brug for informationssøgning på tværs af sygehuse med forskellige it-systemer. Si-
den er det også blevet muligt for almen praksis og speciallæger at få adgang til e-journalens 
patientregistreringer om diagnoser, behandlingsnotater, udskrivningsbreve mv. E-journalen 
har siden efteråret 2009 også været tilgængelig for patienterne. Ifølge ministeriet består be-
grænsningen i e-journalen i, at der ikke er adgang til fuldt opdaterede data om patienten. 
Én region fremhæver desuden, at det fx ikke er muligt at få adgang til patienternes røntgen-
billeder i e-journalen. 
 
13. Sammenfattende må det konkluderes, at udgangspunktet for regionernes arbejde med 
at etablere en EPJ-løsning på sygehusene har været forskelligt, idet nogle regioner har over-
taget flere forskellige it-systemer end andre. Opfølgningen har vist, at der er forskel på, hvor 
lang tid der vil gå, inden alle regioner har indført en EPJ-løsning på sygehusene. EPJ på 
sygehusene vil bl.a. kunne bidrage til mere effektive behandlingsforløb og større patientsik-
kerhed, og jeg finder det derfor væsentligt, at der er klare målsætninger for at indføre EPJ. 
 
På baggrund af status for regionernes etablering af EPJ har jeg besluttet at igangsætte en 
større undersøgelse af regionernes indførelse og anvendelse af EPJ med henblik på at af-
give en beretning til Statsrevisorerne. 
 
Fælles nationale it-løsninger 

14. SDSD har udmøntet den nationale it-strategi i forskellige initiativer og fælles nationale 
it-løsninger, som bl.a. omfatter Fælles Medicinkort, nationalt patientindeks, telemedicin, og 
it-arkitektur. I det følgende gives en status på udmøntningen af 2 centrale fælles it-løsnin-
ger, som skal gøre det muligt at udveksle relevante data om patienterne på tværs af regio-
ner og øvrige sektorer i sundhedsvæsenet. 
 
� Fælles medicinkort (FMK). Ved økonomiaftalerne for 2010 mellem regeringen og de kom-

munale organisationer blev det aftalt at etablere et landsdækkende FMK. Ministeriet har 
oplyst, at FMK skal betragtes som en tværsektoriel- og landsdækkende elektronisk me-
dicinjournal, der til enhver tid giver både sundhedspersonalet og patienterne adgang til 
opdaterede medicindata for den enkelte patient. Ministeriet oplyser videre, at FMK udvik-
les i etaper og forventes fuldt indført i regionerne, kommunerne og i almen praksis inden 
udgangen af 2011.  
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� Nationalt Patientindeks (NPI). Ministeriet oplyser, at det forventes, at første version af 
NPI vil være udviklet i foråret 2010. NPI muliggør bl.a., at patienter og sundhedsper-
sonale kan få adgang til oplysninger i regionernes EPJ på tværs af sundhedsvæsenet. 
Målet med NPI er generelt at stille data fra eksisterende datakilder til rådighed på en hen-
sigtsmæssig måde for såvel sundhedspersonalet som den enkelte patient. Projektet ud-
vikles i etaper, afhængigt af hvordan der kan skaffes finansiering, og hvilke delsystemer 
det måtte være hensigtsmæssigt at give adgang til. 

 
15. Ministeriet har oplyst, at de fælles nationale it-løsninger gennemføres i etaper, og at der 
på nuværende tidspunkt ikke er skabt klarhed over realiseringen og den samlede finansie-
ring af initiativerne. Usikkerheden om finansieringen af it-investeringerne gør det bl.a. van-
skeligt at opstille tidsplaner for realiseringen af de fælles it-løsninger. 
 
16. Det fremgår af den nationale strategi, at SDSD skal sikre et forpligtende samarbejde og 
koordinere den fremtidige udvikling af it på hele sundhedsområdet, uanset om opgaverne 
varetages af staten, regionerne, kommunerne, almen praksis eller private sygehuse. SDSD 
skal derudover sikre, at der træffes de nødvendige beslutninger af bindende karakter for alle 
aktører, samt at der gennemføres en løbende styring, koordinering og opfølgning.  
 
17. Ministeriet har videre oplyst, at Regeringens Økonomiudvalg i oktober 2008 besluttede 
at igangsætte en analyse af sundheds-it med henblik på at styrke arbejdet med at it-under-
støtte sundhedsvæsenet. Analysen omfatter bl.a. en vurdering af, hvordan de eksisterende 
organisatoriske løsninger, herunder SDSD, fungerer. Ministeriet har oplyst, at der endnu ikke 
er foretaget en endelig vurdering af analysens konklusioner. Ministeriet finder det derfor van-
skeligt at vurdere, om SDSD udgør en tilfredsstillende ramme med hensyn til at sikre et ko-
ordineret og forpligtende samarbejde om udviklingen af fælles it-løsninger og EPJ på tværs 
af regionerne. 
 
18. Flere regioner har oplyst, at det kun i begrænset omfang har været muligt at skabe grund-
lag for fælles beslutninger i regi af SDSD. Endvidere har SDSD’s rolle i relation til sundheds-
it været begrænset til en observerende og koordinerende rolle. Regionerne finder det des-
uden vanskeligt at vurdere, hvor stor betydning SDSD reelt vil få for udviklingen af sund-
heds-it.  
 
19. Jeg finder det positivt, at der som led i udmøntning af den nationale it-strategi arbejdes 
med forskellige projekter og fælles nationale it-løsninger, der vil kunne understøtte udveks-
lingen af data om patienterne på tværs af sundhedsvæsenet. Jeg er endvidere enig i den 
etapevise gennemførelse af initiativerne, idet jeg finder denne fremgangsmåde mindre risiko-
fyldt.  
 
Jeg må dog konstatere, at jeg ikke finder det godtgjort, at SDSD har været i stand til at sikre 
et forpligtende samarbejde om udvikling og indførelse af EPJ og fælles nationale it-løsnin-
ger. Der er således ikke i regi af SDSD fastsat fælles mål for udviklingen af EPJ i regioner-
ne, og SDSD har haft vanskeligt ved at skabe klarhed over realisering af den samlede finan-
siering af de fælles nationale it-løsninger.  
 
III. Lovrevisionen med hensyn til fælles standarder 

20. Det fremgik af beretningen, at den fremtidige udvikling af it til sygehusene bør foregå på 
baggrund af fælles standarder. Standarder for dataudveksling er en forudsætning for, at it-
systemer kan kommunikere med hinanden, og dermed også forudsætningen for, at regioner-
nes EPJ kan dele data på tværs af regioner, kommuner og almen praksis.  
 
21. Ministeriet har oplyst, at der med ændringen af sundhedslovens § 193a er skabt de nød-
vendige hjemler til, at indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte bindende standarder. 
Det er med den nationale strategi for udvikling af it-systemer i sundhedsvæsenet besluttet, 
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at de systemer, der anvendes, bør bygge på internationalt anerkendte standarder, og at det 
skal være muligt at gøre brug af en strategi for flere leverandører.  
 
22. Ministeriet har videre oplyst, at der er oprettet 3 standardiseringsråd for henholdsvis it-
arkitektur, informationssikkerhed og indhold. Ifølge ministeriet skal rådene sikre koordinering, 
spredning af viden og medinddragelse af alle relevante parter i standardiseringsarbejdet. 
Rådene skal følge og vurdere forslag til fælles standarder og i givet fald anbefale ministeren 
at fastsætte bindende regler på området. 
 
23. Ministeren har ikke hidtil fundet behov for at gøre brug af bemyndigelsen til at fastsætte 
standarder og krav til godkendelse af anvendelsen af standarder. Dette skyldes dels, at der 
ikke er opnået international enighed på området, dels at der konkret udvikles og indføres 
standarder gennem samarbejder i regi af fx MedCom, som er et samarbejde mellem myndig-
heder, organisationer og private firmaer med tilknytning til sundhedsvæsenet. 
 
24. Jeg finder det positivt, at ministeriet har oprettet 3 standardiseringsråd, der skal koordi-
nere udviklingen i det igangværende standardiseringsarbejde for at sikre, at fælles standar-
der udbredes, så sundhedsvæsenets it-systemer kan kommunikere med hinanden. Det er 
dog fortsat ikke afklaret, hvilke standarder der kommer til at ligge til grund for udviklingen.  
 
IV. Regionernes videre arbejde med it-strategier 

25. Det fremgik af beretningen, at regionerne var i færd med at udarbejde deres egne stra-
tegier, herunder investeringsplaner, for hele it-udviklingen på sygehusområdet.  
 
26. Alle regioner har oplyst, at de har investeringsplaner på it-området. Opfølgningen har 
vist, at omfanget af og karakteren af regionernes arbejde med investeringsplaner og it-stra-
tegier varierer. 2 regioner oplyser, at de stadig mangler at vedtage en egentlig strategi for 
sundheds-it. Region Nordjylland har oplyst, at den forventer at have vedtaget en strategi i 
sensommeren 2010. Region Midtjylland har oplyst, at den forventer at have færdigbehand-
let et forslag til strategi i løbet af foråret 2010. Regionerne har oplyst, at de primært har væ-
ret optaget af at konsolidere det store antal it-systemer, der understøtter sygehusenes ker-
neopgaver i relation til bl.a. patientforløb og sygehusadministration.  
 
27. Statsrevisorerne anførte bl.a. i deres bemærkninger til beretningen, at regionerne i hø-
jere grad bør analysere og vurdere, hvilke it-opgaver der kan løses og koordineres på tværs 
af regionerne.  
 
Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden har oplyst, at de har identifi-
ceret en række fælles it-opgaver, som de har indledt et samarbejde omkring. Dette omfat-
ter bl.a. fælles udbud på konkrete it-opgaver samt udveksling og koordinering af erfaringer. 
Endvidere har regionerne samlet oplyst, at de i februar 2010 tog initiativ til at oprette Regio-
nernes Sundheds-it Organisation (RSI). Flere regioner har i den forbindelse oplyst, at RSI 
er oprettet ud fra regionernes erkendelse af et stigende behov for forpligtende samarbejde 
og sammenhæng på tværs inden for sundheds-it. Regionerne vil i regi af RSI foretage fæl-
les indkøb, udvikling og koordinering af bl.a. single sign-on, laboratoriesystemer, ambulan-
cejournaler og ”serviceeftersyn” af leverandøraftaler, licenser mv. 
 
Ministeriet har oplyst, at det er positivt, at regionerne i regi af RSI vil styrke det forpligtende 
samarbejde med at koordinere og realisere eventuelle økonomiske gevinster inden for ud-
viklingen af sundheds-it.  
 
