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Vedr. statsrevisorernes beretning nr. 28/2013 om revisionen af statsregnskabet
for 2013
Rigsrevisionen har den 2. oktober 2014 offentliggjort beretning nr. 28/2013 om revisionen af
statsregnskabet for 201 3 samt statsrevisorernes bemærkninger.
Jeg har med tilfredshed noteret, at Rigs revisionen samlet set konstaterer, at regnskabsaflæggelsen i
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2013 er rigtig, og at der nu er etableret forretningsgange
og interne kontroller i den regnskabsmæssige forvaltning, som understøtter disse dispositioner.
Rigsrevisionen bemærker dog, at ministeriet to år efter oprettelsen endnu ikke har etableret en
hensigtsmæssig tilskudsadministration. Ministeriet skal henlede opmærksomheden på, at ministeriet
den 7. november 2013, den 31. december 2013 og ved den afsluttede revision for 2013 i april 2014
har oversendt dokumentation til Rigsrevisionen om ministeriets tiltag vedrø rende tilskudsforvaltning.
Ministeriet vil desuden påpege, at der i Rigsrevisionens afrapportering af tilskudsrevisionen fra
december 2013 er nævnt, at ministeriet har gennemført en række initiativer, som har styrket
ministeriets tilskudsforvaltning.
Rigsrevisionen konstaterer ligeledes, at ministeriet ikke systematisk har foretaget for- og
efterkalkulationer at gebyrer i relation til Ledningsejerregistret, Husettersynsordningen og Digital
adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM).
Forud for Rigsrevisionens revision at gebyrordningerne fremsendte ministeriet en vejledning om
gebyrfastsættelse og beregning at overhead, som dokumenterede, at ministeriet havde iværksat en
systematisk praksis tor tor- og efterkalkulationer, gebyrberegning og beregning at overhead i
overensstemmelse med Rigs revisionens forslag herom.
Ministeriet kan yderligere orientere om, at ministeriet i foråret 2014 har udarbejdet analyser at alle
ministeriets gebyrordninger og som resultat heraf reguleres gebyret tor Ledningsejerregistret og
Huseftersynsordningen pr. 1. januar 2015 for at sikre, at balanceperioderne for de pågældende
ordninger overholdes fremadrettet.
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