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Finansministerens redegørelse til beretning nr. 20/2016 om
Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden
I brev af 22. juni 2017 har Statsrevisorerne anmodet om finansministerens redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som Rigsrevisionens beretning nr.
20/2016 om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden har givet
anledning til.
Jeg har noteret mig, at det i beretningen fremgår, at Rigsrevisionen vurderer, at de
ansvarlige ministerier inden for de givne rammer har en tilfredsstillende forvaltning af Danmarks udviklingsbistand i relation til flygtningerelaterede udgifter, der
medregnes som udviklingsbistand. Tilsvarende konstateres af Statsrevisorerne i
bemærkningen til beretningen.
Jeg hæfter mig endvidere ved, at Rigsrevisionen finder, at udgifter til afviste asylansøgere og asylsagsbehandling, som Danmark DAC-rapporterer, ikke falder indenfor DAC-direktivet for flygtningemodtagelsesudgifter. I det nuværende DACdirektiv er flygtningemodtagelsesudgifter overordnet beskrevet, hvilket efterlader
et fortolkningsrum for de enkelte medlemslande. På nuværende tidspunkt rapporterer andre OECD-lande ligeledes udgifter til asylsagsbehandling og afviste asylansøgere.
Der pågår p.t. et arbejde i OECD med at præcisere DAC-direktivet for flygtningerelaterede udgifter, der medregnes som udviklingsbistand. Når de endelige præciseringer vedtages, vil Danmark gennemgå den danske praksis med henblik på at
indpasse denne i overensstemmelse med evt. præciseringer. Jeg vil dertil nævne, at
det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen fuldt ud vil udnytte mulighederne for at finansiere udgifter til modtagelse af asylansøgere via udviklingsbistanden
i overensstemmelse med hidtidig praksis.
Det fremgår af beretningen, at der skulle have været indgået tilsagn for ca. 1 mia.
kr. yderligere, hvis målsætningen for tilsagn på 0,7 pct. af BNI i 2016 skulle have
været opnået. Der har hidtil været normal praksis, at bevillinger til udviklingsbistand på regnskabet afviger fra budgetteringen på finansloven, sådan som det jo
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også er tilfældet for mange andre bevillinger på finansloven. Under tidligere regeringer var der ligeledes mindreforbrug på regnskabet. Som noget nyt besluttede
regeringen i maj måned at introducere en reguleringsmekanisme, der fremadrettet
vil bidrage til at sikre, at Danmarks udviklingsbistand udgør præcist 0,7 pct. af
BNI på tilsagn over en tre-årig periode. Jeg er tilfreds med, at regeringen dermed
sikrer, at der gives tilsagn for præcist den procentsats, der afsættes på finansloven.
Jeg vil samtidig understrege, at OECD opgør bistandsprocenten på baggrund af
faktiske udbetalinger. Målt på udbetalinger udgjorde Danmarks udviklingsbistand
0,75 pct. af BNI i 2016.
I beretningen finder Rigsrevisionen, at de ansvarlige ministerier bør sikre en større
grad af åbenhed om de flygtningerelaterede udgifter, da det vil bidrage til at sikre
en større åbenhed om den samlede udviklingsbistand. Jeg kan dertil oplyse, at der
snarest vil blive offentliggjort et faktaark, der vil være med til at øge graden af
åbenhed om de flygtningerelaterede udgifter.
Jeg fremsender et eksemplar af denne redegørelse til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

Kristian Jensen
Finansminister
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