28. Opfølgningen har vist, at det har været en stor opgave for regionerne at konsolidere it 
på sundhedsområdet, og jeg finder det positivt, at der arbejdes med de forskellige initiativer 
med henblik på at styrke mulighederne for et forpligtende samarbejde om udvikling, drift og 
indkøb af it-løsninger mv.  
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V. Afslutning 

29. Det har været – og er fortsat – en stor opgave for regionerne at konsolidere det store 
antal it-systemer på sygehusene. Rigsrevisionens opfølgning har vist, at det er forskelligt, 
hvor langt regionerne er nået med at indføre en EPJ-løsning. Det er endvidere forskelligt, 
hvornår regionerne forventer at afslutte konsolideringen af it på sygehusene, herunder EPJ. 
Jeg finder det i den forbindelse ikke godtgjort, at SDSD har været i stand til at sikre et for-
pligtende samarbejde om udvikling og indførelse af EPJ i regionerne. Der er således ikke i 
regi af SDSD fastsat fælles mål for udvikling af EPJ i regionerne. 
 
30. Jeg kan videre konstatere, at der er taget en række initiativer til at udvikle fælles natio-
nale it-løsninger, som på sigt vil gøre det muligt at udveksle data om patienterne på tværs 
af regionerne til gavn for patienterne og sundhedspersonalet. Jeg finder det positivt, at der 
som led i udmøntningen af den nationale it-strategi arbejdes med forskellige projekter og 
fælles nationale it-løsninger, der vil kunne understøtte udvekslingen af data om patienterne 
på tværs af sundhedsvæsenet. Jeg er endvidere enig i den etapevise gennemførelse af ini-
tiativerne, idet jeg finder denne fremgangsmåde mindre risikofyldt. Det er dog usikkert, hvor-
når de fælles nationale it-løsninger på sundhedsområdet forventes gennemført. Dette skyl-
des i høj grad uklarhed om tidsplaner og finansiering af fælles it-løsninger i sundhedsvæse-
net. 
 
31. Statsrevisorerne anførte bl.a. i bemærkningerne til beretningen, at de forventede, at mi-
nisterens bebudede initiativ (vedrørende SDSD) sikrer et forpligtende samarbejde mellem 
regionerne om udvikling af fælles it-løsninger. Ministeren oplyste i sin redegørelse til beret-
ningen, at formålet med SDSD er at samle og koordinere indsatsen for it i sundhedsvæse-
net, uanset om opgaverne varetages af staten, regionerne, kommunerne, almen praksis el-
ler private sygehuse.  
 
Jeg kan konstatere, at ministeriet på nuværende tidspunkt finder det vanskeligt at vurdere, 
om SDSD udgør en tilfredsstillende ramme med hensyn til at sikre et koordineret og forplig-
tende samarbejde om udvikling af fælles it-løsninger, herunder EPJ. Jeg finder det på den 
baggrund væsentligt, at der træffes de nødvendige beslutninger, som kan sikre en hensigts-
mæssig ramme for et forpligtende samarbejde om it på sundhedsområdet.  
 
Jeg har noteret, at regionerne af egen drift har taget initiativ til at styrke et forpligtende sam-
arbejde om it på sundhedsområdet i form af oprettelsen af RSI, hvilket jeg finder positivt.  
 
32. Jeg finder grundlag for at følge sagen om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver, 
og jeg vil fortsat følge resultaterne af:  
 
� det koordinerende samarbejde i SDSD 
� lovrevisionen med hensyn til fælles standarder. 
 
Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 
 
33. Derudover har jeg besluttet at igangsætte en større undersøgelse af regionernes indfø-
relse og anvendelse af EPJ med henblik på at afgive en beretning til Statsrevisorerne.  
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Statsrevisorernes bemærkning 

Beretning 2/2007 om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver

Statsrevisorerne konstaterer, at der fortsat udestår et stort arbejde i Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet, regioner, kommuner og den tværgående organisation SDSD 

(Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark) med at etablere fælles nationale 

it-løsninger i sundhedsvæsenet. 

Statsrevisorerne fi nder det ikke helt tilfredsstillende, at det – tre år efter regionernes 

etablering – stadig er ua� laret, hvilke standarder der skal ligge til grund for it-udviklin-

gen, og at der ikke er klare målsætninger for at indføre Elektronisk Patientjournal. 

Rigsrevisionen vil derfor iværksætte en større undersøgelse af regionernes indførelse og 

anvendelse af Elektronisk Patientjournal. 

Statsrevisorerne, den 18. marts 2010
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Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007)  2. februar 2010 

 
RN A301/10 

 
 
I. Indledning 

1. I mit notat til Statsrevisorerne af 3. marts 2008 i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4, 
skrev jeg, at jeg ville følge op på 3 forhold vedrørende beretningen om Cancerregisteret. 
 
Jeg ville konkret følge op på:  
 
� om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ført tilsyn med og fulgt op på, om 

Cancerregisteret og Dødsårsagsregisteret er ajourført  
� om Cancerregisteret er ajourført 
� om Dødsårsagsregisteret er ajourført. 
 
2. Rigsrevisionen har i sin opfølgning på beretningen gennemgået dokumenter og rapporter 
fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen. Endvidere har Rigsrevi-
sionen interviewet medarbejdere på 3 sygehuse om deres indberetning til Cancerregisteret 
og Dødsårsagsregisteret. 
 
II. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilsyn og opfølgning 

3. Ministeren for sundhed og forebyggelse har i sin redegørelse af 5. februar 2008 til beret-
ningen oplyst, at Sundhedsstyrelsen den 21. november 2007 har udarbejdet en projektplan, 
der beskriver, hvordan Cancerregisteret og Dødsårsagsregisteret skal føres ajour og moder-
niseres. I projektplanen beskrives en række tiltag til at sikre ministeriets tilsyn og opfølgning: 
 
A. Ministeriet modtager hver måned et statusnotat for fremdriften i projektet, herunder om 

projektets deadlines overholdes.  
B. Sundhedsstyrelsen offentliggør hver 3. måned et notat om projektet. 
C. Der nedsættes en opfølgningsgruppe med repræsentanter fra ministeriet og Sundheds-

styrelsen. 
 
Ad A. Rigsrevisionens opfølgning har vist, at ministeriet hver måned fra januar til oktober 
2008 har modtaget en status for moderniseringen af Cancerregisteret og Dødsårsagsregi-
steret fra Sundhedsstyrelsen. Statusnotaterne følger op på den tidsplan og de milepæle, 
som fremgår af Sundhedsstyrelsens projektplan af 21. november 2007.  
 
Ad B. Sundhedsstyrelsen har i februar, april, august og oktober 2008 på styrelsens hjemme-
side offentliggjort notater om moderniseringen af Cancerregisteret. Notaterne fra februar, 
april og august beskriver fremdriften i både Cancerregisteret og Dødsårsagsregisteret. 
Notatet fra oktober indeholder alene informationer om Cancerregisteret.  
 

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 
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Ad C. En opfølgningsgruppe med medlemmer fra ministeriet og Sundhedsstyrelsen har 
været nedsat i perioden 1. januar - 31. oktober 2008. Fra oktober 2008 og fremover følges 
Cancerregisteret og Dødsårsagsregisteret i regi af ministeriets koncernledelse.  
 
4. Jeg finder det tilfredsstillende, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennem oven-
stående tiltag har sikret en ramme for ministeriets tilsyn med og opfølgning på Cancerregi-
steret og Dødsårsagsregisteret.  
 
III. Ajourføring af Cancerregisteret 

5. Ministeren for sundhed og forebyggelse oplyste i sin redegørelse til beretningen, at Can-
cerregisteret i oktober 2008 vil være fuldt ajourført og moderniseret.  
 
Sundhedsstyrelsen har i 2008 udgivet endelige tal for Cancerregisteret for 2004, 2005 og 
2006. I 2009 har styrelsen udgivet endelige tal for 2007 og 2008. Det er Sundhedsstyrel-
sens mål, at fremtidige årgange skal udkomme ultimo det efterfølgende år.  
 
Registeret er nu opdateret, så det ifølge Sundhedsstyrelsen svarer til niveauet i andre lan-
de i Norden og i EU. 
 
6. Cancerregisteret er moderniseret, idet den såkaldte automatiske cancerlogik er fuldt im-
plementeret pr. 1. januar 2009. Den automatiske cancerlogik er et it-system, der elektronisk 
håndterer indberetningerne til Cancerregisteret, så manuel kodning minimeres. Modernise-
ringen har været undervejs siden 2004, hvor canceranmeldelserne ikke længere kunne ind-
berettes på papir. 
 
7. Jeg finder det tilfredsstillende, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sikret, at 
Cancerregisteret er moderniseret og ajourført – om end noget forsinket – med endelige tal 
til og med 2008.  
 
IV. Ajourføring af Dødsårsagsregisteret 

8. Ministeren for sundhed og forebyggelse oplyste i sin redegørelse til beretningen, at Døds-
årsagsregisteret i december 2007 var ført ajour til og med 2006.  
 
Det fremgår videre af den projektplan, som Sundhedsstyrelsen udarbejdede den 21. novem-
ber 2007, at:  
 
� endelige tal fra Dødsårsagsregisteret for 2002-2006 offentliggøres i løbet af 2008 
� endelige tal fra Dødsårsagsregisteret for 2007 offentliggøres i december 2008. 
 
9. Rigsrevisionens opfølgning har vist, at endelige tal fra Dødsårsagsregisteret for 2002-
2006 blev offentliggjort i september 2008, mens foreløbige tal for 2007 blev offentliggjort i 
marts 2009. Endelige tal for 2007 og 2008 er offentliggjort i december 2009. 
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har oplyst, at de endelige tal fra Dødsårsagsregi-
steret for 2007 var forsinket dels på grund af en mere omfattende validering af Dødsårsags-
registeret for 2002-2006, dels på grund af træghed, især fra sygehusene, i forhold til at ind-
berette elektronisk. Det sidste betød, at Sundhedsstyrelsen skulle kode flere indberetninger 
manuelt.  
 
10. Dødsårsagsregisteret er i gang med at blive moderniseret, men processen er ikke fuldt 
afsluttet. Ministeriet oplyser i notat til Rigsrevisionen af 5. januar 2010, at knap 85 % af døds-
attesterne for 2009 er indberettet elektronisk. Ministeriet oplyser videre, at Sundhedsstyrel-
sen pr. 1. december 2009 har indført en ny praksis, hvor attester, der bliver modtaget på 
papir, bliver sendt retur med besked om, at indberetningen skal ske elektronisk. Ministeriet 
forventer således en udvikling frem mod fuld elektronisk indberetning. 
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11. Jeg finder det tilfredsstillende, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sikret, at 
Dødsårsagsregisteret er ved at blive moderniseret, og at registeret – om end noget forsinket 
– nu er opdateret med endelige tal til og med 2008.  
 
