
FORSVARSMINISTERIET 

Den 14. februar 2005

Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser, som beretningen om statsregnskabet

2003 giver anledning til.

Statsrevisoratet har 16. december 2004 fremsendt Statsrevisorernes Beretning nr. 15 2003 om

statsregnskabet for 2003. Her fremsendes min redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser,

som beretningen giver anledning til. Redegørelsen er samtidig sendt til Rigsrevisor.

Jeg konstaterer, at Rigsrevisionen vurderer, at regnskabsforvaltningen på Forsvarsministeriets

område samlet set har været tilfredsstillende, at regnskaberne på Forsvarsministeriets område er

rigtige, og at dispositionerne har været i overensstemmelse med bevillinger og love m.v.

Nedenfor følger mine bemærkninger til de mere specifikke forhold, som omhandler

Forsvarsministeriets område.

Afsluttende revision af Forsvarskommandoen, hjemmeværnet, Forsvarets Bygningstjeneste og

Farvandsvæsenet (intern revision)

Forsvarets Interne Revision konstaterede afvigelser mellem DeMars og SCR på grund af, at der

var foretaget ændringer i relationerne i løbet af året, uden at der var foretaget efterfølgende

gennemgang af alle konti. Rigsrevisionen og Forsvarsministeriet har tilkendegivet enighed om det

uheldige heri. Der vil fremover være større opmærksomhed knyttet til sådanne ændringer samt

tekniske løsninger.

Lønrevision ved departementet

Revisionen vurderede området som meget tilfredsstillende. Jeg har ikke yderligere bemærkninger

hertil.

It-revision ved Forsvarskommandoen og underliggende myndigheder, hjemmeværnet og

Farvandsvæsenet (intern revision)

Der blev i 2003 konstateret fejl i administrationen af brugeradgange til DeMars. Rigsrevisionen har

i beretningen udtrykt tilfredshed med, at Forsvarskommandoen har udgivet koncernfælles

bestemmelsesgrundlag for DeMars autorisationsstyring. På baggrund heraf vil jeg ikke foretage

yderligere, idet der dog fortsat vil være fokus på området.

Revision af materielanskaffelsesprojekter ved 2 materielkommandoer under FKO (intern revision)

Ved intern revision blev konstateret fejl vedr. bodsbetalinger. Rigsrevisionen vurderer, at fejlene

ikke i væsentligt omfang har vanskeliggjort styringen af midlerne til materielanskaffelser.

Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at der sikres mere retvisende projektregnskaber for

projekter igangsat efter aktstykke, idet økonomihåndbogen er opdateret. På baggrund af

håndteringen af sagen og forbedringen af projektregnskaberne finder jeg ikke behov for yderligere

tiltag.

Regnskabsforvaltning vedrørende forsvarets indsats i Irak

Rigsrevisionen vurderer, at regnskabsforvaltningen ved indsatsen i Irak var tilfredsstillende og

forretningsgange og interne kontroller var med til at sikre et rigtigt regnskab. Derudover vurderer

Rigsrevisionen, at regnskabet for indsatsen er rigtigt, og at dispositionerne har været i

overensstemmelse med aftalen herom. Jeg agter på baggrund af revisionsresultaterne ikke at

iværksætte tiltag.



Tværgående bidrag om årsrapporter

Rigsrevisionens anbefalinger vedr. udarbejdelse af årsrapporter vil indgå i den videre brug og

udvikling af årsrapporterne. Jeg forventer, at der vil ske en forbedring af årsrapporterne i takt med

øget erfaring hermed samt udviklingen af mål- og resultatstyringen på Forsvarsministeriets

område.
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