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b. Udvalgte revisionsresultater 

Overskridelse af lønsumsloft i departementet 
216. Bevillingskontrollen viste, at departementet havde overskredet lønsumsloftet med 
3 mio. kr. uden bevillingsmæssig hjemmel. 
 
Det fremgik af departementets supplerende regnskabsmæssige forklaringer, at overskri-
delsen af lønsumsloftet skyldtes usikkerhed om bevillingerne i forbindelse med ressortde-
lingerne, der først faldt på plads i efteråret 2012.  
 
I årsrapporten havde departementet desuden angivet et lønforbrug, som var 1,5 mio. kr. for 
lavt i forhold til de realiserede regnskabstal, ligesom en godkendt tillægsbevilling på 4,4 
mio. kr. ikke var blevet indregnet i lønsumsloftberegningen i årsrapporten. 
 
Rigsrevisionen finder det ikke helt tilfredsstillende, at departementets beregninger af kon-
sekvenserne af ressortdelingerne forelå så sent, at lønsumsloftet blev overskredet, ligesom 
det ikke er helt tilfredsstillende, at flere tal i årsrapporten omkring lønsumsloftet var angivet 
ukorrekt.  
 
Gennemgangen af regionernes regnskaber for 2011 
217. Rigsrevisionen har gennemgået regionernes senest aflagte regnskaber for 2011 og 
drøftet resultatet af de gennemførte revisioner med regionernes revisorer. 
 
Rigsrevisionen konstaterede, at alle regionernes regnskaber var retvisende og påtegnet 
uden forbehold af revisorerne. 
 
Rigsrevisionen konstaterede, at revisorerne generelt konkluderede, at regionerne havde 
hensigtsmæssige forretningsgange og kontrolmiljøer. Det fremgik dog af revisionsberetnin-
gerne, at Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddan-
mark på nogle områder fortsat kunne forbedre den økonomiske forvaltning, herunder sær-
ligt deres projekt-, investerings- og anlægsregnskaber. De nævnte områder var også frem-
hævet i revisionsberetningerne for 2009 og 2010. 
 
I Region Hovedstaden havde revisor en fortsat revisionsbemærkning vedrørende investe-
ringsregnskaber i beretning om den afsluttende revision af årsregnskabet. I bemærkningen 
anbefaler revisor, at der sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på, at investerings-
regnskaber udarbejdes rettidigt, at alle dokumenter opbevares tilgængeligt til brug for revi-
sion og dokumentation over for myndighederne, og at der er fokus på at fremfinde manglen-
de regnskabsdokumentation for afsluttede anlægsregnskaber. 
 
Grundlaget for denne revisionsbemærkning var, at regionens revisor i nogle tilfælde havde 
afgivet supplerende oplysninger til påtegninger på en række særlige investeringsregnska-
ber. Regnskaberne vedrører ikke sygehusbyggerier. Der er hovedsageligt tale om projekter 
med lav beløbsmæssig væsentlighed. I enkelte tilfælde havde revisor taget forbehold for den 
del af investeringsregnskabet, der vedrørte afholdte udgifter før regionsdannelsen i 2007. 
Disse projekter var samtidig beløbsmæssigt de væsentligste. Påtegningen af regionens 
samlede årsregnskab for 2011 var derfor ikke påvirket af resultatet af revisionen af investe-
ringsregnskaberne. 
 
Rigsrevisionen konstaterede endelig, at alle regionsråd havde behandlet revisionsberetnin-
gerne og taget stilling til de revisionsbemærkninger, der fremgik af revisionsberetningerne 
for regnskabet for 2011. 
 
Regionernes regnskaber var revideret i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, 
og regionerne havde i det væsentlige en tilfredsstillende opfølgning på den udførte revi-
sion. Dette finder Rigsrevisionen tilfredsstillende. 
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Rigsrevisionen finder det ikke helt tilfredsstillende, at de fremførte problemstillinger i revi-
sionsberetningerne i det væsentligste er de samme som tidligere år. Det er Rigsrevisionens 
opfattelse, at regionernes regnskabsaflæggelse af projekt-, investerings- og anlægsregn-
skaber bør forbedres. 
 
Inkonsistent beregningsgrundlag for feriepengehensættelser i Danmarks Statistik 
218. Revisionen viste, at Danmarks Statistik ikke helt fulgte Moderniseringsstyrelsens vej-
ledning om beregning af feriepengehensættelser. Danmarks Statistik anvendte 2 forskel-
lige metoder til opgørelse af årsværk: deres egen sammentælling og en opgørelse udarbej-
det ud fra vejledningen om beregning af feriepengehensættelser. Antal årsværk opgjort ud 
fra vejledningen udgjorde 534 ultimo 2012, hvorimod Danmarks Statistiks egne optalte års-
værk udgjorde 524 ultimo 2012. Danmarks Statistik kunne umiddelbart ikke redegøre for 
årsagen til forskellen mellem de 2 opgørelser, men havde valgt at anvende egen opgørel-
se af årsværk til beregning af det gennemsnitlige tilgodehavende af feriedage og at anven-
de Moderniseringsstyrelsens vejledning i beregningen af den samlede feriepengehensæt-
telse. Danmarks Statistik var af den opfattelse, at den bogførte feriepengehensættelse ul-
timo 2012 var korrekt med henvisning til, at selve metoden er baseret på gennemsnitsbe-
regninger. Den økonomiske konsekvens af Danmarks Statistiks beregningsmetode betød, 
at der var bogført ca. 0,2 mio. kr. for meget til feriepengehensættelse i 2012. 
 
Rigsrevisionen finder, at Danmarks Statistik fremadrettet bør følge Moderniseringsstyrelens 
vejledning, så beregningsgrundlaget bliver konsistent, og der ikke sker sammenblanding af 
tal fra forskellige systemer.  
 
Hensættelse vedrørende indtægtsdækket virksomhed i Danmarks Statistik var ikke 
i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler  
219. Revisionen viste, at Danmarks Statistik havde hensat overskuddet fra indtægtsdæk-
ket virksomhed på ca. 1,2 mio. kr. i regnskabet. Danmarks Statisk havde ikke i tidligere år 
bogført overskud på området som en hensættelse. Hensættelsen var efter Rigsrevisionens 
vurdering ikke i overensstemmelse med de statslige regler for hensættelser. 
 
Hovedparten af Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed udføres på monopolvil-
kår. Derfor skal overskuddet på 1,2 mio. kr. ifølge bevillingsreglerne føres tilbage til kun-
derne. Beløbet var indført i årsregnskabet for 2012 som en hensættelse, fordi Danmarks 
Statistik tolkede budgetlovens bestemmelser sådan, at budgetloftet kunne forhindre tilba-
geføring af overskuddet til kunderne. 
 
Rigsrevisionen finder, at Danmarks Statistik burde have forelagt den ændrede regnskabs-
praksis for Moderniseringsstyrelsen. Budgetlovens bestemmelser omkring begrænsninger i 
anvendelsen af akkumuleret overført overskud berettiger ikke i sig selv til, at virksomhe-
derne ændrer anvendt regnskabspraksis. 
 
 

  