V. Indberetning til Cancerregisteret og Dødsårsagsregisteret 

12. Rigsrevisionen har undersøgt sygehusenes indberetning til Cancerregisteret og Døds-
årsagsregisteret. Undersøgelsen omfatter interviews på 3 sygehuse og gennemføres for at 
belyse, om der kan være forhold ved indberetning af cancertilfælde og dødsårsager, som 
påvirker datakvaliteten negativt i de 2 registre.  
 
Rigsrevisionen har for både Cancerregisteret og Dødsårsagsregisteret undersøgt, om  
 
� der er let elektronisk adgang til at indberette cancertilfælde og dødsårsager 
� opgaven med at indberette er entydigt placeret 
� der er adgang til vejledning i, hvad og hvordan der indberettes 
� den anvendte tid på indberetning er rimelig  
� indberetningerne kvalitetssikres.  
 
Cancerregisteret  

13. Undersøgelsen viser, at indberetning til Cancerregisteret sker elektronisk gennem syge-
husenes patientadministrative systemer, og der er således let adgang til at indberette can-
certilfælde.   
 
14. Opgaven med at indberette cancertilfælde er entydigt placeret. Lægen krydser af i et ske-
ma, hvad der skal indberettes, mens lægesekretæren taster anmeldelsen ind i det patient-
administrative system.  
 
15. Sygehusene har adgang til vejledning om indberetning til Cancerregisteret gennem 
Sundhedsstyrelsens vejledning i registrering ”Fællesindhold for basisregistrering af syge-
huspatienter”. Sygehusene har endvidere udviklet sygdomsspecifikke skemaer til brug for 
lægerne, der stemmer overens med retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens vejledning.  
 
16. Anmeldelse til Cancerregisteret gennemføres inden for en rimelig tid. Både lægen og 
lægesekretæren bruger maks. 5 minutter pr. indberetning.  
 
17. Kvalitetssikring af de indberettede data sker gennem det patientadministrative system, 
hvor canceranmeldelser ikke kan registreres færdig, hvis der mangler oplysninger. Endvide-
re opfanges fejl ved datas overførsel fra det patientadministrative system til Landspatient-
registeret, hvorfra data går videre til Cancerregisteret. Sygehusene modtager månedligt 
fejllister fra Landspatientregisteret, der angiver, hvor fejlen i indberetningen er. 
 
Dødsårsagsregisteret  

18. Indberetning til Dødsårsagsregisteret har siden 1. januar 2007 skullet ske elektronisk. 
Indberetning til Dødsårsagsregisteret kan ikke ske gennem sygehusenes patientadmini-
strative systemer, men kræver særskilt login, digital signatur og installation af Sundheds-
styrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI). 
 
19. Undersøgelsen viser, at 2 af de sygehuse, som Rigsrevisionen har besøgt, indberetter 
nogle eller alle deres dødsattester på papirblanket. Dette skyldes ifølge sygehusene, at flere 
af regionerne har problemer med at sikre, at lægerne får digital signatur og kan logge ind i 
Dødsårsagsregisteret.  
 
En af regionerne har oplyst, at regionen har haft en teknisk og organisatorisk udfordring 
med at udbrede digitale certifikater og installation samt med at anvende Sundhedsstyrel-
sens program til at indberette. Regionen har dog aftalt med Sundhedsstyrelsen, at regio-
nens sygehuse indberetter fuldt elektronisk til Dødsårsagsregisteret pr. 1. februar 2010.  

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 3/2007
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20. Indberetning af en dødsattest tager på de 3 sygehuse mellem 15 minutter og 1 time. 
Tiden, det tager at indberette, afhænger bl.a. af, om lægen kender patientens sygehistorie, 
og af, om lægen ofte indberetter til registeret og derved har rutine i indberetningen. Hvis 
patientens sygehistorie er mindre kendt af lægen, kan indberetningen medføre en tidskræ-
vende gennemgang af patientens journal for at finde ud af, hvilken sygdom der oprindelig 
startede det sygdomsforløb, der førte frem til døden (tilgrundliggende dødsårsag).  
 
En af regionerne har oplyst, at problemet med at indberette til Dødsårsagsregisteret skyl-
des, dels at Sundhedsstyrelsens program til at indberette er vanskeligt at installere, dels at 
indberetningen er vanskelig og også giver de praktiserende læger problemer. Dette skyldes 
bl.a., at læger, der kun anvender systemet få gange årligt, ikke opnår tilstrækkelig rutine. 
Regionen fremhæver på denne baggrund behovet for bedre arbejdsgange omkring indbe-
retningen til Dødsårsagsregisteret.  
 
21. Opgaven med at indberette dødsattester er entydigt placeret på det enkelte sygehus 
hos enten de yngre læger og/eller vagthavende læge. 
 
22. Der er adgang til vejledning om indberetning til Dødsårsagsregisteret på Sundhedssty-
relsens hjemmeside. Et af de besøgte sygehuse har desuden udarbejdet egen vejleding i 
indberetning til Dødsårsagsregisteret.  
 
23. Elektronisk registrering af data kan kun ske, hvis alle obligatoriske oplysninger er angi-
vet. Da side 1 i dødsattesten kan indberettes separat, kan det forekomme, at side 2 ikke 
indberettes. I de tilfælde vil Sundhedsstyrelsen sende en meddelelse tilbage til sygehuset. 
 
24. Rigsrevisionen konstaterer, at ikke alle sygehuse indberetter elektronisk, som krævet af 
Sundhedsstyrelsen. Endvidere konstaterer Rigsrevisionen, at der kan være stor variation i, 
hvor lang tid det tager at indberette til Dødsårsagsregisteret. Ifølge de 3 sygehuse, som ind-
går i undersøgelsen, sker indberetningen til Dødsårsagsregisteret ikke altid inden for en ri-
melig tid. Dette skyldes dels, at en tidskrævende gennemgang af patientens journal kan væ-
re nødvendig for at finde den tilgrundliggende dødsårsag, dels at søgefunktionen i Dødsår-
sagsregisteret kan være vanskelig og tidskrævende at arbejde med.  
 
Ifølge et af sygehusene kan det omfattende tidsforbrug få den konsekvens, at der i presse-
de situationer ikke indberettes den korrekte tilgrundliggende dødsårsag. Da indberetning til 
Dødsårsagsregisteret således ikke i alle situationer foregår hensigtsmæssigt, kan det være 
en kilde til, at datakvaliteten i Dødsårsagsregisteret bliver forringet.  
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har oplyst, at der ikke findes en standard for, hvor 
lang tid det bør tage at konstatere dødsårsagen. Ministeriet finder, at det afgørende i forhold 
til statistikkens kvalitet er, at dødsårsagen registreres korrekt. 
 
Ministeriet bemærker endvidere, at et stort antal dødsattester indberettes med betydelig for-
sinkelse. Det er ministeriets opfattelse, at den hurtige arbejdsgang, som kræver mindst gen-
nemgang af journaler, er at indberette dødsattesten kort efter dødsfaldet, som reglerne siger. 
 
25. Dødsårsagsregisteret bidrager i mindre grad til registreringerne i Cancerregisteret 
(0,1 % i Cancerregisteret for 2008). Datakvaliteten i Dødsårsagsregisteret påvirker derfor 
ikke nævneværdigt datakvaliteten i Cancerregisteret.  
 
26. Jeg finder det afgørende, at indberetningen til både Cancerregisteret og Dødsårsags-
registeret foregår så effektivt som muligt. Jeg finder det videre afgørende, at it-systemer-
nes funktionalitet og søgefunktionen i Dødsårsagsregisteret understøtter korrekte og hen-
sigtsmæssige indberetninger, så unødvendig spildtid ved lægernes indberetninger af døds-
attester undgås. Ministeriet bør derfor fremadrettet overveje, hvordan den systemmæssige 
understøttelse af arbejdsgangene omkring selve indberetningen til Dødsårsagsregisteret 
kan medvirke til at sikre en forbedret datakvalitet.  

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 3/2007



402 EN DEL I G B E TÆN K N I N G 2008

O PFØ LG N I N G PÅ FO RTSAT TE B ERE TN I N GER V EDR Ø REN DE T I DL I GERE Å R

 
 

 5 

VI. Afslutning 

27. Det er min samlede vurdering, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har arbejdet 
tilfredsstillende med de områder, der blev fremhævet i beretningen og i Statsrevisorernes 
bemærkninger til beretningen. Cancerregisteret for 2008 og Dødsårsagsregisteret for 2008 
er nu offentliggjort.  
 
28. Jeg finder, at der er grundlag for at effektivisere indberetningerne til Dødsårsagsregiste-
ret. Rigsrevisionen forventer i en kommende beretning at undersøge kvaliteten i sundheds-
data. Jeg vil i den forbindelse inddrage spørgsmålet om, hvordan den systemmæssige un-
derstøttelse af arbejdsgangene omkring indberetning kan sikre, at kvaliteten i sundheds-
data forbedres. 
 
29. Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 
 
 
 
 

Kirsten Leth-Nissen 
fg. 
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Statsrevisorernes bemærkning 

Beretning 3/2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorerne har med tilfredshed noteret sig, at Cancerregisteret og Dødsårsagsregi-

steret – om end noget forsinket – er ajourført med tal til og med 2008. 

Statsrevisorerne har også bemærket, at indberetningerne til Dødsårsagsregisteret kan 

eff ektiviseres med henblik på at sikre datakvaliteten og undgå unødvendig spildtid ved 

lægernes indberetninger til registeret. Statsrevisorerne afslutter sagen med henvisning 

til, at Rigsrevisionen i en ny beretning vil følge op på, hvordan der kan sikres en forbedring 

af kvaliteten i sundhedsdata.

Statsrevisorerne, den 10. februar 2010
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Opfølgning i sagen om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og 

inddrivelsesforvaltning (beretning nr. 4/2007) 

 2. april 2009 

 
RN A307/09 

 
 
I. Indledning 

1. I mit notat til Statsrevisorerne af 4. marts 2008 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge 
udviklingen i SKATs restancemasse og orientere Statsrevisorerne herom. Dette var det 
eneste udestående punkt i beretningen (nr. 4/2007). 
 
2. I mit notat til Statsrevisorerne af 30. november 2006 om SKATs inddrivelse af skatter og 
afgifter fremgik det, at SKATs restancemasse i perioden november 2005 - november 2006 
steg med 1,7 mia. kr., jf. pkt. 42 i notatet. 
 
