Statsrevisorernes Sekretariat
Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Erhvervsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 21/2016 om revisionen af statsregnskabet for 2016
Statsrevisorerne har anmodet om min redegørelse for de foranstaltninger
og overvejelser som beretning nr. 21/2016 om revisionen af statsregnskabet for 2016, har givet anledning til.
Jeg noterer med tilfredshed, at Rigsrevisionen vurderer, at Erhvervs- og
Vækstministeriets (Erhvervsministeriet) regnskab for 2016 er rigtigt. Jeg
tager i det hele de fremsatte bemærkninger i beretningen til efterretning.
Nedenfor redegør jeg for en række af de foranstaltninger og overvejelser,
som beretningen i øvrigt har givet anledning til.
Tab på Roskilde Bank
Rigsrevisionen bemærker, at det fulde tab på 8,9 mia. kr. vedrørende
Roskilde Bank skulle have været optaget af ministeriet som en forpligtelse i statsregnskabet for 2011. Først i 2016 optager ministeriet forpligtelsen, som i mellemtiden er nedskrevet til 2,5 mia. kr. gennem modregning
af udloddede udbytter fra Finansiel Stabilitet.
Det er ministeriets opfattelse, at Rigsrevisionens vurdering af gældende
regnskabspraksis er korrekt, men at Erhvervsministeriet ikke havde mulighed for at optage den samlede forpligtelse, da der i det bagvedliggende
aktstykke blev tiltrådt, at der skulle være samtidighed mellem udgifter og
indtægter – forpligtelsen skulle således optages beløbsmæssigt parallelt
med tilsvarende indtægter fra udbytter. Erhvervsministeriet har således
håndteret forpligtelsen i overensstemmelse med de forudsætninger, der
blev fastsat i det oprindelige aktstykke.
Det resterende tab er nu optaget i statsregnskabet, og forholdet er dermed
bragt i orden.
Udbetaling af tilskud til Design Society
Rigsrevisionen bemærker, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt 2,4 mio. kr.
for meget til Design Society i 2016, og at dette først blev opdaget på et
sent tidspunkt.
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Merudbetalingen er sket som en følge af en fejl i det tilskudsadministrative system, sen underskrivelse af tilsagnsbrevet og ukorrekt anmodning fra
Design Society om udbetalingen. Erhvervsstyrelsen optog dog et tilsvarende krav på 2,4 mio. kr. mod Design Society i 2016, hvorved Statsregnskabet og bevillingsoverholdelsen er korrekt. Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at de vil revurdere forretningsgangene, herunder anmode om
nødvendige systemtilretninger, for at minimere risiko for fremtidige fejl.
Forholdet er således bragt i orden.
Forbedret it-sikkerhed
Rigsrevisionen bemærker, at Sikkerhedsstyrelsen har rettet fuldt op på en
række kritisable forhold vedrørende it-sikkerhed tilbage i 2013. Rigsrevisionen vurderer derfor, at sagen kan afsluttes.
Fremtidige strukturelle ændringer i DanPilot
DanPilots eksterne revisor anfører årligt en supplerende bemærkning i
påtegningen af DanPilots årsregnskab, som Rigsrevisionen følgelig også
lader afspejle i deres beretning til Statsrevisorerne. Forholdet vedrører
den potentielle risiko, der er ved konkurrenceudsættelsen af DanPilot, der
er gennemført i 2020. Jeg noterer mig, at det er Rigsrevisionen og medrevisors opfattelse, at ledelsen har redegjort tilfredsstillende for risikoen i
årsrapporten.
I tilknytning hertil kan jeg oplyse, at Erhvervsministeriet, som led i sin
ejerskabsudøvelse, har adresseret en række økonomiske forhold i det strategiske styringsdokument, som er udarbejdet mellem ministeriet og DanPilot. Styringsdokumentet indeholder bl.a. et ”ingen-overraskelserprincip”, hvorefter DanPilot skal meddele Erhvervsministeriet, hvis virksomheden identificerer væsentlige risici for virksomhedens forhold.
Forebyggelse af hackerangreb
Rigsrevisionen har gennemført en undersøgelse af 7 institutioners foranstaltninger til imødegåelse af hackerangreb. Sikkerhedsstyrelsen og Patent- og Varemærkestyrelsen indgik i undersøgelsen. Jeg noterer med
tilfredshed, at de pågældende institutioner har de implementeret alle tiltag, som Rigsrevisionen har undersøgt.
Jeg skal bemærke, at ministeriet har sendt eksemplar af ovenstående til
rigsrevisor på rr@rigsrevisionen.dk.
Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen

