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Rigsrevisionen afgiver årsrapporten om Rigsrevisionens aktiviteter
i 2018 til Statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 17, stk. 4.
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Rigsrevisor har ordet
Tillid og kontrol
Det danske samfund er traditionelt karakteriseret ved en høj grad af tillid. Der er fx ikke mange andre lande, hvor man kan stille en bod op i vejsiden med grøntsager eller
hjemmeslynget honning i sikker forvisning om, at der rent faktisk bliver lagt aftalte
penge i cigarkassen. Og tilliden omfatter langt overvejende også de statslige institutioner og erhvervslivet over en bred kam. I de senere år er borgernes tillid imidlertid blevet udfordret i forhold til nogle af vores statslige institutioner. Svindelsagerne i SKAT
og i Socialstyrelsen har skabt tvivl blandt borgerne om fornuften og ansvarligheden i
statens omgang med skatteborgernes penge. Og den tvivl har ikke overraskende ført
til krav om mere og tættere kontrol. Øget regulering har i visse sammenhænge sin berettigelse, fx i forbindelse med tjenester og serviceydelser, hvor den digitale udvikling
har overhalet den lovgivningsmæssige og efterladt "huller", som på sigt kan blive til
skade for både borgerne og staten. I rigtig mange tilfælde – og set fra min stol – er løsningen imidlertid ikke altid flere kontroller, men måske bedre udnyttelse af de kontrolmuligheder, der allerede er til rådighed, kombineret med en forenkling af de systemer,
der skal kontrolleres.
For Rigsrevisionen er sagerne om svindel i SKAT og i Socialstyrelsen – og lignende
mindre alvorlige sager – en oplagt anledning til at vende blikket indad: Har vi gjort nok
i forbindelse med revisionen? Har vi set på det rigtige? Har vi været tydelige nok om
resultaterne af vores revision og ikke mindst de mulige konsekvenser af eventuelle
svagheder i forvaltningen? Det er spørgsmål, som vi arbejder med løbende, og som
giver os værdifuldt input til vores revisionsarbejde.

Evaluering af kvaliteten af vores beretninger
Kvaliteten af det faglige indhold i vores beretninger måles hvert år af et eksternt panel
bestående af 5 professorer fra henholdsvis Aarhus Universitet, Copenhagen Business
School (CBS), Roskilde Universitet og Syddansk Universitet. Evaluatorerne ser bl.a. på
sammenhængen mellem analyser og konklusioner, og om vi har valgt de rigtige kriterier at måle ministerierne ud fra. Bedømmelsen foretages ud fra en tredelt skala (mindre tilfredsstillende, tilfredsstillende og meget tilfredsstillende). I 2018 blev 3 af vores
beretninger vurderet til at være meget tilfredsstillende, og de resterende 19 blev vurderet til at være tilfredsstillende. Med udgangspunkt i evaluatorernes anbefalinger arbejder vi efterfølgende videre med de områder, hvor der er peget på et forbedringspotentiale.
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Nyt produkt fra Rigsrevisionen
I 2019 vil Rigsrevisionen afgive en helt ny beretning til Statsrevisorerne, som sætter
særligt fokus på ministeriernes forvaltning og overholdelse af gældende regler. Sager
af denne karakter har hidtil været behandlet i vores årlige beretning om revisionen af
statsregnskabet, men har måske ikke altid fået den opmærksomhed, de fortjener.
Det håber vi at rette op på ved fremover at afrapportere resultatet af vores forvaltningsrevisioner og juridisk-kritiske revisioner i en separat beretning.
I øvrigt vil 2019 være et konsolideringsår for Rigsrevisionen, hvor vi primært vil arbejde videre med de tiltag, vi satte i gang i 2018 i overensstemmelse med vores strategi.
Det betyder bl.a., at vi vil have fokus på udvikling af mere datadreven revision, generering af flere emner for tværgående revision og målretning af revisionen i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision (SOR).

Lone Strøm
Rigsrevisor
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Rigsrevisionens opgaver
Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og er en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. Vi reviderer statens regnskaber. Det betyder, at vi undersøger, om regnskaberne er rigtige, om statens midler bruges til de formål, som Folketinget har besluttet, og om pengene forvaltes sparsommeligt, produktivt og effektivt.
Rigsrevisionen rapporterer revisionsarbejdet til Folketingets 6 statsrevisorer i form af
beretninger og notater. Statsrevisorerne er politikere, som er udpeget af Folketinget
efter indstilling fra Folketingets partier, og de kan som de eneste bede Rigsrevisionen
om at igangsætte en undersøgelse af et givent område.
De nuværende statsrevisorer er valgt for perioden 1. oktober 2018 - 1. oktober 2022
og er: Henrik Thorup, formand (Dansk Folkeparti), Klaus Frandsen, næstformand (Radikale Venstre), Henrik Sass Larsen (Socialdemokratiet), Villum Christensen (Liberal
Alliance), Frank Aaen (Enhedslisten) og Britt Bager (Venstre).

Foto: Michael Ellehammer

Når vi har afgivet en beretning til Statsrevisorerne, tilføjer de deres bemærkninger,
sender beretningen til Folketinget og beder den ansvarlige minister tage stilling til
den rejste kritik. Rigsrevisionen følger herefter op på redegørelsen fra ministeren og
udarbejder et notat til Statsrevisorerne. Læs mere om, hvordan vi følger op på vores
kritik og anbefalinger, på www.rigsrevisionen.dk.
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Rigsrevisionen reviderer de indtægter og udgifter, der indgår i statsregnskabet, som
er det samlede regnskab for den danske stat. Heri indgår også de midler, som Danmark modtager fra eller betaler til EU. Vi reviderer også en række virksomheder og
institutioner uden for statsregnskabet, hvor resultatet af revisionen ikke er omfattet
af vores erklæringer om statsregnskabet, fx DR og DSB (se en komplet oversigt over
denne type virksomheder i bilag 2). Revisionen foregår på grundlag af standarderne
for offentlig revision (SOR).

Gå hjem-møder i 2018
• Lønseminar om resultaterne

af årets løn- og pensionsrevisioner – ca. 100 deltagere.
• Videndeling om beskyttelse
mod ransomwareangreb
med eksterne oplæg ved
Center for Cybersikkerhed,
Statens It og Udenrigsministeriet – ca. 90 deltagere.

Rigsrevisionen har også mulighed for at se nærmere på de 5 regioners regnskaber,
der er revideret af regionernes egne revisorer. Vi gennemfører også større undersøgelser i regionerne.
På det kommunale område har Rigsrevisionen adgang til den del af de kommunale
regnskaber, som helt eller delvist er omfattet af refusion fra staten.
I forbindelse med revisionen giver Rigsrevisionen virksomhederne og institutionerne
råd og vejledning om fx it-sikkerhed og intern kontrol, og vi afholder jævnligt gå hjemmøder for de reviderede.
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Rigsrevisionens strategi
2018–2020
Inden for rammerne af rigsrevisorloven udarbejdede vi i 2017 en ny strategi for vores
arbejde i perioden 2018-2020. De væsentligste elementer i strategien fremgår nedenfor.

VÆRDI
Troværdighed

MISSION
Rigsrevisionen undersøger, om statens midler bruges effektivt, og som
Folketinget har besluttet.

LØFTER
• Vi reviderer på tværs af ministerområder og på tværs af regioner.
• Vi tydeliggør konsekvenserne af statens og regionernes indsatser.
• Vi fokuserer på sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i staten og i regionerne.

INDSATSER
•
•
•
•
•
•

Vi prioriterer tværgående revisioner.
Vi udvikler og forbedrer vores styringsredskaber.
Vi opdyrker metoder og tekniske kompetencer til dataanalyse.
Vi målretter revisionen med standarderne for offentlig revision.
Vi er en attraktiv arbejdsplads med høj faglighed og stort engagement.
Vi kommunikerer klart om vores arbejde i dialogen med dem, vi reviderer.

Strategien kan læses i sin helhed på www.rigsrevisionen.dk.
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Resurser
Rigsrevisionens opgave med revision af statens regnskaber omfatter årsrevision og
større undersøgelser. Årsrevisionen er en systematisk, grundlæggende revision af de
årlige regnskaber på alle ministerområder. Revisionen resulterer i en erklæring om de
enkelte ministerområder og statsregnskabet, som offentliggøres i beretningen om revisionen af statsregnskabet hvert år. I de større undersøgelser vurderer vi enkelte udvalgte emner, der har en væsentlig økonomisk eller principiel betydning. Disse emner
kan omfatte flere regnskabsår og er ikke begrænset til forhold, der er afspejlet i regnskabet. Resultaterne af de større undersøgelser rapporteres i beretninger til Statsrevisorerne.
Figuren viser, hvordan vi brugte vores resurser på de enkelte ministerområder i 2018.
For hvert ministerområde er vores resurseforbrug opdelt i årsrevision og større undersøgelser. Samlet set brugte vi 64 % af vores resurser på årsrevision og 36 % på
større undersøgelser.
Fordeling af resurser i 2018
Skatteministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Finansministeriet
Justitsministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Erhvervsministeriet
Forsvarsministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Kulturministeriet
Udenrigsministeriet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Undervisningsministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Kirkeministeriet
Statsministeriet
0%

2%
Årsrevision

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Større undersøgelser

Note: I opgørelsen indgår alle Rigsrevisionens omkostninger. Opgørelsen omfatter de 19 ministerier, som fremgik af finansloven for 2018.
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Rigsrevisionen har i 2018 fordelt resurserne ud fra følgende hensyn:
•
•
•
•

en vurdering af væsentlighed og risiko samt løbende overvågning
løbende analyser af områderne
vores strategiske løfter
kompleksiteten på hvert ministerområde og antallet af virksomheder, vi reviderer
inden for hvert område.

Rigsrevisionen brugte i 2018 flest resurser på følgende ministerområder: Skatteministeriet (12,3 %), Sundheds- og Ældreministeriet (10 %) og Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet (8,9 %).
Ligesom i de foregående 4 år var Skatteministeriet i 2018 det område, hvor vi brugte
flest resurser (10 % på årsrevision og 2,3 % på større undersøgelser). I 2018 afsluttede
vi 2 større undersøgelser på ministeriets område: Refusion af registreringsafgift ved
eksport af brugte køretøjer og Statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra
periodisk syn.
På Sundheds- og Ældreministeriets område afsluttede vi i 2018 hele 7 større undersøgelser, der berørte problemstillinger på ministeriets område, som også omfatter de
5 regioner: Salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion, Beskyttelse mod ransomwareangreb, Myndighedernes brug af tolkeydelser, Sundhedsplatformen, Udredningsretten, Forløbet for flygtninge med traumer og Rettidigheden i indsatsen over
for kræftpatienter. Samlet brugte vi 10 % af vores resurser på Sundheds- og Ældreministeriet, som dermed blev det område, hvor vi brugte næstflest resurser i 2018.
Vi brugte 8,9 % af vores resurser på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område i 2018, hvoraf 5,6 % gik til årsrevision. De resterende 3,3 % gik til afslutningen af
5 større undersøgelser: Beskyttelse mod ransomwareangreb, Statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere, Udflytning af statslige arbejdspladser, Veterinært
laboratoriebyggeri på DTU og Statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra
periodisk syn.
Flere af de nævnte beretninger var tværgående og vedrører derfor flere ministerområder.
Vi brugte færrest resurser på Statsministeriets (0,8 %) og Kirkeministeriets (1,4 %)
områder.

8 | Målopfyldelse 2018

Målopfyldelse 2018

25 %

36 %

3

2

73

75

22

22

90 %

70 %

Mål: Minimum 25 % af vores
beretninger skulle vedrøre
mere end ét ministerområde.

Mål: 3 af vores beretninger skulle
have fokus på sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.

Mål: Arbejdsglæden skulle vurderes til indeks 73 i gennemsnit for
organisationen og over indeks 70
for alle enheder i årets trivselsog ledermåling.

Mål: Alle beretninger skulle vurderes til at være tilfredsstillende
af de eksterne faglige evaluatorer.

Mål: 90 % af alle udestående
punkter i vores beretninger
skulle være afsluttet inden for
3 kalenderår.

36 % (8) af de 22 beretninger,
vi afgav til Statsrevisorerne,
var tværgående.

af vores beretninger omhandlede
sparsommelighed, produktivitet
og effektivitet.

Arbejdsglæden blev målt til
indeks 75 i gennemsnit for
organisationen, men 3 enheder
endte på eller under indeks 70.

Den faglige kvalitet af 3 af vores
beretninger blev vurderet til at
være meget tilfredsstillende, og
de øvrige 19 blev vurderet til at
være tilfredsstillende.

af de udestående punkter i
vores beretninger blev afsluttet
inden for 3 kalenderår, dvs. at
rigsrevisor fandt ministeriernes
tiltag tilfredsstillende.
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Tværgående beretninger
8 af vores beretninger til Statsrevisorerne var tværgående og afdækkede bl.a. ministeriernes og regionernes måde at håndtere nogenlunde ensartede problemstillinger
og opgaver på, fx i forbindelse med sager, hvor ministerierne har delt opgaveansvar.
Emnerne for disse beretninger var vidt forskellige og spændte fra myndighedernes
brug af tolkeydelser over udflytningen af statslige arbejdspladser til indsatsen over
for bilejere, som undlader at komme til syn med deres køretøj. En tværgående analysegruppe nedsat i 2018 har udarbejdet et katalog med 9 idéer til tværgående beretninger, hvoraf foreløbig 5 er planlagt til igangsættelse i 2019.

3 beretninger omhandlende forvaltningsrevision med særligt
fokus på sparsommelighed, produktivitet og effektivitet
Forvaltningsrevisionen er den væsentligste forskel på revision i den private sektor og
i den offentlige sektor. Den skaber gennemsigtighed for borgerne og samfundet om,
hvordan staten og regionerne forvalter samfundets resurser. At øge antallet af beretninger, hvor vi konkluderer tydeligt om et forbedringspotentiale ud fra netop disse
3 perspektiver, er en vigtig strategisk målsætning for Rigsrevisionen.
Desværre nåede vi ikke dette mål i 2018, primært fordi størstedelen af vores større
undersøgelser i 2018 allerede var planlagt i 2017 og omhandlede områder af administrationen, som ikke var oplagte emner for forvaltningsrevision med sparsommelighed, produktivitet og effektivitet som hovedfokus.

Arbejdsglæde
Medarbejdernes trivsel er vigtig for os og måles fast hvert 2. år. De mål, vi satte os
for trivsels- og ledermålingen i 2018, blev kun delvist indfriet, men vi er godt tilfredse
med en fremgang i arbejdsglæden på 2 indekspoint i forhold til 2016.

Evaluering af den faglige kvalitet af vores beretninger
Med undtagelse af beretningen om revisionen af statsregnskabet bliver kvaliteten
af alle vores beretninger hvert år evalueret af et eksternt panel. Evaluatorerne anvender en skala, der går fra mindre tilfredsstillende over tilfredsstillende til meget
tilfredsstillende.

Evalueringspanelet i 2018
• Professor Karsten Revs-

•

•

Afslutning af udestående punkter
Vi – og Statsrevisorerne – har en forventning om, at vores anbefalinger og kritik i beretningerne bliver fulgt op i de ansvarlige ministerier. Det er sådan, vi måler effekten
af vores arbejde i meget snæver forstand. På grund af problemernes – og ikke mindst
løsningernes – kompleksitet er det imidlertid ikke altid muligt at afslutte de udestående punkter inden for vores mål på 3 år. Det konkrete ansvar for at rette op på eventuelle kritiske forhold ligger hos de berørte myndigheder, og i 2018 blev kun 70 % af
punkterne håndteret i ministerierne inden for den 3-årige frist. Afslutningen af udestående punkter har varieret mellem 65 % i 2015 og 83 % i 2017.

•

•

bech – Juridisk Institut,
Aarhus Universitet
Professor Torben M. Andersen – Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
Professor Lotte Jensen –
Department of Management, Politics and Philosophy, CBS
Professor Jan Pries-Heje –
Institut for Mennesker og
Teknologi, Roskilde Universitet
Professor Asbjørn Sonne
Nørgaard – Institut for
Statskundskab, Syddansk
Universitet.
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Produktion og effekt i
2018
Herunder viser vi 14 nøgleindikatorer, der giver et samlet overblik over Rigsrevisionens
produktion og effekt i 2018.

23

beretninger afgivet til Statsrevisorerne inkl. beretningen om revisionen af statsregnskabet.

70 %

af vores anbefalinger er blevet fulgt af ministerierne inden for 3 år.

2

gå hjem-møder om beskyttelse mod ransomwareangreb og om løn og pension
tiltrak i alt ca. 200 deltagere.

53

notater afgivet til Statsrevisorerne.

100 %

af vores beretninger blev i forhold til den faglige kvalitet vurderet til at være enten
tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende af de eksterne evaluatorer.

48

anmodninger om aktindsigt modtaget og behandlet.
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80 %

blev medarbejdernes loyalitet målt til i årets trivsels- og ledermåling.

23

revisionserklæringer afgivet vedrørende statsregnskabet.

73

revisionserklæringer afgivet om selskaber uden for statsregnskabet og om
EU-projektregnskaber.

75 point
nåede medarbejdernes arbejdsglæde op på i årets trivsels- og ledermåling
(ud af 100).

2.890

gange blev Rigsrevisionens produkter omtalt i medierne.

77 %

af vores samlede omkostninger gik til produktion af vores kerneydelser.

5

udenlandske delegationer besøgte os for at høre om den danske revisionsordning.

386.165
besøg på vores website.
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Krav og forventninger til
2019
For 2019 har vi sat os 7 mål, som alle har rod i vores strategi, og som bidrager til opfyldelsen af vores 3 løfter til vores interessenter.

Minimum 25 % af de beretninger, vi afgiver til Statsrevisorerne, vedrører
mere end ét ministerområde.

Konsekvenserne af resultatet af revisionen beskrives i alle beretninger og
i alle udtalelser i erklæringer om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, hvor vi har haft væsentlige kritiske bemærkninger.

Vi afgiver 3 beretninger om forvaltningsrevision til Statsrevisorerne, hvor
vi konkluderer tydeligt om et forbedringspotentiale baseret på en vurdering af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Vi afgiver en tværgående beretning om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i årsrevisionen til Statsrevisorernes møde i august 2019.

Den faglige kvalitet i beretningerne bliver vurderet til at være tilfredsstillende af de eksterne faglige evaluatorer.

90 % af de udestående punkter i beretningerne skal være afsluttet inden
for 3 kalenderår.

90 % af de medarbejdere, der er ansat i de seneste 3 år, arbejder fortsat
i Rigsrevisionen ved udgangen af 2019.

Krav og forventninger til 2019 | 13

Konsekvenserne af revisionsresultaterne skal tydeliggøres
Rigsrevisionen ønsker at gøre det tydeligere for de reviderede, hvilke konsekvenser
deres forvaltning, aktiviteter og indsatser har for Folketinget, borgerne og virksomhederne. Konsekvenser kan opgøres som økonomiske konsekvenser og ikke-økonomiske konsekvenser, og fremover vil Rigsrevisionen beskrive, hvordan økonomien
og/eller borgerne bliver påvirket af eventuelle svagheder i administrationen. Som eksempel kan nævnes beretningen om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene, som vi afgav til Statsrevisorerne i januar 2019. Her vurderer vi, at Sundheds- og
Ældreministeriet og regionerne ikke i tilstrækkelig grad har taget initiativ til at sikre
sig viden om, hvorvidt der forekommer ikke-begrundede forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene. Denne vurdering følges op af en beskrivelse af konsekvensen
af den utilstrækkelige viden, som er, at ministeriet og regionerne ikke ved, om der er
ikke-begrundede forskelle i behandlingskvaliteten, og om en eventuel forskel har effekt i forhold til patienternes efterfølgende risiko for genindlæggelse og død.

Ny beretning om juridisk-kritisk revision og forvaltnings
revision
Rigsrevisionen tilføjer med denne beretning om resultaterne af den juridisk-kritiske
revision og forvaltningsrevisionen i årsrevisionen en helt ny beretning til sin produktportefølje. Vi har hidtil behandlet sager af denne art i vores årlige beretning om revisionen af statsregnskabet, som typisk er på 130-170 sider. Det er imidlertid vores erfaring, at forvaltningssagerne ofte ikke får den nødvendige opmærksomhed i denne
beretning, fordi de "forsvinder" i omtalen af fx fejl i ministeriernes regnskaber. Den
nye beretning vil blive afgivet til Statsrevisorerne i august 2019 sammen med beretningen om revisionen af statsregnskabet.

Fastholdelse af medarbejderne
Det er krævende og dyrt at rekruttere mange nye medarbejdere, og derfor er det vigtigt, at vi som ledere og kolleger sikrer, at nye medarbejdere får en god start i Rigsrevisionen – både arbejdsmæssigt og socialt. Vi har været igennem et par år, hvor udskiftningen i medarbejderstaben har været noget højere, end vi kunne ønske, og vi har
derfor sat os som mål, at 90 % af de medarbejdere, der er blevet ansat i de seneste
3 år, fortsat arbejder i Rigsrevisionen ved udgangen af 2019.

Gentagelse af tidligere mål
Vi fastholder vores 2 mål om forvaltningsrevision og tværgående beretninger fra 2018.
Derudover gentager vi de 2 mål om kvaliteten af vores beretninger og afslutningen af
udeståender punkter i beretningerne, som vi har opereret med i en årrække.
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Vores medarbejdere
Arbejdsglæde
Rigsrevisionen gennemfører hvert 2. år en trivsels- og ledermåling. I 2018 valgte 93 %
af medarbejderne at deltage i undersøgelsen og besvare en række spørgsmål om bl.a.
direktionen, samarbejdet med deres nærmeste leder og kolleger, arbejdsforhold, jobindhold, løn- og ansættelsesforhold samt mulighederne for læring og udvikling.
Undersøgelsen viste, at medarbejdernes samlede arbejdsglæde var steget med 2 point
til indeks 75 i forhold til målingen i 2016.

Personaleomsætning og rekruttering
Personaleomsætningen er faldet fra 12,7 % i 2017 til 11,8 % i 2018. I betragtning af at
Rigsrevisionen er en arbejdsplads med mange yngre medarbejdere, og at aktiviteten
på arbejdsmarkedet er øget væsentligt i de forløbne år, er vi godt tilfredse med udviklingen. I 2018 var den samlede gennemsnitlige personaleomsætning 13 % i staten og
17,3 % i departementerne (tal fra ISOLA – tværstatslig løn- og personalestatistik).

Hvor blev vores tidligere
medarbejdere ansat
• Udenrigsministeriet
• Sundheds- og Ældre•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ministeriet
Banedanmark
DSB
Skattestyrelsen
Energistyrelsen
Miljøstyrelsen
Landbrugsstyrelsen
Forsvaret
Finanstilsynet
Private revisionsselskaber
Grønlands Selvstyre
Den norske rigsrevision
Dansk Røde Kors.

Rekrutteringen af nye medarbejdere i 2018 er også forløbet tilfredsstillende med mange ansøgere til de annoncerede stillinger. Rekrutteringen af cand.merc.aud.er og it-revisorer er fortsat udfordret, men vi er dog lykkedes med at besætte alle ledige stillinger med velkvalificerede ansøgere.
Årsværksforbruget i Rigsrevisionen er steget fra 264 i 2017 til 280 i 2018. Stigningen
skyldes primært, at vi i løbet af 2018 har fået ansat de sidste af de medarbejdere, der
skal udføre den revisionsopgave, som tidligere blev udført af interne revisorer i diverse statslige institutioner, men som vi hjemtog i 2016. Herudover anvender vi også ekstra resurser på udviklingen af årsrevisionen.
Ved udgangen af 2018 beskæftigede Rigsrevisionen 309 medarbejdere, hvoraf 44 tiltrådte i løbet af året. 30 medarbejdere rejste fra Rigsrevisionen i 2018; 9 medarbejdere gik på pension eller trådte af andre årsager ud af arbejdsmarkedet, mens de resterende 21 blev ansat i andre statslige institutioner eller private virksomheder i stillinger
på enten samme eller højere niveau.
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Personalesammensætning
Personalesammensætningen i Rigsrevisionen har ikke ændret sig markant de seneste
år og afspejler meget tydeligt, at vi er en videnstung organisation.

