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Med henvisning til Statsrevisoratets skrivelse af 1. december 2005, hvormed beretning nr. 18/04

om revisionen af statsregnskabet for 2004 blev fremsendt, skal jeg herved redegøre for de

foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til på udviklingsbistandens

område. For Udenrigsministeriets områder i øvrigt henvises til udenrigsministerens redegørelse.

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen ligesom sidste år har vurderet, at

regnskabsforvaltningen på Udenrigsministeriets område samlet set har været tilfredsstillende,

herunder at tilskudsforvaltningen, som udgør en meget væsentlig del af Udenrigsministeriets

udgiftsområde, samlet set er vurderet som tilfredsstillende.

For så vidt angår statsrevisorernes generelle bemærkninger vedr. den tværgående gennemgang

af tilskudsordninger kan jeg bekræfte, at Udenrigsministeriet i forbindelse med det løbende

arbejde med at videreudvikle tilskudsforvaltningen er opmærksom på såvel Rigsrevisionens

anbefalinger som Økonomistyrelsens vejledninger. For så vidt angår tilskudsforvaltningen på

udviklingsbistandens område, har jeg noteret mig statsrevisorernes bemærkning om

Udenrigsministeriets oplysninger til Finansudvalget om status for de finansielle forhold i Program

og Projektorientering (PPO) samt om problemer med rettidig modtagelse og gennemgang af

tilskudsregnskaber.

Om Statsrevisorernes bemærkninger til Udenrigsministeriets oplysninger til Finansudvalget om

Program- og Projektorientering (PPO) kan jeg oplyse, at Finansudvalget ved brev af 13. oktober

2005 blev informeret om, at beløbsgrænsen for, hvilke projekter der medtages i PPO, fra 2004 var

hævet til 5 mio. kr., ligesom definitionen på et igangværende projekt i PPO 2004 blev præciseret.

Med hensyn til det fremadrettede vil ministeriet sikre, at det af PPO 2005 fremgår, at der

udelukkende medtages oplysninger om programmer over 5 mio. kr., ligesom der vil blive tilsikret

behørig oplysning om sager, som er fysisk afsluttede, men hvor endelig afrapportering og/eller

regnskaber endnu udestår.

For så vidt angår Statsrevisorernes bemærkninger til problemer med rettidig modtagelse og

gennemgang af regnskaber noterer jeg med tilfredshed, at Rigsrevisionen anerkender den positive

udvikling i ministeriets fortsatte arbejde med sikring af rettidig opfølgning på, og kontrol af

tilskudsregnskaber på udviklingsbistandens område. Rigsrevisionen bemærker særligt den

fortsatte ledelsesmæssige fokus og ministeriets ibrugtagning af det nye internetbaserede system

til regnskabsopfølgning, hvormed der nu foreligger oplysninger om aktuel status for det enkelte

regnskab. Jeg finder samtidig anledning til at bemærke, at antallet af udestående regnskaber i

kraft af ovenstående indsatser er under fortsat nedbringelse.

Jeg har noteret mig Rigsrevisionens bemærkninger om, at retningslinjerne for økonomistyringen af

de rådgivende enheder burde have været udarbejdet tidligere.

Jeg glæder mig over, at Rigsrevisionen på baggrund af stedlige revisionsbesøg har vurderet

tilskudsforvaltningen på to ambassader tilfredsstillende. For så vidt angår revisionen på 2 andre

ambassader, hvor tilskudsforvaltningen blev vurderet som ikke helt tilfredsstillende, kan følgende

oplyses:



Med henvisning til Rigsrevisionens bemærkninger vedrørende tilskudsforvaltningen på en

ambassade, hvor der manglede regnskaber for landbrugsprojekter, kan det oplyses, at alle

regnskaber for landbrugsprojekterne for perioden 1997 til 2004 nu er modtaget, færdigbehandlet

og afstemt med ambassadens regnskab. Regnskaberne og den endelige afstemning har vist, at

der ikke har været misbrug af danske bistandsmidler i landbrugsprojekterne.

Med henvisning til Rigsrevisionens bemærkninger vedrørende tilskudsforvaltningen på en anden

ambassade, hvor der bl.a. konstateredes manglende rettidig omhu ved gennemgang af

tilskudsregnskaber, kan det oplyses, at ambassadens regnskabsmæssige gennemgang som

opfølgning på Rigsrevisionens besøg nu er afsluttet og alle fejlkonteringer er korrigeret. Der er

foretaget endelig afstemning af samtlige reskontrosager og endelig er udligningen af

beholdningskonti for decentralt regnskabsførende enheder afsluttet.

Jeg kan desuden oplyse, at ministeriet bl.a. som opfølgning på Rigsrevisionens tilskudsrevisioner

fortsætter indsatsen til styrkelsen af tilskudsforvaltningen på udviklingsbistandens område.

Kopi af denne skrivelse er samtidig fremsendt til Rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Ulla Tørnæs