3. I Rigsrevisionens beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale 
skatte- og inddrivelsesforvaltning fremgik det, at restancemassen i perioden november 
2006 - september 2007 var steget med yderligere 1,2 mia. kr., jf. pkt. 3 i beretningen. Stats-
revisorerne bemærkede, at de fandt det utilfredsstillende, at restancemassen var steget 
med 1,7 mia. kr. i 2006 og med 1,2 mia. kr. i 2007. 
 
4. Det fremgik af beretningen, at stigningen i restancemassen efter fusionen skyldtes en 
række indkøringsvanskeligheder kombineret med personalemangel umiddelbart efter fusio-
nen. Der var endvidere tale om en omfattende fusion, og det var på denne baggrund forven-
tet, at restancemassen ville stige i en periode. 
 
5. Rigsrevisionens opfølgning er baseret på møder med SKAT, Skatteministeriets kvartals-
rapporter til Skatteudvalget, gennemgang af materiale fra SKAT samt Skatteministeriets 
øvrige redegørelser om udviklingen på området. 
 
II. Kort om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelses-

forvaltning 

6. Som en del af fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesfor-
valtning blev restanceinddrivelsen hos kommunerne, ToldSkat og Økonomistyrelsen sam-
let hos SKAT den 1. november 2005. Med virkning fra 1. juni 2006 overtog SKAT endvide-
re inddrivelsen af politiets restancer. Hensigten var at etablere et enstrenget inddrivelses-
system, som kunne sikre en ensartet og retssikker inddrivelse med større ensartethed i af-
gørelserne og gennemskuelighed for borgere og virksomheder. 
 
7. Kommunerne inddrev bl.a. underholdsbidrag, kontanthjælp og restancer vedrørende 
daginstitutioner, mens ToldSkat inddrev virksomhedsrestancer vedrørende selskabsskat 
og moms. Restancerne på SU-området blev inddrevet af Økonomistyrelsen, og politiet ind-
drev restancer vedrørende parkeringsafgifter, sagsomkostninger, erstatninger og bøder. 
 

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 
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III. Udviklingen i restancemassen i perioden 2005-2008 

8. Tabel 1 viser udviklingen i restancemassen i perioden 2005-2008. Der er tale om en fore-
løbig opgørelse for 2008, da regnskabstallene for personskat, AM-bidrag og virksomheds-
restancer endnu ikke foreligger. 
 

 

Tabel 1. Restancemassen i perioden 2005-2008, løbende priser 

(Mio. kr.) 

 

  2005 2006 2007 2008 Stigning 1) Stigning  

      Mio. kr. %  
 Personskat og AM-bidrag 6.213 5.819 5.323 6.207 ÷6 0  

 Virksomhedsrestancer 3.715 2) 4.050 4.219 6.428 2.713 73  

 Kommunale krav 3.049 4.494 5.192 6.181 3.132 103  

 Politikrav -  2.144 2.759 3.274 1.130 53  

 Øvrige restancer 5.608 3) 6.057 6.312 6.705 1.097 20  

 I alt 18.585 22.564 23.805 28.795 10.210 55  

 1) Personskat, AM-bidrag og virksomhedsrestancer er opgjort for 3. kvartal 2008. Kommunale krav, politikrav samt øvrige 
restancer er regnskabstal for 2008. 

2) Virksomhedsrestancer er korrigeret for en enkelt restance på 3,5 mia. kr. med henblik på sammenlignelighed. 
3) 

Kilde: Kvartalsrapporter fra SKAT og oplysninger om foreløbige regnskabstal for 2008 fra SKAT. 

Øvrige restancer vedrører gæld til DSB, licens, SU, vægtafgifter mv. 

 

   

 
9. Tabellen viser, at den samlede restancemasse i perioden 2005-2008 er steget med i alt 
55 % eller 10,2 mia. kr. En del af denne stigning skyldes, at politiets restancer først blev 
overført til SKAT fra juni 2006, og at overførslen af de kommunale krav først var endeligt 
gennemført medio 2006. 
 
Endvidere valgte SKAT i september 2008 at overføre 2,4 mia. kr. til restancemassen som 
følge af problemer med indførelsen af eIndkomst. Dette forklarer hovedparten af stigningen 
på 2,7 mia. kr. i de virksomhedsvendte restancer. Hovedparten af disse restancer skyldes 
registreringsproblemer vedrørende eIndkomst og er derfor ikke udtryk for en reel stigning i 
restancemassen. 
 
10. Selv om der korrigeres for, at de kommunale restancer og politiets restancer først en-
deligt var overført i 2006, samt at SKAT i september overførte 2,4 mia. kr. ikke-reelle virk-
somhedsrestancer, må det konstateres, at der har været en stigning i restancemassen i al-
le årene fra 2005 til 2008. 
 
IV. Afslutning 

11. Siden fusionen mellem den kommunale og statslige inddrivelsesforvaltning og samlin-
gen af restanceinddrivelsen hos SKAT kan det konstateres, at restancemassen er steget i 
alle årene fra 2005 til 2008. 
 
Jeg vil derfor inddrage SKATs styring af restanceområdet i Rigsrevisionens større under-
søgelse om status for SKATs styring af fusionen i perioden 2005-2009. Denne undersøgel-
se afgives til Statsrevisorerne i marts 2010. 
 
Jeg betragter hermed beretningssagen som afsluttet. 
 
 
 

Henrik Otbo 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 4/2007
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Statsrevisorernes bemærkning 

Beretning 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale 
skatte- og inddrivelsesforvaltning

Det var forventet, at fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivel-

sesforvaltning kunne indebære en stigning i restancemassen i en periode, men det var 

næppe forventet, at perioden ville være så lang, og at stigningen ville blive så stor. 

De samlede restancer på SKATs inddrivelse af skatter og afgifter er således steget med i 

alt 55 % eller 10,2 mia. kr. i perioden 2005-2008, så den samlede restancemasse ved 

udgangen af 2008 udgjorde i alt ca. 28,8 mia. kr. 

Statsrevisorerne fi nder det utilfredsstillende, at restancemassen er steget i alle årene 

siden fusionen. Statsrevisorerne vil følge op på udviklingen i restancerne i en ny undersø-

gelse af SKATs styring af fusionen. Undersøgelsen forventes at foreligge i foråret 2010.

Statsrevisorerne, den 22. april 2009
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Opfølgning i sagen om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) 

(beretning nr. 10/2007) 

 12. januar 2010 

 
RN A201/10 

 
 
I. Indledning 

1. I mit notat til Statsrevisorerne af 19. juni 2008 i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4, 
vurderede jeg de initiativer, som Statsrevisorernes beretning nr.10/2007 om tilskud til dansk 
fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) havde givet anledning til. Jeg tilkendegav, at jeg ville 
følge udviklingen på følgende områder: 
 
Styringsgrundlaget for tilskud til dansk fiskeri 

� Fødevareministeriets tiltag for at sikre en bedre målstyring 
� Fødevareministeriets etablering af tydelig sammenhæng mellem de forskellige mål i EFF-

programmet. 
 
Administration af tilskud 

� Inddragelse af tilskudsordningernes formål og de forventede effekter i vurderingen af 
ansøgningerne  

� FødevareErhvervs initiativer i forhold til vurdering af ansøgninger 
� FødevareErhvervs initiativer for at sikre et hurtigere afløb af EFF-programmets midler.  
 
Programmets gennemførelse 

� Fødevareministeriets tiltag for at sikre et bedre grundlag for evaluering af ordningernes 
effekt  

� Fødevareministeriets løbende indsamling af information om, hvilke resultater og foran-
dringer de enkelte projekter har medført 

� Fødevareministeriets tiltag med henblik på at sikre, at tilskuddet til danske havne med-
fører størst mulig effekt.  

 
2. Fødevareministeriet fremsendte i maj 2009 en redegørelse til Rigsrevisionen, som beskri-
ver de hidtidige resultater af de initiativer, som ministeriet iværksatte på baggrund af Rigs-
revisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger. Rigsrevisionen afholdt herefter 
et møde med Fødevareministeriet, hvor redegørelsen og de iværksatte initiativer blev drøf-
tet. Rigsrevisionen anmodede på dette møde om en opfølgende redegørelse, hvor nogle af 
de igangsatte aktiviteter blev nærmere beskrevet. Denne redegørelse blev fremsendt til Rigs-
revisionen i september 2009. Endelig har Rigsrevisionen til brug for vurderingen af opfølg-
ningen på programmets gennemførelse gennemgået registreringerne i FødevareErhvervs 
sagsbehandlersystem. 
  

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

Rigsrevisionens opfølgning på beretning nr. 10/2007
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II. Styringsgrundlaget for tilskud til dansk fiskeri 

Fødevareministeriets tiltag for at sikre en bedre målstyring og etablering af tydelig sammen-

hæng mellem de forskellige mål i EFF-programmet 

3. Det fremgik af beretningen, at Fødevareministeriet havde etableret et formelt styrings-
grundlag for FIUF-programmet, der dog ikke tydeligt tog udgangspunkt i programmets stra-
tegiske mål. Der var ikke etableret en tydelig sammenhæng mellem programmets 3 målni-
veauer, som kunne skabe klarhed over, hvordan de enkelte tilskudsordninger bidrog til at 
opfylde de strategiske mål.  
 
4. Det nuværende EFF-program, som dækker perioden 2007-2013, blev godkendt nationalt 
i marts 2007 og af Europa-Kommissionen i december samme år. Rigsrevisionens beretning 
om FIUF-programmet blev afgivet i marts 2008. Fødevareministeriet har derfor ved udform-
ning af EFF-programmet ikke kunnet tage højde for beretningens bemærkninger vedrøren-
de FIUF-programmet. Størstedelen af tilskudsordningerne under EFF-programmet er iden-
tiske med ordningerne under FIUF-programmet.  
 
5. Fødevareministeriet har efter EFF-programmets godkendelse og Rigsrevisionens beret-
ning iværksat en række tiltag, som inden for rammerne af det godkendte program skal for-
bedre målstyringen af programmet. 
 
6. Fødevareministeriet har for det samlede ministerområde igangsat udviklingen af et mål- 
og resultatstyringssystem, der løbende kan opgøre effekten af ministeriets indsats. Projek-
tet startede i oktober 2008 og vil ifølge planen også være afspejlet i ministeriets resultatkon-
trakter. Ministeriet oplyser, at indsatser i relation til EU’s programmer som fx EFF-program-
met gradvist også vil blive omfattet af den nye styringstilgang, efterhånden som der igang-
sættes nye tilskudsordninger. 
 
7. EFF-programmet indeholder mål på 3 niveauer. Den nationale strategi for programmet 
indeholder ét overordnet formål, som udmøntes i mål under 4 tematiske områder som fx 
bæredygtig udvikling af fiskeriområder. For hver af programmets tilskudsordninger er der 
fastsat specifikke mål, som skal bidrage til at opfylde målene under de tematiske områder 
og dermed også programmets overordnede mål. 
 
