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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 11/06 om Udenrigsministeriets investeringsfonde, 

IFU og IØ 

 

Udviklingsministerens redegørelse af 21. september 2007 

Udenrigsministerens redegørelse af 21. september 2007 

 17. oktober 2007 

 

RN A507/07 

 

 

I. Indledning 

1. Beretningen handlede om Udenrigsministeriets investeringsfonde. Disse omfatter Indu-

strialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) og Investeringsfonden for Østlande (IØ). 

IFU hører under udviklingsministerens ressortområde, og IØ hører under udenrigsministe-

rens ressortområde. 

 

2. Statsrevisorerne fandt det utilfredsstillende, at Udenrigsministeriet ikke har ført et tilsyn 

med fondene, der i tilstrækkelig grad fulgte op på, om IFU’s aktiviteter blev orienteret mod 

mere risikofyldte investeringer i fattigere lande. 

 

II. Tilsyn og koordination 

3. Udviklingsministeren hæfter sig i sin redegørelse ved, at Statsrevisorernes bemærkning 

er rettet mod Udenrigsministeriets opfølgning på Akt 382 26/6 1996. Beretningen viser, at 

Udenrigsministeriet ikke har sikret sig tilstrækkelige, konkrete informationer om fondenes 

investeringer i fattigere lande. Udenrigsministeriet har i perioden 1996-2000 med Akt 382 

26/6 1996 tilført IFU en kapital på 750 mio. kr. til brug for investeringer i fattigere lande. Ka-

pitaltilførslen medførte merinvesteringer på 472 mio. kr., men kun 150 mio. kr. i nye projek-

ter i de fattigere lande.  

 

Udviklingsministeren henleder i sin redegørelse opmærksomheden på, at Udenrigsministe-

riet har oplyst, at IFU fra og med 2006 af ministeriet er blevet pålagt at styrke sin fattig-

domsorientering ved at foretage alle nyinvesteringer i lande omfattet af en særlig og lavere 

BNI-grænse på 2.604 USD for kalenderåret 2006, stigende til 2.772 USD for kalenderåret 

2007. Udviklingsministeren oplyser endvidere i sit svar, at ministeriet løbende vil følge op 

på, at IFU overholder det nye BNI-loft ved nyinvesteringer, og derved sikre den styrkede 

fattigdomsorientering.  

 

Jeg finder det tilfredsstillende, at Udenrigsministeriet i 2006 pålagde IFU den fattigdoms-

orientering, som var en væsentlig faktor i aktstykket fra 1996. 

 

Jeg vil følge, hvordan Udenrigsministeriet sikrer overholdelse af det nye BNI-loft ved nyin-

vesteringer. 

 

4. Udviklingsministeren og udenrigsministeren henviser i deres redegørelser til, at det af 

beretningen fremgår, at Udenrigsministeriet i 2006 har taget en række initiativer til et mere 

tilfredsstillende tilsyn. Udenrigsministeriet har, som opfølgning på Rigsrevisionens beret-
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ning, indgået aftale med IFU og IØ om formatet for, omfanget af og tidspunktet for rapporte-

ringen til ministeriet. Rigsrevisionen har modtaget aftalen i forbindelse med ministersvarene.  

 

Jeg vil følge Udenrigsministeriets tilsyn med IFU og IØ. 

 

5. Udenrigsministeriet har i 2006 udarbejdet en erhvervshandlingsplan for de forskellige 

erhvervsinstrumenter. Det fremgår af beretningen, at ministeriet hermed har taget initiativ 

til et klarere grundlag for at koordinere IFU’s aktiviteter med ministeriets øvrige erhvervstil-

tag på udviklingsområdet. 

 

Udenrigsministeriets erhvervshandlingsplan er et bedre grundlag for koordinering. Jeg vil 

følge Udenrigsministeriets arbejde med at sikre en effektiv koordination. 

 

III. Strategi for fondene 

6. Beretningen viste, at fondene ikke har udarbejdet en overordnet strategi, der samler op 

på de mange særlige planer for fx indsatsen over for små og mellemstore virksomheder, 

forretningsetik og Afrika-investeringer. Udviklingsministeren er enig i, at der er brug for, at 

IFU også mere overordnet formulerer sine strategiske overvejelser for at samle op på fon-

dens mange særlige planer. Udenrigsministeren er ligeledes enig i, at der er brug for, at IØ 

også mere overordnet formulerer sine strategiske overvejelser inden for rammen af rege-

ringens beslutning om, at IØ skal udfases frem til 2012, hvorefter fonden helt vil stoppe for 

nyinvesteringer. Udviklingsministeren og udenrigsministeren oplyser, at fondenes overord-

nede strategi tilrettelægges i forbindelse med IFU- og IØ-bestyrelsens drøftelser. Således 

oplyser udviklingsministeren og udenrigsministeren, at de i overensstemmelse med mini-

steriets nye aftale med fondene om omfang af og tidsplan for fondenes rapportering mod-

tager en kort skriftlig redegørelse for bestyrelsens aktuelle målsætninger for IFU og IØ, 

fondenes succeskriterier og fondenes operationelle retningslinjer.  

 

Jeg finder dette tiltag tilfredsstillende og vil følge implementeringen af IFU’s og IØ’s strate-

gier. 

 

IV. IFU’s binding til danske virksomheder  

7. Udviklingsministeren anfører i sit svar, at der pågår drøftelser mellem Udenrigsministe-

riet og IFU med henblik på at vurdere konsekvensen af, at IFU’s investeringer i henhold til 

lovgrundlaget kun kan ske sammen med danske virksomheder. Udviklingsministeren oply-

ser, at Udenrigsministeriet i tilfælde af en liberalisering på dette område vil sikre sig det 

nødvendige lovgivningsmæssige grundlag herfor og underrette Rigsrevisionen herom.  

 

Jeg finder dette tilfredsstillende og vil følge sagen.  

 

8. Det er sammenfattende min opfattelse, at ministrenes redegørelse er tilfredsstillende.  

 

Jeg vil følge ministeriets tilsyn og orientere Statsrevisorerne om følgende punkter: 

 

 Udenrigsministeriets tiltag vedrørende sikring af, at IFU lever op til det nye BNI-loft for 

nyinvesteringer 

 Udenrigsministeriets tilsyn med IFU og IØ 

 Udenrigsministeriets arbejde med erhvervshandlingsplanen i relation til IFU og IØ 

 IFU’s og IØ’s redegørelser om målsætninger, fondenes succeskriterier og fondenes 

operationelle retningslinjer 

 om Udenrigsministeriet sikrer det nødvendige lovgrundlag ved en eventuel afbinding af 

IFU til danske virksomheder. 

 

 

 

Henrik Otbo 
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