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Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 19/2007 om
revisionen af statsregnskabet for 2007
I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 19/2007 om revisionen af
statsregnskabet for 2007 vil jeg i det følgende – under henvisning til § 18,
stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. – redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.
Jeg har med tilfredshed noteret mig, at det er Rigsrevisionens vurdering,
at Økonomi- og Erhvervsministeriets regnskab samlet set er rigtigt.
Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrfastsættelse
Patent og Varemærkestyrelsen har fastsat visse gebyrer så højt, at de
overstiger de medgående omkostninger på gebyrområdet, mens andre er
sat lavere end de medgående omkostninger. Samlet set er gebyrområdet i
balance. Patent og Varemærkestyrelsen var af den opfattelse, at den valgte praksis havde den fornødne hjemmel, fordi det af de særlige bevillingsregler i anmærkningerne til finansloven fremgår, at gebyrerne kan fastsættes, så indtægterne ikke fuldt ud modsvarer de hermed medgåede omkostninger.
Formuleringen på finansloven giver efter Rigsrevisionens opfattelse ikke
tilstrækkelig klar hjemmel til at opkræve gebyrer, som giver overdækning
i forhold til de medgåede omkostninger.
Sagen har været forelagt Finansministeriet, som har henvist Patent- og
Varemærkestyrelsen til at drøfte sagen med Justitsministeriet for at få afklaret, hvorvidt der er behov for ændringer i styrelsens hjemmelsbestemmelser for gebyropkrævning. Patent- og Varemærkestyrelsen afventer p.t.
en tilbagemelding fra Justitsministeriet.
Når Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget en vurdering af sagen
fra Justitsministeriet, vil styrelsen orientere Rigsrevisionen herom.
Udvidet gennemgang af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens årsrapport
Gennemgangen af sammenhængen mellem årsrapporten og mål- og resultatstyring viste, at styrelsen ikke løbende fulgte op på resultatkontraktens
mål og resultater.
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har taget bemærkningerne til efterretning
og vil følge dem. Rigsrevisionen har fundet dette initiativ tilfredsstillende, og der er derfor ikke yderligere bemærkninger til dette punkt.
Lønrevision ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Rigsrevisionen fandt, at det lønforbrug, der er registreret i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens lønsystem var rigtigt. De gennemgåede forretningsgange og interne kontroller på løn- og personaleområdet var tilfredsstillende og blev efterlevet.
Rigsrevisionen anbefalede, at de ændrede pensionsforhold for tjenestemandsansatte på Ny Løn blev implementeret, og at såvel regnskabsinstruksen som serviceaftalen blev godkendt af ledelsen. Rigsrevisionen
anbefalede videre, at styrelsen overvejede, hvordan lønudgifterne på sigt
kunne tilpasses de faldende bevillinger, idet en simpel fremskrivning viste betydelige underskud i de kommende år.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har taget bemærkningerne til efterretning
og vil følge dem. Rigsrevisionen har fundet dette initiativ tilfredsstillende, og der er derfor ikke yderligere bemærkninger til dette punkt.
Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen, Landgreven 4,
Postboks 9009, 1022 København K.
Med venlig hilsen

Lene Espersen