Ministeriet anerkender, at sammenhængen mellem de enkelte mål i EFF-programmet kun-
ne fremstå tydeligere. Ministeriet er derfor begyndt at synliggøre denne sammenhæng. Det 
sker ved, at ministeriet på nuværende tidspunkt har udarbejdet målhierarkier for nogle af pro-
grammets tilskudsordninger. Det indebærer, at der skabes tydelig sammenhæng mellem 
målene på de forskellige niveauer. Målhierarkier, der tydeliggør tilskudsordningernes sam-
menhæng med programmets mål, vil gradvist blive udarbejdet for flere tilskudsordninger 
under programmet. 
 
8. Jeg finder det tilfredsstillende, at Fødevareministeriet har igangsat en proces, der skal 
forbedre målstyringen af EFF-programmet. Til brug herfor er Fødevareministeriet begyndt 
at udarbejde målhierarkier, som vil tydeliggøre sammenhængen mellem målene under EFF-
programmet.  
 
III. Administration af tilskud 

Inddragelse af tilskudsordningernes formål og de forventede effekter i vurderingen af ansøg-

ningerne 

9. Det fremgik af beretningen, at Fødevareministeriet ved vurdering og prioritering af ansøg-
ningerne i højere grad burde tage udgangspunkt i programmets mål.  
 
10. Fødevareministeriet har opstillet krav til ansøgninger for at komme i betragtning til at op-
nå tilskud. Der er endvidere udarbejdet kriterier for prioritering af ansøgninger med udgangs-
punkt i målene for hver enkelt tilskudsordning, som fremgår af bekendtgørelsen for den på-
gældende ordning. Krav og kriterier har forinden været forelagt til godkendelse i Fiskeriud-
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viklingsudvalget (tidligere Overvågningsudvalget). Ministeriet foretager nu som noget nyt 
en systematisk prioritering af indkomne ansøgninger med henblik på at sikre, at tilskud ydes 
til de projekter, som bedst muligt fremmer formålet med den pågældende tilskudsordning. 
Som led i denne prioritering vurderes de enkelte ansøgninger også på baggrund af ansø-
gers egne forventede effekter af projektet. De elementer, der indgår i vurderingen, vægtes 
efter, hvor væsentlige de er for tilskudsordningens formål. 
 
11. Jeg finder det tilfredsstillende, at ministeriet nu foretager en systematisk prioritering af 
ansøgninger på grundlag af tilskudsordningernes formål og de forventede effekter.  
 
FødevareErhvervs initiativer i forhold til vurdering af ansøgninger 

12. Det fremgik af beretningen, at komplekse ansøgninger i højere grad burde underkastes 
en uvildig faglig vurdering af eksperter for at sikre, at de bedste projekter prioriteres. 
 
13. Ministeriet har oplyst, at der for 2 tilskudsordninger indhentes en uvildig faglig vurdering 
af alle ansøgninger om tilskud til projekter. Endvidere er ministeriet i forlængelse af etable-
ringen af en ny tilskudsordning ultimo 2009 i gang med at etablere et udvalg af fagkyndige, 
der skal bistå med prioritering og udvælgelse af projekter inden for denne ordning. For pro-
jekter under de øvrige tilskudsordninger indhentes uvildig faglig vurdering efter en konkret 
vurdering af sagens faglige indhold og kompleksitet samt tilgængelighed af uvildig faglig 
ekspertise. 
 
14. Jeg finder ministeriets initiativer tilfredsstillende. 
 
FødevareErhvervs initiativer for at sikre et hurtigere afløb af EFF-programmets midler 

15. Det fremgik af beretningen, at Fødevareministeriet burde sikre et hurtigere afløb af til-
skudsmidler for at minimere risikoen for, at midlerne ved manglende anvendelse vil skulle 
tilbageføres til EU. Midlerne kan først anvises til tilskudsmodtageren, når der foreligger do-
kumentation for afholdte tilskudsberettigede udgifter.    
 
16. Ministeriet har efterfølgende forenklet procedurer for gennemførelse af obligatorisk 
myndighedskontrol, ligesom opmærksomheden om sagsbehandlingstider er skærpet ved 
at indskrive vejledende sagsbehandlingstider i relevante vejledninger. 
 
Generelt er fristerne for anmodning om tilskudsudbetaling forkortet, og der er indført en ru-
tinemæssig rykning for udgiftsdokumentation ved tilsagnsperiodens udløb. Ved større pro-
jekter undersøger ministeriet på et tidligt tidspunkt, om projektet kan forventes gennemført. 
Initiativerne har til formål at sikre, at tilskud, der ikke kan anvendes til de oprindeligt godkend-
te projekter, i stedet vil kunne tilgå andre projekter.  
 
17. Jeg finder det tilfredsstillende, at ministeriet har gennemført en række initiativer, som 
reducerer risikoen for, at der skal tilbageføres midler til EU. 
  
IV. Opfølgning på programmets gennemførelse 

Fødevareministeriets tiltag for at sikre et bedre grundlag for evaluering af ordningernes 

effekt og ministeriets løbende indsamling af information om de enkelte projekter 

18. Det fremgik af beretningen, at grundlaget for evalueringer burde forbedres, ved at der 
løbende indsamles data til belysning af programmets målopfyldelse.  
 
19. Fødevareministeriet oplyser, at der under det nye EFF-program indsamles data om pro-
grammets effekter på 3 niveauer: 
 
� Data, der indsamles i henhold til EU-forordningen. En del af disse data belyser de en-

kelte projekters output.  
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� Data fra hver ansøger om forventede resultater af det enkelte projekt, der ansøges om 
tilskud til. Derudover skal ansøger på de fleste tilskudsordninger indsende information 
om de opnåede resultater 2 og 5 år efter projektets afslutning. 

� Data, der belyser den generelle udvikling inden for fiskeriet i Danmark. Denne dataind-
samling er systematiseret i et samarbejde med Danmarks Statistik.  

 
20. Fødevareministeriet oplyser, at de indsamlede data vil blive analyseret og indgå i den 
løbende vurdering af programmets gennemførelse. Da det imidlertid er relativt få projekter, 
der er afsluttet, vedrører de foreliggende data på nuværende tidspunkt primært projekter-
nes planlagte indhold og forventede resultater. Først på et senere tidspunkt vil der forelig-
ge data om det realiserede output og resultater.  
 
21. Rigsrevisionen har konstateret, at de indsamlede data på projektniveau registreres i 
sagsbehandlersystemet og dermed kan anvendes til at gennemføre evalueringer. Data fra 
Danmarks Statistik registreres ikke i FødevareErhverv, men sendes direkte til Fødevare-
ministeriet.  
 
22. Fødevareministeriets årlige rapport til Europa-Kommissionen indeholder fra 2008 også 
vurderinger af, i hvilket omfang programmet er på rette vej i forhold til de mål, der er opstil-
let inden for de 4 tematiske områder i programmet. Rapporten for 2008 konstaterer, at der 
på nogle områder allerede er opnået positive resultater, mens der på andre områder end-
nu ikke kan konstateres nogen udvikling i forhold til de opstillede effektmål.  
 
23. Jeg finder det tilfredsstillende, at ministeriet gennem løbende indsamling og registre-
ring af data fra de enkelte projekter har forbedret grundlaget for at gennemføre evaluerin-
ger af ordningernes effekt.  
 
Fødevareministeriets tiltag med henblik på at sikre, at tilskuddet til danske havne medfører 

størst mulig effekt 

24. I beretningen anførte Rigsrevisionen – i lighed med den opfølgende evaluering af FIUF-
programmet fra 2005 – at Fødevareministeriet burde gennemføre en national analyse af 
den danske fiskerihavnskapacitet. Det skulle ske for at sikre, at tilskudsordningen vedrøren-
de fiskerihavne ikke bidrager til at opbygge overkapacitet i de danske havne.  
 
25. Ministeriet besluttede i sommeren 2009 at iværksætte en evaluering af fiskerihavnsord-
ningen, herunder de effekter, der er opnået under ordningen. Evalueringen, der forventes 
afsluttet i januar 2010, vil danne grundlag for en eventuel tilpasning af den nuværende fiske-
rihavnsordning, som bl.a. vil kunne bidrage til at sikre, at havnekapaciteten er hensigtsmæs-
sig. 
 
26. Jeg finder det tilfredsstillende, at Fødevareministeriet har iværksat en særskilt evalue-
ring af fiskerihavnsordningen, som også vil omfatte en vurdering af kapaciteten i de danske 
havne. Set i lyset af, at den opfølgende evaluering af FIUF-programmet allerede i 2005 ad-
varede mod risiko for at opbygge overkapacitet i de danske havne, finder jeg dog, at Føde-
vareministeriet burde have taget initiativ til en sådan evaluering på et tidligere tidspunkt. 
 
V. Sammenfatning 

27. Jeg finder, at Fødevareministeriet på tilfredsstillende måde har iværksat initiativer på 
de områder, som jeg tilkendegav, at jeg ville følge op på. 
 
Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)  4. marts 2010 

 
RN A504/10 

 
 
I. Indledning 

1. I maj 2008 afgav jeg beretning nr. 13/2007 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) til Stats-
revisorerne. Det fremgik af beretningen, at LD’s bestyrelse ikke handlede hensigtsmæssigt 
i forbindelse med etableringen af datterselskabet LDE 1. Det fremgik desuden af beretnin-
gen, at der var en mulig interessekonflikt hos direktionen i forbindelse med etableringen af 
LDE 1.  
 
Det fremgik videre af beretningen, at Rigsrevisionen fandt, at Beskæftigelsesministeriet un-
der sit løbende tilsyn bør vurdere, om LD lever op til lovens hensigt, herunder om bestyrel-
sen har tilstræbt bedst mulige afkast. 
 
Det fremgik desuden, at Beskæftigelsesministeriet efter Rigsrevisionens opfattelse burde 
overveje at klargøre reglerne om LD’s midlers forvaltning og anbringelse.  
 
Endelig anbefalede Rigsrevisionen i beretningen, at Beskæftigelsesministeriet skulle fast-
lægge en strategi for afviklingen af fonden frem mod 2031. 
 
2. Jeg har derfor fulgt udviklingen på følgende områder: 
 
� Beskæftigelsesministeriets tilsyn med LD 
� Beskæftigelsesministeriets overvejelser om regelsættet for LD 
� Beskæftigelsesministeriets og LD’s initiativer vedrørende habilitet 
� Beskæftigelsesministeriets strategi for afvikling af LD. 
 
3. Beskæftigelsesministeren oplyste i sin redegørelse til beretningen af 1. oktober 2008, at 
ministeren på baggrund af Statsrevisorernes bemærkning havde iværksat en gennemgang 
af regelsættet for LD. Ministeren oplyste videre, at det på grund af dette arbejdes komplek-
sitet ikke var muligt for ministeren at afgive en fyldestgørende redegørelse inden for den af 
Statsrevisorerne fastsatte frist. Ministeren forventede derfor at afgive en endelig redegørel-
se den 1. februar 2009. 
 
Jeg lovede i mit notat af 4. november 2008 til Statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 
§ 18, stk. 4, om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, at jeg ville afgive et notat efter at have mod-
taget beskæftigelsesministerens redegørelse. Notatet af 4. november 2008 findes i Endelig 
betænkning over statsregnskabet for 2007, s. 116-119.  
 

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 
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Jeg modtog ministerens redegørelse den 27. februar 2009. Efter modtagelsen af redegø-
relsen har jeg stillet en række spørgsmål til beskæftigelsesministeren og har i den forbin-
delse bedt om dokumentation for LD’s initiativer. Jeg modtog ministerens svar og doku-
mentationen primo december 2009 og har i januar 2010 drøftet LD’s organisatoriske æn-
dringer med Beskæftigelsesministeriet og LD. Jeg vil med dette notat redegøre for udvik-
lingen i sagen.  
 
II. Beskæftigelsesministeriets tilsyn med LD 

4. Det fremgik af beretningen om LD, at Beskæftigelsesministeriet under sit løbende tilsyn 
bør vurdere, om LD lever op til lovens hensigt, herunder om bestyrelsen har tilstræbt det 
bedst mulige afkast. Ligeledes fremgik det af beretningen, at Beskæftigelsesministeriet bør 
foretage en vurdering af, om fondens afkast er tilfredsstillende for kontohaverne. 
 
5. Beskæftigelsesministeren har oplyst, at Beskæftigelsesministeriet for så vidt angår en styr-
kelse af tilsynet med forvaltningen af LD’s midler, herunder afkastet, har taget Statsreviso-
rernes beretning til efterretning. Ministeren vil således skærpe sit tilsyn med LD. Beskæfti-
gelsesministeren har videre oplyst, at ministeriet i fremtiden vil anmode LD om at foranle-
dige en ekstern benchmarkinganalyse af fondens afkast. Resultatet af analysen skal tilgå 
Beskæftigelsesministeriet. Beskæftigelsesministeren har desuden oplyst, at Beskæftigelses-
ministeriet fremover selv vil foretage en årlig vurdering af LD’s afkast.  
 
6. Jeg finder det tilfredsstillende, at beskæftigelsesministeren har taget Rigsrevisionens be-
mærkninger til efterretning, herunder at ministeriet vil styrke tilsynet med LD, bl.a. med krav 
om, at fonden gennemfører en benchmarkinganalyse af fondens afkast. Jeg finder det des-
uden tilfredsstillende, at ministeriet selv vil vurdere LD’s afkast. 
 
III. Beskæftigelsesministeriets overvejelser om regelsættet for LD 

7. Det fremgik af beretningen, at Beskæftigelsesministeriet burde overveje at klargøre reg-
lerne vedrørende midlernes forvaltning og anbringelse efter at have vurderet konsekvenser-
ne af LD’s anvendelse og fortolkning af loven. Hvis LD etablerer et fondsmæglerselskab el-
ler et investeringsforvaltningsselskab, må LD’s ejerskab/indflydelse ikke falde under det ni-
veau, der er påkrævet, for at der foreligger et moder-/datterselskabsforhold, jf. LD-lovens 
§ 6, stk. 2. Betingelserne herfor er beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget. 
 
LD oplyste hertil, at LD’s bestyrelse var opmærksom på dette forhold, men anførte samtidig, 
at fonden efter lovgivningen også har mulighed for at investere i et fondsmæglerselskab som 
ren porteføljeinvestering, jf. LD-lovens § 6, stk. 1. Hvis fondens ejerandel derfor falder under 
det, der betinger et moder-/datterselskabsforhold, vil det indebære, at investeringen i så fald 
sker som en porteføljeinvestering.  
 
Beskæftigelsesministeriet oplyste i forbindelse med beretningen, at ministeriet ikke havde 
forudset, at LD efter ændringen af loven i 2004 ville etablere dattervirksomhederne LDE1 og 
FMS04. Særligt havde man ikke forudset valget af en konstruktion, hvor ledelse og medar-
bejdere er medejere. 
 
8. Beskæftigelsesministeren har oplyst, at ministeriet i samarbejde med Finanstilsynet har 
gennemført en undersøgelse af regelsættet for LD.  
 
Beskæftigelsesministeren fremhæver på baggrund af analysen, at LD-lovens kap. 3 inde-
holder regler, der opstiller et værn mod, at der sker sammenblanding af typisk ledende med-
arbejderes egne interesser og den finansielle virksomheds interesser. Reglerne benævnes 
typisk som spekulationsforbudsreglerne og er overført fra lov om finansiel virksomhed. 
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Ministeren har desuden fremhævet, at det af LD-lovens kap. 5a kan udledes, at beskæfti-
gelsesministeren har ansvaret for det overordnede tilsyn med LD, mens Finanstilsynet på-
ser overholdelsen af reglerne om midlernes forvaltning samt revision og rapportering. Fi-
nanstilsynet afgiver årligt en beretning til ministeren om LD’s overholdelse af reglerne om 
midlernes forvaltning, spekulationsreglerne mv. Beskæftigelsesministeren finder, at der er 
en klar arbejdsdeling mellem Beskæftigelsesministeriet og Finanstilsynet. 
 
9. Beskæftigelsesministeren har herudover bedt Kammeradvokaten om at vurdere de for-
valtningsretlige regler og principper om habilitet i forbindelse med LD’s virke.  
 
Det fremgår af Kammeradvokatens redegørelse til Beskæftigelsesministeriet, at LD er en 
del af den offentlige forvaltning, og at forvaltningsloven som udgangspunkt finder anvendel-
se på LD’s virksomhed. Det er beskæftigelsesministerens vurdering, at Kammeradvokatens 
undersøgelse har bekræftet og præciseret, at LD er en del af den offentlige forvaltning og er 
underlagt forvaltningslovens regler om habilitet.  
 
På baggrund af ovennævnte analyser af regelgrundlaget for LD er det ministerens opfattel-
se, at reglerne for LD’s forvaltning er tilstrækkeligt klare. Det er samtidig ministerens opfat-
telse, at LD og LD’s bestyrelse ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang iagttog de regler, der gælder 
ved siden af LD-loven i forbindelse med etableringen af kapitalfonden LDE1, som er omtalt 
i Rigsrevisionens beretning.  
 
10. Jeg finder det tilfredsstillende, at beskæftigelsesministeren har foretaget en analyse af 
regelsættet for LD. Ministeren har på baggrund af analysen fremhævet de eksisterende reg-
ler om spekulationsforbud og om tilsynet med midlernes anbringelse og forvaltning og har 
ligeledes fremhævet, at LD er underlagt forvaltningslovens regler om habilitet. Ministeren 
har samlet vurderet, at reglerne for LD’s forvaltning er tilstrækkeligt klare. Jeg er enig i den-
ne vurdering og forventer, at tilsynet fremover vil indeholde et skærpet fokus på LD’s dispo-
sitioner vedrørende fondens datterselskaber.  
 
IV. Beskæftigelsesministeriets og LD’s initiativer vedrørende habilitet 

11. Det fremgik af beretningen, at der var en mulig interessekonflikt hos direktionen i LD i 
forbindelse med etableringen af kapitalfonden LDE 1. Rigsrevisionen vurderede i beretnin-
gen, at bestyrelsen ikke burde have ladet direktionen fremlægge beslutningsgrundlaget og 
deltage i drøftelserne, fordi der ikke måtte kunne sås tvivl om habiliteten hos direktionen. 
 
12. Beskæftigelsesministeren bad som nævnt, på baggrund af beretningen, i oktober 2008 
Kammeradvokaten om at vurdere de forvaltningsretlige regler og principper om habilitet i for-
bindelse med LD’s virke.  
 
13. Beskæftigelsesministeren har oplyst, at ministeren på baggrund af Kammeradvokatens 
undersøgelse har meddelt bestyrelsen for LD, at forvaltningslovens regler om habilitet skal 
iagttages for så vidt angår fondens dispositioner.  
 
Beskæftigelsesministeren har videre oplyst, at LD’s bestyrelse på 2 områder har iværksat 
ændringer med henblik på, at forvaltningslovens regler om habilitet iagttages. 
 
14. For det første har bestyrelsen for LD foretaget organisatoriske ændringer på direktions-
niveau. Det er således besluttet, at den tidligere direktør for LD, Jeppe Christiansen, frem-
over kun skal være direktør for Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S, samt at bestyrelsen 
pr. 1. april 2009 har ansat Carsten Koch som direktør kun for LD. 
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15. Bestyrelsen for LD har for det andet taget initiativ til at revidere og ændre det juridiske 
grundlag for LD’s virke, så LD fremover følger forvaltningslovens regler om habilitet. Besty-
relsen har således opdateret bestemmelserne om habilitet i forretningsordenerne for besty-
relsen og forretningsudvalget. Instruksen til direktionen er ligeledes ændret i overensstem-
melse hermed. 
 
16. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet finder, at LD’s nye regelsæt – besty-
relsens instruks for direktionen, forretningsordenen for forretningsudvalget og forretnings-
ordenen for bestyrelsen – indeholder en række sikkerhedsforanstaltninger, der medvirker til 
at sikre saglige og velfunderede beslutninger til overholdelse af såvel privatretlige som of-
fentligretlige regler. 
 
17. Jeg er enig i ministerens vurdering og finder, at ændringerne i LD’s interne regelsæt si-
krer, at LD’s bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer tydeligt er gjort opmærksom 
på de nødvendige habilitetsregler, herunder at det enkelte medlem af egen drift har pligt til 
at oplyse om forhold, der kan give anledning til habilitetstvivl. Jeg har i den forbindelse no-
teret mig, at LD har indført nye faste procedurer ved forberedelse af bestyrelsesmøder og 
forretningsudvalgsmøder. Efter de nye procedurer skal det i forhold til samtlige dagsordens-
punkter vurderes, om der eventuelt kan foreligge inhabilitet i forhold til direktionsmedlemmer, 
der har deltaget i forberedelsen af eller i beslutningen om en sag. Dette gælder fx sager, 
hvor der efter forvaltningslovens § 3 kan forekomme inhabilitet for et direktionsmedlem, fx 
som følge af, at direktionsmedlemmet har en økonomisk interesse i en sags udfald. 
 