7,1 %

4,2 %
Studenter

Kontoruddannede

88,7 %

Akademikere
inkl. ledere

Sygefravær
Sygefraværet er faldet fra 8,2 dage i 2017 til 7,6 dage i 2018, hvilket er 0,5 dage lavere
end gennemsnittet i staten. Justeret for langtidssygdom er det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder 4,8 dage, hvilket er 0,8 dage højere end vores målsætning og
0,2 dage højere end gennemsnittet i staten.
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Økonomiske resultater
Rigsrevisionens samlede resultat i 2018 viser et underskud på 3,9 mio. kr. bestående
af et mindreforbrug på lønsumsrammen på 0,8 mio. kr. og et merforbrug på 4,8 mio. kr.
i forhold til driftsbevillingen.
Underskuddet var forventet, da Rigsrevisionen har besluttet at returnere 10 mio. kr. af
de opsparede driftsmidler på tillægsbevillingen for 2018 til Folketinget. Renoveringen
af kontorlokalerne i 2017 er afsluttet, og der er derfor ikke i samme omfang som tidligere behov for en opsparing. Tilbageleveringen af midler medfører, at det akkumulerede driftsoverskud fra tidligere år falder til 16,5 mio. kr., som fordeler sig med 8,3 mio. kr.
på driftsmidler og 8,2 mio. kr. på lønmidler. Rigsrevisionen forventer at anvende en væsentlig del af de opsparede lønmidler i 2019 i forbindelse med udviklingen af årsrevisionen efter implementeringen af standarderne for offentlig revision (SOR).

Sådan har vi brugt pengene i 2018
Beretning om revisionen
af statsregnskabet
4,0 mio. kr.

Årsrevision
2,8 mio. kr.

Større undersøgelser
58,4 mio. kr.

Udvikling i alt
4,3 mio. kr.
Større undersøgelser
1,5 mio. kr.

Samlede
omkostninger
219,9 mio. kr.

Årsrevision
102,2 mio. kr.

Produktion i alt
168,7 mio. kr.
Notater
4,1 mio. kr.

Stabsfunktion
22,4 mio. kr.

Drift i alt
46,9 mio. kr.
Øvrig drift
24,5 mio. kr.
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Rigsrevisionens samlede omkostninger i 2018 på 219,9 mio. kr. fordelte sig på produktion, udvikling og drift.
77 % af vores omkostninger gik i 2018 til produktionen af vores kerneydelser: årsrevision, større undersøgelser, notater og beretningen om revisionen af statsregnskabet.
4,3 mio. kr. (2 %) af vores omkostninger gik til udvikling, bl.a. i forbindelse med vores
strategiske målsætning om at levere mere tværgående og datadreven revision.
Driftsomkostningerne på 46,9 mio. kr. udgør 21 % af vores samlede omkostninger og
dækker bl.a. over generel ledelse, HR, it, økonomi, sekretariat og husleje.
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Årsregnskab og revision
Rigsrevisionens årsregnskab for 2018
Resultatopgørelse
(1�000 kr.)

Note

Regnskabsåret
2017

Ikke-revideret
budget 2018

Regnskabsåret
2018

Ikke-revideret
budget 2019

212�100

217�200

212�200

224�300

6�033

4�500

3�574

2�700

218�133

221�700

215�774

227�000

14�559

13�200

13�263

13�800

OMKOSTNINGSREGNSKAB:
Ordinære driftsindtægter:
Indtægtsført nettobevilling
Indtægter ved revision

3

Ordinære driftsindtægter i alt
Ordinære driftsomkostninger:
Husleje
Personaleomkostninger:
Lønninger

140�650

151�862

Pensionsbidrag

23�174

24�791

Lønrefusion

÷2�052

÷3�471

Andre personaleomkostninger
Personaleomkostninger i alt

1�430
6

Andre ordinære driftsomkostninger
Afskrivninger

2

Internt køb af varer og tjenesteydelser
Lønninger uden for lønsumsloft

3

Andre ordinære driftsomkostninger

3

Ordinære driftsomkostninger i alt
Resultat af ordinær drift
Interne statslige overførselsindtægter
Interne statslige overførselsudgifter

3

Finansielle omkostninger
Årets nettoresultat efter omkostningsprincipper

1�077

163�202

175�100

174�258

180�800

32�810

27�900

25�084

31�500

1�306

1�200

1�575

1�200

1�241

1�200

1�243

1�200

3�790

3�200

2�687

2�200

1�088

900

481

300

217�996

222�700

218�593

231�000

137

÷1�000

÷2�818

÷4�000

0

0

÷171

÷200

929

1�200

1�115

1�100

334

300

183

200

÷1�126

÷2�500

÷3�945

÷5�100

Resultatdisponering:
Bortfald

114

3

Årets overskud/underskud

÷1�126

÷2�500

÷4�059

÷5�100

20�570

18�070

16�511

11�411

Nettobevilling

6�900

6�600

6�600

6�700

Indtægter (tjenestemandspensionsbidrag)

1�971

2�200

1�660

2�200

Udgifter (pensioner m.m.)

8�816

8�800

9�417

8�900

Rigsrevisionens pensionsregnskab i alt

6�845

6�600

7�757

6�700

55

0

÷1�157

0

Akkumuleret overskud

7

RIGSREVISIONENS PENSIONSREGNSKAB:

Årets nettoresultat efter udgiftsbaseret regnskab
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Balance
(1�000 kr.)

