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Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

 

 

Vedrører: 

 

 

Statsrevisorernes beretning nr. 8/02 om privatsektor programmer i udviklingslande 

 

Udenrigsministerens redegørelse af 18. juli 2003 

 
1. Udenrigsministeren anfører i sin redegørelse, at finanslovanmærkningerne for 

henholdsvis 2001 og 2002 efter ministeriets opfattelse var udformet i henhold til 

sædvanlig praksis, men at man har noteret sig Rigsrevisionens bemærkninger herom.  

 

2. Ministeren oplyser, at der er etableret et nyt mål- og resultatstyringssystem for 

privatsektor programmerne, som også vil kunne bruges til dokumentation af afledte 

effekter af programmerne, samt en procedure, der sikrer en sammenkædning mellem 

ambassadernes udbetaling af tilskud og rapporteringen om projektaktiviteterne. Mini-

steren oplyser videre, at ministeriet arbejder målrettet for en koordinering og synergi 

med den øvrige danske og udenlandske bistandsindsats og vil videreudvikle initiati-

ver, som sigter på en mere omkostningseffektiv programindsats.  

 Jeg finder disse initiativer tilfredsstillende.  
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3. Det fremgår endvidere af redegørelsen, at ministeriet i vidt omfang er enig i, at 

det kun delvist er lykkedes i VtV-programmet at tage hensyn de særlige forhold, der 

gælder for de historisk undertrykte personer i Sydafrika. Det anføres, at de 2 finan-

sieringsordninger, der var nævnt i beretningen, jf. pkt. 79 (en kontantbaseret låneord-

ning og en ”Venture Capital Fund”), forventes etableret i efteråret 2003.  

 Jeg finder dette tilfredsstillende.  

 

4. Endelig indeholder redegørelsen en omtale af det misbrug af tilskudsmidler i 3 

projekter i Uganda, som jeg omtalte i mit supplerende notat af 10. marts 2003. Som 

led i ministeriets undersøgelse af sagen foreligger der en rapport fra et privat revisi-

onsfirma, der synes at bekræfte, at et dansk firma har gjort sig skyldig i misbrug af 

tilskudsmidler. Det fremgår videre, at ministeriet fortsat undersøger, hvorvidt sagen 

skal anmeldes til politiet, og om der skal tages forbehold for erstatningskrav over for 

revisionsfirmaet, som blev benyttet af det danske firma. 

 Jeg finder det utilfredsstillende, at ministeriet endnu ikke har klarlagt, hvad der er 

sket, eller præcist har oplyst, hvilke forhold der mangler at blive afklaret forud for en 

eventuel politianmeldelse, og hvornår dette kan forventes at ske. Det skal bemærkes, 

at ministeriet allerede fik mistanke om misbruget i august 2002, og at de 3 projekter, 

som det knytter sig til, er forholdsvis små. Hertil kommer, at omtalen i dagspressen 

er forholdsvis aktuel, og at statsrevisorerne og Rigsrevisionen har udvist interesse for 

sagen.  

 

5. Jeg vil følge og rapportere til statsrevisorerne om den konkrete sag om misbrug i 

de 3 projekter og vil som led i opfølgningen undersøge procedurer og praksis for til-

syn og udbetaling af tilskud på ambassaden i Uganda.  

 Jeg påtænker desuden – som det også fremgår af notatet af 10. marts 2003 – at 

omtale ministeriets håndtering af denne og andre sager om svindel og uregelmæssig-

heder i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2002, der forventes afgivet til 

statsrevisorerne i november 2003.  

 

 

 

Henrik Otbo 