18. Jeg finder det tilfredsstillende, at LD har iværksat initiativer med henblik på, at forvalt-
ningslovens regler om habilitet bliver iagttaget. Jeg finder det særligt væsentligt, at LD har 
tilrettet fondens interne regelsæt, så der fremover er klare regler for håndteringen af habili-
tetsspørgsmålet, både i forbindelse med forberedelsen af og beslutningen om en sag. 
 
Jeg finder det desuden tilfredsstillende, at bestyrelsen for LD har foretaget organisatoriske 
ændringer på direktionsniveau. 
 
19. Beskæftigelsesministeren har oplyst, at ministeriet har bedt LD’s bestyrelse om, på bag-
grund af presseomtale i juni 2009, at foretage en ny undersøgelse af habilitetsspørgsmål i 
forbindelse med udvalgte LD-investeringer. Undersøgelsen pågår i øjeblikket hos Kammer-
advokaten. 
 
Det fremgår af opdraget til undersøgelsen, at Kammeradvokaten skal vurdere, om der kan 
have været en habilitetskonflikt på grund af ledende medarbejderes investeringer i selska-
ber, hvori LD’s midler også er investeret. Kammeradvokatens undersøgelse forventes af-
sluttet i 1. halvår 2010.  
 
20. Jeg vil orientere Statsrevisorerne, når resultatet af Kammeradvokatens undersøgelse 
foreligger. 
 
V. Beskæftigelsesministeriets strategi for afvikling af LD 

21. Rigsrevisionen anbefalede i beretningen, at Beskæftigelsesministeriet fastlagde en stra-
tegi for afviklingen af fonden frem mod 2031.  
 
22. Beskæftigelsesministeren har oplyst, at LD årligt udarbejder formue- og medlemsfrem-
skrivninger frem mod afviklingen af LD, forventeligt i 2025. Ministeren har endvidere oplyst, 
at disse fremskrivninger med tilhørende analyser og vurderinger vil blive fremsendt til orien-
tering i ministeriet. LD’s bestyrelse har i en redegørelse til ministeriet tilkendegivet, at besty-
relsen – i god tid, inden fondens formue ud fra omkostningsmæssige kriterier forventes at 
nå en kritisk masse – vil tage initiativ til drøftelser med ministeriet om de nødvendige juste-
ringer af LD-lovens grundlag og administration. 
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23. Jeg finder det tilfredsstillende, at LD har taget initiativ til at orientere ministeriet om for-
mue- og medlemsfremskrivninger frem til afviklingen af fonden. Ligeledes finder jeg det til-
fredsstillende, at bestyrelsen for LD, når fondens formue nærmer sig et såkaldt afviklings-
niveau, vil drøfte lovgrundlaget for fonden og den fortsatte administration af loven. 
 
VI. Afslutning 

24. Jeg finder det tilfredsstillende, at beskæftigelsesministeren vil skærpe tilsynet med LD. 
Jeg finder det tilfredsstillende, at beskæftigelsesministeren har fået gennemført analyser af 
regelsættet for LD. Ministeren vurderer, at de eksisterende regler er tilstrækkeligt klare, idet 
reglerne indeholder en klar arbejdsdeling af tilsynet med LD’s dispositioner. Jeg er enig i 
denne vurdering, idet jeg forventer, at tilsynet fremover vil indeholde et skærpet fokus på 
LD’s dispositioner vedrørende fondens datterselskaber.  
 
Jeg finder det tilfredsstillende, at ministeriet og bestyrelsen for LD har taget initiativer til at 
sikre øget fokus på forvaltningslovens regler om habilitet, herunder særligt at LD’s interne 
regelsæt er tilrettet, så det sikres, at habilitetsreglerne iagttages. Endelig finder jeg det til-
fredsstillende, at bestyrelsen for LD vil tage initiativ til at drøfte grundlaget for afviklingen af 
fonden, når fondens formue nærmer sig det niveau, hvor omkostningsmæssige kriterier til-
siger nedlæggelse. 
 
25. Jeg vil følge udviklingen på følgende område: 
 
� Kammeradvokatens undersøgelse af visse habilitetsspørgsmål. 
 
Jeg vil orientere Statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for 2007 (beretning nr. 19/2007)  9. marts 2010 

 
RN C303/10 

 
 
1. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 11. marts 2009, pkt. 58, i henhold til rigsrevi-
sorlovens § 18, stk. 4, om revisionen af statsregnskabet for 2007, at jeg ville følge udviklin-
gen i 24 sager, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, s. 221. 
 
De 12 sager omtalt i notatets pkt. 3, 4, 5, 10, 11-12, 15, 27, 35, 40, 42 og 44 er fulgt i beret-
ning om revisionen af statsregnskabet for 2008, jf. beretningens pkt. 71-72, 83-85, 97-98, 
167-169, 203, 205-209, 318-322, 422-423, 449-452, 473-479 og 461-466. Jeg betragter der-
for sagerne som afsluttet i relation til beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007. 
 
Sagen omtalt i notatets pkt. 47 er fulgt i beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 
2008, jf. beretningens pkt. 204-209 og pkt. 223. Sagen omtalt i notatets pkt. 49 er fulgt i be-
retning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2008, jf. beretningens pkt. 198-203 og pkt. 
220-222. Jeg betragter derfor sagerne som afsluttet i relation til beretning om revisionen af 
statsregnskabet for 2007. 
 
De øvrige 10 sager er fulgt nedenfor. 
 
Ad beretningens kap III.C. § 7. Finansministeriet, pkt. 112-118 

2. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 11. marts 2009, pkt. 6, at jeg ville følge Fi-
nansministeriets endelige afklaring af spørgsmålet om indregning af skatterestancer og 
-bøder i opgørelsen af nettoformuen i amterne mfl., jf. Endelig betænkning over statsregn-
skabet for 2007, s. 213. 
 
Finansministeriet har oplyst, at spørgsmålet endnu ikke er afklaret, men at ministeriet i for-
bindelse med regionsforhandlingerne vil søge en afslutning på sagen frem mod sommeren 
2010. 
 
Jeg vil fortsat følge Finansministeriets afklaring af spørgsmålet. 
 
Ad beretningens afsnit III.D. § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet, pkt. 127-129 

3. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 11. marts 2009, pkt. 7, at jeg ville følge spørgs-
målet om hjemmel til Patent- og Varemærkestyrelsens opkrævning af gebyrer, som giver 
overdækning i forhold til medgåede omkostninger, jf. Endelig betænkning over statsregnska-
bet for 2007, s. 213. 
 
4. Rigsrevisionens opfølgning har vist, at Patent- og Varemærkestyrelsen fortsat afventer 
Justitsministeriets vurdering af sagen. Justitsministeriet har senest i januar 2010 anmodet 
om yderligere oplysninger til vurdering af sagen i forhold til grundlovens § 43. 

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 
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5. Jeg finder, at der har været tale om et meget langt sagsbehandlingsforløb. Hjemmels-
problematikken blev rejst tilbage i januar 2008 og blev forelagt Justitsministeriet i efteråret 
2008. Jeg finder det uheldigt, at sagen endnu ikke er afklaret. Jeg vil fortsat følge sagen. 
 
Ad beretningens kap III.F. § 11. Justitsministeriet, pkt. 175-184 

6. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 11. marts 2009, pkt. 9, at jeg ville følge og re-
degøre for udviklingen i sagen om Rigspolitiets administration og regnskabsmæssige regi-
strering af vægtafgift, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, s. 213.  
 
Rigsrevisionen har i forbindelse med revisionen af statsregnskabet for 2008 gennemgået 
politiets regnskab på dette område. Revisionen viste, at posterne i SKS og Navision var bog-
ført og afsluttet korrekt i politiets regnskab, og jeg betragter derfor sagen som afsluttet i re-
lation til beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007. 
 
Ad beretningens kap. III.G. § 12. Forsvarsministeriet, pkt. 239-241 

7. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 11. marts 2009, pkt. 14, at jeg ville følge og 
redegøre for udviklingen i sagen om styrkelse af regnskabsforvaltningen i Forsvarets Byg-
nings- og Etablissementstjeneste, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, 
s. 214. 
 
Ved årsrevisionen af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i 2009 konstaterede 
Rigsrevisionen og Forsvarsministeriets Interne Revision, at den påbegyndte opbygning af 
økonomifunktionen er videreført. Stillingen som økonomichef blev besat i 2009, og der er nu 
udarbejdet relevante forretningsgange og arbejdsfordelinger mellem Forsvarets Bygnings- 
og Etablissementstjeneste og Forsvarets Regnskabstjeneste til sikring af interne kontroller 
og afstemninger på det regnskabsmæssige område, og disse er under implementering. For-
svarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har desuden styrket anvendelsen af DeMars’ 
indkøbsmodul med henblik på en forbedret registrering og opfølgning på indgåede aftaler og 
forpligtelser af økonomisk art. Endelig er der nedsat en projektgruppe med det formål at si-
kre et samlet og opdateret bestemmelsesgrundlag for Forsvarets Bygnings- og Etablisse-
mentstjeneste. Det er samlet set Rigsrevisionens vurdering, at initiativerne har styrket regn-
skabsforvaltningen og økonomistyringen, og at ledelsens bevågenhed i Forsvarets Byg-
nings- og Etablissementstjeneste har været tilfredsstillende. 
 
Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 
 
Ad beretningens kap. III.J. § 17. Beskæftigelsesministeriet, pkt. 334-359 

8. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 11. marts 2009, pkt. 23, at jeg ville følge sa-
gen om Arbejdsskadestyrelsens gebyrindtægter og vurdere den praktiske udmøntning af de 
særlige bevillingsregler for opgørelse af indtægterne og betydningen heraf for Arbejdsska-
destyrelsens regnskabsaflæggelse, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, 
s. 215. 
 
Som oplyst af ministeren er de særlige bevillingsregler blevet indarbejdet på finansloven for 
2009 og lov om tillægsbevilling for 2008. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at styrelsens 
gebyrindtægter for 2008 er opgjort i overensstemmelse med de nye regler. 
 
Jeg vurderer, at de særlige bevillingsregler er egnede til at løse de finansieringsproblemer, 
som opstod for Arbejdsskadestyrelsen ved overgangen til omkostningsbaserede bevillinger, 
og at de samtidig muliggør en korrekt regnskabsaflæggelse. 
 
Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 
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Ad kap III.M. § 20. Undervisningsministeriet, pkt. 436-439 

9. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 11. marts 2009, pkt. 28, at jeg ville følge de-
partementets implementering af Rigsrevisionens anbefaling til ændringer i tilskudssystemet 
CØSA og den videre håndtering af problemet med mangelfuld dokumentation, jf. Endelig 
betænkning over statsregnskabet for 2007, s. 216. 
 
Rigsrevisionen har fulgt op på sagen i januar 2010 vedrørende mangler i systemets trans-
aktions- og kontrolspor. Rigsrevisionen har konstateret, at departementet nu har etableret 
en løsning, der udvider systemets datamodel, så der bliver opsamlet data til dokumentation 
af sammenhængen mellem skolernes indberetninger (tilskudsansøgninger) og ministeriets 
udbetaling af tilskud. Da løsningen endnu ikke er testet og sat i drift, har Rigsrevisionen end-
nu ikke haft mulighed for at gennemgå og vurdere, om den etablerede løsning sikrer, at der 
er et tilstrækkeligt transaktions- og kontrolspor til afstemning af ansøgte og udbetalte tilskud. 
 
Jeg har tidligere fremhævet det som et problem, at ministeriet var afhængig af en ekstern 
konsulent. Ministeriet har i 2008 indgået en rammeaftale med en ekstern serviceleverandør 
om udvikling, vedligeholdelse og driftsstøtte af bl.a. CØSA, og ministeriet finder, at det nu 
ikke længere er afhængig af en enkelt konsulent.  
 
Endelig har jeg også tidligere nævnt, at ministeriet fortsat manglede at udarbejde, systema-
tisere og ajourføre vigtig dokumentation for systemet, herunder en sikkerhedsinstruks.  
  
Rigsrevisionen har konstateret, at ministeriet arbejder på en løsning af problemet med trans-
aktions- og kontrolspor, og at ministeriet ikke længere er afhængig af en enkelt konsulent. 
Jeg finder det ikke helt tilfredsstillende, at ministeriet endnu ikke i januar 2010 har idriftsat 
systemets datamodel og dokumenteret systemet. Jeg forventer, at ministeriet snarest af-
slutter dette arbejde, og vil fortsat følge sagen. 
 
Ad beretningens kap. III.M. § 20. Undervisningsministeriet, pkt. 440-445 

10. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 11. marts 2009, pkt. 29, at jeg ville følge de-
partementets skridt til at forbedre regnskabsforvaltningen og rette fejl i regnskabet for 2007 
for Lokaleforsyningen til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner, jf. Endelig betænkning 
over statsregnskabet for 2007, s. 216-217. 
 
Som det fremgik af beretningen, havde departementet efter afslutning af regnskabet for 2007 
afdækket en række fejl i regnskabet, men departementet arbejdede fortsat på at opgøre det 
eksakte beløb for disse fejl. Departementets efterfølgende undersøgelser har vist, at regn-
skabet for 2007 bl.a. indeholdt huslejeudgifter, hvoraf nogle i stedet burde have indgået i 
regnskabet for 2008, mens nogle bygningsudgifter burde have været registreret som aktiver. 
Departementet har rettet de konstaterede fejl, og efterfølgende kan det opgøres, at fejlene 
tilsammen havde forøget Lokaleforsyningens udgifter med 29,7 mio. kr. i regnskabet for 
2007. De samlede nettoudgifter skulle således have udgjort 314,0 mio. kr. og ikke som an-
ført i regnskabet 343,7 mio. kr. 
  
Rigsrevisionen har ved den afsluttende revision for 2008 konstateret, at departementet har 
etableret procedurer, der skal modvirke, at tilsvarende fejl fremover opstår. Departementet 
følger således i et samarbejde med Universitets- og Bygningsstyrelsen løbende op på alle 
registreringer, som styrelsen indrapporterer til Lokaleforsyningens regnskab. 
 
Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 
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Ad beretningens kap. III.M. § 20. Undervisningsministeriet, pkt. 452-455 

11. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 11. marts 2009, pkt. 30, at jeg ville følge ar-
bejdet i Europanævnets sekretariat med at rette fejlene i nævnets bogføring for tidligere år, 
jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, s. 217.  
 
Rigsrevisionen har ved den afsluttende revision af nævnets regnskab for 2008 konstateret, 
at nævnets sekretariat nu har rettet fejlene i bogføringen vedrørende tidligere år. 
 
Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 
 
Ad beretningens kap. III.S. § 28. Transport- og Energiministeriet, pkt. 577 og 611 

12. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 11. marts 2009, pkt. 39, at jeg på baggrund 
af problemer med Vejdirektoratets og Banedanmarks infrastrukturbalancer ville følge udvik-
lingen i arbejdet med at opstille ensartede regnskabsprincipper for statslig infrastruktur, jf. 
Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, s. 218. 
 
13. Transportministeriet har oplyst, at arbejdet med at opstille ensartede regnskabsprincip-
per for statslig infrastruktur foregår i regi af en arbejdsgruppe, der er forankret i Økonomi-
styrelsen. 
 
Arbejdsgruppen er nedsat af Statens Regnskabsråd og har til opgave at udarbejde fælles 
regnskabsregler for registrering og måling af infrastrukturelle aktiver. Arbejdsgruppen be-
står af Transportministeriet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Kystdirektoratet, Forsvarsmini-
steriet og Forsvarskommandoen. 
 
14. Arbejdsgruppen har udarbejdet en statusredegørelse til et møde i november 2009 i Sta-
tens Regnskabsråd og et notat om ”Behandling af infrastruktur i omkostningsreformen”, der 
beskriver eksisterende regler og retningslinjer for ministeriernes behandling af statslig infra-
struktur. Arbejdsgruppens arbejde forventes genoptaget i marts 2010. 
 
Transportministeriet har endnu ikke været et af de ministerområder, som Økonomistyrelsen 
har koordineret med. Økonomistyrelsen har oplyst, at styrelsens bilaterale drøftelser med 
ministerierne afventer afslutning af regnskaberne for 2009, hvorefter drøftelserne vil blive 
genoptaget.  
 
15. Jeg konstaterer, at der er taget initiativer til at få tilvejebragt ensartede regnskabsprin-
cipper for statslig infrastruktur. Jeg vil fortsat følge udviklingen i arbejdet hermed i regi af 
Statens Regnskabsråd, og jeg betragter derfor sagen som afsluttet i forhold til beretning 
om revisionen af statsregnskabet for 2007. 
 
Ad beretningens kap. V.D. 6 kommuners administration af førtidspensionsområdet, 

jf. beretningens pkt. 769-810 

16. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 11. marts 2009, pkt. 56, at jeg ville følge 
op på, hvordan Velfærdsministeriet kommunikerer muligheden for at tilkende førtidspen-
sion med krav om efterfølgende revurdering, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet 
for 2007, s. 221. 
 
I henhold til kongelig resolution af 7. april 2009 er førtidspensionsområdet overført til Pen-
sionsstyrelsen under Beskæftigelsesministeriet. 
 
Pensionsstyrelsen oplyser, at kommunernes administration af reglerne om tilkendelse af 
førtidspension med krav om efterfølgende revurdering understøttes af Ankestyrelsens ar-
bejde. 
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Ankestyrelsen har dels i en praksisundersøgelse, dels i flere principafgørelser udstukket 
retningslinjer for kommunernes administration af de gældende regler på området, herunder 
også muligheden for at tilkende førtidspension med krav om efterfølgende revurdering. 
 
Pensionsstyrelsen vil være opmærksom på problemstillingen og kommunernes overholdel-
se af regler og praksis. 
 
Det er Rigsrevisionens vurdering, at Ankestyrelsens arbejde bidrager til kommunernes viden 
om regler og praksis på området. Det er endvidere Rigsrevisionens vurdering, at Beskæfti-
gelsesministeriet på tilfredsstillende vis har fokus på kommunernes overholdelse af sagsom-
rådets regler.  
 
Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
 
 
 
Vedrørende opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for 2007 

(beretning nr. 19/2007, pkt. 153-158) 

17. Rigsrevisor har i brev til Folketingets formand af 14. april 2008 i henhold til § 14, stk. 1, 
nr. 2, jf. § 15, stk. 3, i instruks for rigsrevisor om Rigsrevisionens forhold til offentligheden 
samt sagsbehandlingen erklæret sig personlig inhabil i forhold til nogle konkrete sager ved-
rørende SKATs regnskab under statsregnskabets § 9. Folketingets formand har efter høring 
af Statsrevisorerne og forhandling med næstformændene i brev af 25. juni 2007 udpeget mig 
som sætterigsrevisor til at behandle de forhold, hvor rigsrevisor er inhabil.  
 
18. I notat til Statsrevisorerne af 11. marts 2009, pkt. 60 og 61, tilkendegav jeg, at jeg ville 
følge 2 sager, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, s. 222. 
 
Sagen omtalt i notatets pkt. 60 vedrørende it-revisionen i SKAT er fulgt i beretning om revi-
sionen af statsregnskabet for 2008, jf. beretningens pkt. 145-156. Jeg betragter derfor sagen 
som afsluttet i relation til beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007. 
 
Den anden sag er omtalt nedenfor. 
 
Ad beretningens kap. III.E. § 9. Skatteministeriet, pkt. 158 

19. I mit notat til Statsrevisorerne af 11. marts 2009, pkt. 61, tilkendegav jeg, at jeg ville føl-
ge op på, at der fremadrettet etableres klare retningslinjer for fastsættelse og opgørelse af 
SKATs måltal vedrørende restancer, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, 
s. 222. 
 
Rigsrevisionen har, jf. beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008, pkt. 163, påbe-
gyndt en undersøgelse vedrørende SKATs styring af fusionen, hvori bl.a. inddrivelsen af re-
stancer indgår. Undersøgelsen forventes afsluttet med afgivelse af en beretning til Statsre-
visorerne medio 2010, og jeg betragter derfor sagen som afsluttet i relation til beretning om 
revisionen af statsregnskabet for 2007. 
 
 
 
 

Jørgen Mohr 
sætterigsrevisor 
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Følgende statsrevisorer har erklæret sig inhabil i disse beretningssager, som er behandlet i denne 

betænkning:

Fortsatte beretninger vedrørende 2006

Beretning nr. 4/2006 om fødevarekontrollen

 Statsrevisor Svend Erik Hovmand har ikke deltaget i behandlingen 

 af denne sag 

Fortsatte beretninger vedrørende 2007

Beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.)

 Statsrevisor Svend Erik Hovmand har ikke deltaget i behandlingen 

 af denne sag 

Beretning nr. 2/2007 om it-understøttelse af sygehusenes opgaver

 Statsrevisor Henrik Thorup har ikke deltaget i behandlingen 

 af denne sag 

Beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- 

og inddrivelsesforvaltning

 Statsrevisor Peder Larsen og statsrevisor Svend Erik Hovmand har ikke deltaget i   

 behandlingen af denne sag 

Beretninger vedrørende 2008

Beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

 Statsrevisor Henrik Thorup har ikke deltaget i behandlingen 

 af denne sag 

10. Oplysninger om inhabilitet i enkelte sager
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