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Statsrevisorernes beretning nr. 16/2010 om revision af stats-
regnskabet for 2010 
 
I brev af 25. november 2011 fra Statsrevisorernes sekretariat, hvormed 
beretning nr. 16/2010 om revisionen af statsregnskabet for 2010 blev 
fremsendt, anmodes der om, at jeg redegør for de foranstaltninger og 
overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Redegørelsen er 
samtidig sendt til Rigsrevisor. For Udenrigsministeriets område henvises til 
særskilt redegørelse fra Udenrigsministeren.  

Jeg har med tilfredshed noteret mig Rigsrevisionens vurdering af regn-
skabsaflæggelsen og regnskabsforvaltningen på Udenrigsministeriets område 
som værende betryggende. Det er ligeledes tilfredsstillende at konstatere, at 
Statsrevisorerne ikke har fundet anledning til at afgive bemærkninger om 
Udenrigsministeriet. Dette forhold understreger, lige som sidste år, at 
kvaliteten af Udenrigsministeriets økonomiforvaltning og regnskabsaflæg-
gelse generelt fortsat har et tilfredsstillende niveau. 

Rigsrevisionen har ved sin forvaltningsrevision af tre repræsentationer i afri-
kanske lande m.h.t. udviklingsbistandsprogrammer fundet, at de valgte indikatorer for 
målopfyldelse i nogle tilfælde kunne være mere relevante og dækkende.  

Jeg kan hertil oplyse, at Udenrigsministeriet i sine retningslinjer for udvik-
lingsbistanden, Aid Management Guidelines, har understreget, at der årligt 
skal ske opdatering af indikatorerne, og at der skal være tre indikatorer både 
for alle programmer over 35 mio. kr. og for hver komponent i sektorpro-
grammerne. I resultatplanlægningsrammen fra juli 2011 peges der på vigtig-
heden af repræsentative indikatorer og på behovet for at fokusere på at 
videreudvikle disse. En systematisk videreudbygning af indikatorerne for 



målopfyldelse, både kvalitativt og kvalitativt, er således en del af resultat-
planlægningsrammens handlingsplan for de kommende år. 

For så vidt angår Udenrigsministeriets puljeordninger har jeg noteret mig, at Rigs-
revisionen finder, at området samlet set ikke fungerede helt tilfredsstillende, 
samt at tilsynet med og kontrol af NGO’ernes regnskaber ikke har været 
foretaget korrekt. I den forbindelse kan jeg oplyse, at Udenrigsministeriet har 
strammet op på de interne procedurer og i forlængelse af Rigsrevisionens 
anbefalinger har foretaget en række præciseringer i retningslinjerne for 
puljeordningerne. Endelig er ansvaret for gennemgang og godkendelse af 
indsendte regnskaber og revisionsrapporter flyttet til et andet kontor med 
den nødvendige finansielle ekspertise.    

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen samlet set finder 
Udenrigsministeriets håndtering af sagen om misbrug af bistandsmidler til Burma 
tilfredsstillende. 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Christian Friis Bach 