Note

31. december 2017

31. december 2018

AKTIVER:
Anlægsaktiver:
Materielle anlægsaktiver:
Indretning af lejede lokaler

1�023

902

Inventar og it-udstyr

2�392

2�148

2

3�416

3�050

8

3�378

3�378

6�794

6�428

5�380

3�261

8

6

50�149

42�425

2�277

11�358

Materielle anlægsaktiver i alt
Finansielle anlægsaktiver:
Statsforskrivning
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver:
Tilgodehavender (inkl. forudbetalte og skyldige lønninger)
Tilgodehavender, Rigsrevisionens pensionsregnskab
(inkl. forudbetalte pensioner)
Likvide beholdninger:
Uforrentet konto
Finansieringskonto
Likvide beholdninger i alt

52�425

53�783

Omsætningsaktiver i alt

57�814

57�050

Aktiver i alt

64�607

63�478

3�378

3�378

20�570

16�511

÷132

÷111

PASSIVER:
Egenkapital:
Reguleret egenkapital (startkapital)

8

Bortfald

3

Overført overskud
Egenkapital, pensioner
Egenkapital i alt

114

23.816

19.892

4

1�317

1�590

5

3�416

3�050

3�416

3�050

Leverandører af varer og tjenesteydelser

4�200

5�233

Anden kortfristet gæld

4�251

4�006

Hensatte forpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser:
Langfristet gæld
Langfristede gældsforpligtelser i alt
Kortfristede gældsforpligtelser:

140

117

Skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde mv.

Anden kortfristet gæld, Rigsrevisionens pensionsregnskab

27�468

29�590

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

36�059

38�946

64�607

63�478

Passiver i alt
Anvendt regnskabspraksis

1

Pensionsforpligtelser

9
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Noter til årsregnskabet
Note 1. Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de regnskabsbestemmelser, der gælder for Rigsrevisionen. Regnskabet for Rigsrevisionen (driftsbevilling) er omkostningsbaseret, mens Rigsrevisionens pensionsregnskab (anden bevilling) er udgiftsbaseret med en vis periodisering. Den anvendte
regnskabspraksis følger principperne for tilsvarende statslige bevillinger.
Den anvendte regnskabspraksis er den samme som sidste år.
Regnskabsperioden er finansåret. Udgangspunktet for resultatopgørelsen for Rigsrevisionen er, at
indtægter resultatføres på det tidspunkt, de optjenes, og omkostninger resultatføres på det tidspunkt, de forbruges. Forbrugsprincippet er dog kombineret med retserhvervelsesprincippet, når der
er tale om varer, som ikke lagerføres, og driftsmateriel, som ikke aktiveres. I balancen vises en opgørelse af Rigsrevisionens samlede aktiver og passiver.
Omkostningerne periodiseres herefter som følger:
• Lønsumsudgifter resultatføres løbende, i takt med at arbejdet udføres.
• Hensættelser til ferie og optjent overarbejde resultatføres én gang årligt.
• Varer og tjenesteydelser, hvor forbrug sker i samme finansår inden for 12 måneder fra levering

eller arbejdets udførelse, resultatføres ved levering eller ved arbejdets udførelse.

• Materielle aktiver afskrives over den forventede levetid, som afhængigt af aktivet er 3-10 år.

Kun aktiver over 50.000 kr. aktiveres.

• For forpligtelser, der ikke vedrører levering af varer og tjenesteydelser, registreres en hensæt-

telse eller en kortfristet gældspost, når en forpligtende begivenhed er indtruffet, og forpligtelsen
er sandsynlig og kan opgøres.

Indtægter resultatføres, når en levering af tjenesteydelser har fundet sted, og der er erhvervet en
juridisk ret til at modtage betaling.
Hensatte forpligtelser vedrører istandsættelse af lejede lokaler, som efter kontrakten skal afleveres
i vedligeholdt stand ved en eventuel opsigelse, og forventede udgifter til fratrædelsesaftaler, der er
indgået i regnskabsåret med faktisk fratrædelse i et efterfølgende år.
Løbende aktuelle pensionsudbetalinger til tjenestemænd udgiftsføres på resultatopgørelsen for
Rigsrevisionens pensionsregnskab. Der foretages ikke hensættelser til fremtidige udbetalinger af
pensionsydelser på balancen. Dog belastes lønsummen for Rigsrevisionen med omkostninger svarende til et teknisk pensionsbidrag.
Det løbende tekniske pensionsbidrag udgør 15 % af den pensionsgivende løn. For stillinger, som er
nybesat efter 1. august 2005 eller senere, er satsen 20,3 % af den pensionsgivende løn. Pensionsbidraget udgjorde 1,7 mio. kr. i 2018 (2 mio. kr. i 2017).
Pensionsforpligtigelserne opgjort i note 9 er aktuarmæssigt opgjort.
Rigsrevisionen anvender data fra Navision Stat/SKS ved udarbejdelsen af det aflagte finansielle
regnskab.
Der kan i regnskabsopstillingerne være enkelte afrundingsdifferencer.
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Note 2. Materielle anlægsaktiver
(1�000 kr.)

Indretning af
lejede lokaler

Inventar og
it-udstyr

Materielle
anlægsaktiver i alt

Kostpris, primo

5�184

6�849

12�033

Årets tilgang

0

1�210

1�210

Årets afgang

830

1�823

2�653

4�354

6�236

10�590

Akkumulerede afskrivninger pr. 31. december 2018

÷3�451

÷4�089

÷7�540

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2018

902

2�148

3�050

÷121

÷1�454

÷1�575

Kostpris pr. 31. december 2018

Årets afskrivninger

Anlægsaktiverne vedrørende indretning af lejede lokaler er installationer, som Rigsrevisionen har
bekostet, i Sct. Annæ Palæ, hvor Rigsrevisionen bor til leje. Anlægsaktiverne vedrørende inventar
og it-udstyr udgøres primært af it-materiel.
Note 3. Indtægtsdækket virksomhed
(1�000 kr.)
Lønninger uden for lønsumsloft

