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Med henvisning til brev af 3. december 2008 fra Statsrevisorernes sekretariat, hvormed beretning nr. 19/2007 om revisionen af statsregnskabet
for 2007 blev fremsendt, redegøres herved for de foranstaltninger og
overvejelser, som beretningen giver anledning til på udviklingsbistandens
område. For Udenrigsministeriets områder i øvrigt henvises til udenrigsministerens redegørelse.
Jeg har igen i år med tilfredshed noteret mig Rigsrevisionens positive
vurdering af regnskabsaflæggelsen og regnskabsforvaltningen på Udenrigsministeriets område, herunder at Rigsrevisionen har lagt vægt på, at
tilskudsforvaltningen er vurderet som tilfredsstillende.
Det er i den forbindelse meget tilfredsstillende, at Rigsrevisionen ikke
har bemærkninger i tilknytning til bevillingskontrollen på udviklingsbistandens område.
Det er ligeledes tilfredsstillende at konstatere, at Statsrevisorerne ikke har
fundet anledning til at afgive bemærkninger om Udenrigsministeriet,
herunder om ministeriets forvaltning af udviklingsbistand. Dette forhold
understreger lige som sidste år, at kvaliteten af Udenrigsministeriets økonomiforvaltning og regnskabsaflæggelse generelt fortsat forbedres og
styrkes.
Jeg finder endvidere Rigsrevisionens positive konklusioner vedrørende
Udenrigsministeriets tilrettelæggelse og gennemførelse af forvaltningen
af generel budgetstøtte til Mozambique for tilfredsstillende. Jeg hæfter
mig her især ved Rigsrevisionens konklusioner om, at Udenrigsministeriet har fastlagt de nødvendige retningslinjer og kriterier for at yde generel
budgetstøtte, og at reglerne herfor er efterlevet forud for godkendelsen
af det seneste budgetstøtteprogram i 2007 til Mozambique.
For så vidt angår de områder, hvor Rigsrevisionen konstaterede forhold,
som gav anledning til bemærkninger vedrørende tilskudsforvaltningen i
hjemmetjenesten eller på repræsentationer i udetjenesten, har jeg med
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glæde konstateret, at Rigsrevisionen finder ministeriets initiativer tilfredsstillende. Det drejer sig dels om ministeriets initiativer til, via ministeriets
intranet, at støtte de repræsentationer, som forvalter multilateral bistand.
Det drejer sig desuden om ministeriets initiativer rettet mod at forbedre
rapportering og information om status for tilbagebetaling af lån, herunder på finansloven. Endelig drejer det sig om ministeriets fortsatte monitorering af udviklingen i antallet af udstående regnskaber og opfølgning
herpå.
Kopi af denne skrivelse er samtidig fremsendt til rigsrevisor.
Med venlig hilsen

Ulla Tørnæs