Forbrug
2018

Bevilling
2018

Årets afvigelse
2018

Primo
2018

Akkumuleret
resultat i alt

2�687

3�700

1�013

÷2�251

÷1�238

Andre ordinære driftsomkostninger

481

1�300

819

÷443

376

Interne statslige overførselsudgifter

171

Udgifter
Indtægter ved revision
I alt

÷171

÷171

3�339

5�000

1�661

÷2�694

÷1�033

÷3�574

÷5�000

÷1�426

2�573

1�147

÷235

0

235

÷121

114

Bortfald af årets resultat
Balance
Årets resultat er et overskud på 235 t.kr. Det akkumulerede overskud er herefter på 114 t.kr. Det
akkumulerede overskud ultimo 2018 er bogført som bortfald af årets resultat på underkonto
03.31.11.90, da overskuddet ikke må anvendes til Rigsrevisionens almindelige drift.
Note 4. Hensatte forpligtelser
Rigsrevisionens renoveringsprojekt er ultimo 2017 afsluttet, og 4. sal er afleveret til Bygningsstyrelsen. På baggrund af det afleverede kontorareal på 4. sal i Sct. Annæ Palæ har Rigsrevisionen i 2017
betalt Bygningsstyrelsen for reetablering af kontorarealet til en pris på 850 kr./m². Hele Rigsrevisionens lejede kontorareal i Sct. Annæ Palæ udgør i alt 6.523 m². Hensættelse til vedligeholdelse vil
herefter udgøre i alt 5.544 t.kr. fordelt over 10 år. Ultimo 2018 er hensættelsen herefter på 554 t.kr.
Rigsrevisionen har hensat forventede udgifter til fratrædelsesaftaler. Fratrædelserne er i 2018 resultatført på lønkontoen og modposteret på hensættelseskontoen. Ultimo 2018 er hensættelsen
hertil på i alt 1 mio. kr.

÷114
0
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Note 5. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året
Rigsrevisionen har månedsvist afskrevet anlægsaktiver og foretaget de deraf følgende likviditetsmæssige omflytninger på de tilhørende SKB-bankkonti. Rigsrevisionen har som forudsat i likviditetsordningen reguleret den uforrentede SKB-bankkonto ultimo januar 2019, så saldoen modsvarer de
opgjorte nettoforpligtelser (hensatte forpligtelser, omsætningsaktiver, kortfristede gældsforpligtelser og overført overskud) pr. 31. december 2018.
Udnyttelse af lånerammen
(1�000 kr.)

Regnskabsåret 2018

Sum af materielle anlægsaktiver

3�050

Låneramme

7�500

Udnyttelsesgrad

40�7 %

Note 6. Opfølgning på lønsumsloft
(1�000 kr.)

Akkumuleret
opsparing
primo 2018
Overført
godkendelse fra
Folketinget

Regnskabsåret
2018

Lønsumsloft

175�100

Lønforbrug

174�258

Forskel

7�369

842

Akkumuleret
opsparing
ultimo 2018

8�211

Rigsrevisionen er i lighed med statsinstitutioner bundet af et lønsumsloft. Rigsrevisionens personaleomkostninger skal holde sig inden for den ramme, der er udmeldt på finansloven og tillægsbevillingen for 2018. Rigsrevisionen kan dog overskride rammen med et beløb, der efter godkendelse fra
Folketinget er overført fra tidligere år, hvor Rigsrevisionen ikke har udnyttet lønsumsbevillingen fuldt
ud.
Rigsrevisionen har i 2018 et mindreforbrug på lønsumsrammen på 0,8 mio. kr., der tillægges det videreførte overskud fra tidligere år. Rigsrevisionen har herefter et akkumuleret overskud til fremtidige overskridelser af lønsumsloftet på 8,2 mio. kr.
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Note 7. Bevillingsregnskabet
(Mio. kr.)
Nettoudgiftsbevilling
Indtægter
Udgifter
Årets resultat

Regnskabsåret 2017

FL/TB
2018

Ikke-revideret
budget 2018

Regnskabsåret 2018

Forskel
2018

Ikke-revideret
budget 2019

FL/TB
2019

212�1

212�2

217�2

212�2

5�0

224�3

224�3

6�0

6�3

4�5

3�7

0�8

2�9

6�3

219�3

218�5

224�2

219�9

4�3

232�3

230�6

÷1�1

0�0

÷2�5

÷3�9

1�4

÷5�1

0�0

Opgørelse af akkumuleret resultat:
Akkumuleret overskud primo 2018

20�6

Bortfald

÷0�1

Årets resultat

÷3�9

Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo dette år

16�5

Rigsrevisionen har i 2018 et underskud på 3,9 mio. kr. Underskuddet fratrækkes det videreførte
overskud fra tidligere år. Rigsrevisionen har et mindreforbrug på lønsumsrammen på 0,8 mio. kr. og
et merforbrug på øvrig drift på 4,8 mio. kr. Derudover er der et bortfald på 0,1 mio. kr., jf. note 3.
På finansloven 2018 var nettoudgiftsbevillingen 222,2 mio. kr. Rigsrevisionen har afgivet 10 mio. kr.
af de opsparede driftsmidler på tillægsbevillingen for 2018.
Note 8. Statsforskrivning og reguleret egenkapital (startkapital)
Den regulerede egenkapital (startkapital) er den kapital, som staten har skudt ind i Rigsrevisionen.
Modposten på balancen til den regulerede egenkapital er en statsforskrivning. Værdien af den regulerede egenkapital og dermed også statsforskrivningen svarer til udsvingsgrænsen for Rigsrevisionens akkumulerede underskud. Statsforskrivningen er oprindeligt beregnet som 2 % af bruttoudgiften for 2006.
Note 9. Pensionsforpligtelser
(Mio. kr.)
Pensionsforpligtelser

Pr. 31. december 2017

Pr. 31. december 2018

310�4

307�2

Rigsrevisionens samlede kapitalværdi af de optjente pensionsforpligtelser til nuværende tjenestemænd (inkl. kapitalværdi af fremtidig pensionsaldersstigning) og til tjenestemandspensionister udgjorde 307,2 mio. kr. pr. 31. december 2018. Pr. 31. december 2017 udgjorde pensionsforpligtelserne
310,4 mio. kr.
Pensionsforpligtelserne genberegnes fra og med 2017 hvert 5. år af en aktuar. I de øvrige år nedjusteres den opgjorte værdi udelukkende for de tjenestemænd, som ikke længere modtager pension.
Pensionsforpligtelserne er opgjort efter de regler, som er offentliggjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet den 5. juli 2017 i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., jf. 9.72.90. Hensatte forpligtelser.
Der er i modellen taget højde for tilbagetrækningsreformen og den dermed forbundne senere tilbagetrækningsalder. Der anvendes en pensionsalder svarende til 2 år efter tidligste pensionsalder i
henhold til pensionsregulativet for kommuner. Derudover er der taget højde for reglerne for fradrag
i pensionen ved pensionering før folkepensionsalderen, idet det dels afhænger af, om man er født
før eller efter den 1. januar 1959, dels om man er ansat før eller efter den 1. januar 2007. Den årlige
tilvækst svarer til en gennemsnitlig bidragsprocent af den pensionsgivende løn på 45,1 %. I den gennemsnitlige bidragsprocent er den årlige tilvækst og lønningerne vægtet i forhold til den forventede
periode, hvori tilvæksten sker. Pensionsforpligtelserne er opgjort med forventet levealder baseret
på Finanstilsynets senest offentliggjorte benchmark for levetidsforudsætninger inkl. benchmark for
forventede fremtidige levetidsforbedringer. Der tages hensyn til køn og alder. Modellen er en branchekonform aktuarmæssig levetidsmodel beregnet af Finanstilsynet på baggrund af observerede data. De øvrige elementer i beregningerne og kapitaliseringsprincipperne er taget fra G82-grundlaget.
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Ledelsespåtegning
Rigsrevisionens ledelse har dags dato aflagt årsrapport med årsregnskab for 2018 for
hovedkonto 03.31.11. Rigsrevisionen og underkonto 03.41.01.60. Rigsrevisionens pensioner. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de regnskabsbestemmelser,
der gælder for Rigsrevisionen, og indgår som en integreret del af Folketingets årsregnskab.
Det tilkendegives hermed:
at årsrapporten er rigtig, dvs. ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller
udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er
fyldestgørende
• at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis
• at der er etableret forretningsgange, som sikrer en økonomisk hensigtsmæssig
forvaltning af de midler, der er aflagt regnskab for.
•

København, den 26. marts 2019

Lone Strøm

Nanna Henning

Rigsrevisor

Afdelingschef

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til Folketingets Præsidium
Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Rigsrevisionen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis, som anført på s. 18-24. Årsregnskabet udarbejdes efter de regnskabsbestemmelser, der gælder for Rigsrevisionen, og indgår som en integreret del
af Folketingets årsregnskab.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsbestemmelser, der gælder for
Rigsrevisionen, og indgår som en integreret del af Folketingets årsregnskab.
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Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i den af Folketingets Præsidium fastsatte revisionsinstruks for Folketingets revisor. Vores ansvar
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit
”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Folketinget i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at
Rigsrevisionen som sammenligningstal i resultatopgørelsen og i note 7 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 har medtaget det godkendte resultatbudget for
2018. Disse sammenligningstal har – som det også fremgår af årsregnskabet – ikke
været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsbestemmelser, der gælder for Rigsrevisionen, og indgår som en integreret del af Folketingets årsregnskab. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Rigsrevisionens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor
dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at indstille driften eller
ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive
en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bestemmelserne i den af Folketingets Præsidium fastsatte revisionsinstruks for Folketingets revisor, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge
af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger,
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder
om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for
offentlig revision, jf. bestemmelserne i den af Folketingets Præsidium fastsatte revisionsinstruks for Folketingets revisor, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt
og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke
for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Rigsrevisionens interne
kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Rigsrevisionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Rigsrevisionen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer,
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til de for Rigsrevisionen gældende regnskabsbestemmelser.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
kravene i de for Rigsrevisionen gældende regnskabsbestemmelser. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de tilhørende institutioner, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse
med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver
vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner,
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante
bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om
de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er
omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 26. marts 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jens Otto Damgaard

Jesper Randall Petersen

Statsautoriseret revisor

Statsautoriseret revisor
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Bilag 1. Beretninger afgivet i 2018
Januar 2018
Salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion
Ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne
Februar 2018
Folkeskolereformen
Beskyttelse mod ransomwareangreb
Marts 2018
Myndighedernes brug af tolkeydelser
Løn- og fratrædelsesforhold for direktionen og øvrige chefer i DR
Arkæologiske undersøgelser
April 2018
Politiets opgavevaretagelse efter styrket terrorberedskab og indførelse af
midlertidig grænsekontrol
Maj 2018
Statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere
Juni 2018
Sundhedsplatformen
Udflytning af statslige arbejdspladser
Veterinært laboratoriebyggeri på DTU
August 2018
Revisionen af statsregnskabet for 2017
Forvaltningen af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner
September 2018
Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver
Behandling af konkurrencesager
Oktober 2018
Tilskud på fiskeriområdet
Statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn
November 2018
Udredningsretten
Refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer
Jobcentrenes effektivitet
December 2018
Forløbet for flygtninge med traumer
Rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter
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Bilag 2. Rigsrevisionens øvrige revisionsopgaver ud over ministerområdeerklæringer i beretningen om revisionen af statsregnskabet
Udenrigsministeriet
Investeringsfonden for Udviklingslande
Investeringsfonden for Østlandene
Klimainvesteringsfonden
Den Arabiske Investeringsfond
Ukraine Investment Facility
Landbrugsinvesteringsfonden
Nordisk Ministerråd
Nordisk Kulturfond
Nordisk Råd
Erhvervsministeriet
Vækstfonden
Danmarks Grønne Investeringsfond
Danmarks Eksportkredit
Danmarks Erhvervsfond
Finansiel Stabilitet
DanPilot
Nordsøenheden
Nordsøfonden
Rejsegarantifonden
DANAK
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber
Nordisk Patent Institut
Sundheds- og Ældreministeriet
MedCom
Sundhed.dk
Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Grundforskningsfond

Kulturministeriet
DR
TV 2/Bornholm
TV 2/Fyn
TV 2 Lorry
TV MIDTVEST
TV 2 Nord
TV ØST
TV 2 ØSTJYLLAND
Kirkeministeriet
Fællesfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
Dansk Hunderegister
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
DSB
Metroselskabet
Udviklingsselskabet By & Havn
Naviair
Hovedstadens Letbane
Din Offentlige Transport
Fjordforbindelsen Frederikssund
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Energinet
Vandsektorens Teknologiudviklingsfond
EU
Erklæringer på EU-projektregnskaber (30)

