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Vedrørende beretning nr. 16/2006 om revisionen af statsregnskabet for 2006  

     

Jeg har med Statsrevisoratets skrivelse af 6. december 2007 modtaget Rigsrevi-

sors Beretning nr. 16/2006 til Folketinget om revisionen af statsregnskabet for 

2006. 

 

I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revisionen af statens regnskaber m.v. skal jeg be-

mærke følgende: 

 

Det er på baggrund af den udførte revision Rigsrevisionens vurdering, at Miljømini-

steriets regnskab samlet set er rigtigt, og at der er etableret forretningsgange og 

interne kontroller, som i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, som er 

omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillin-

ger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.   

 

Rigsrevisionen har ud over den løbende bevillingskontrol gennemført 21 særlige 

revisioner. Resultatet heraf bedømmes af Rigsrevisionen i 18 tilfælde som tilfreds-

stillende og i 3 tilfælde som ikke helt tilfredsstillende. Sidstnævnte revisioner drejer 

sig om revision af Miljøstyrelsen, afsluttende revision af Danmarks Miljøundersø-

gelser (DMU) samt om udvidet gennemgang af årsrapporter fra Institut for Miljøvur-

dering.  

 

Rigsrevisionen har kommenteret tre udvalgte sager:  

 

 Revision af Miljøstyrelsen, 

 Afsluttende revision af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), 

 It-revision ved Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. 

 

Revision af Miljøstyrelsen 

Rigsrevisionen har konstateret, at Miljøstyrelsen i en enkelt sag har disponeret 

uden den tilstrækkelige hjemmel. Det drejer sig om administration og udbetaling af 

beløb til udviklingsprojektet ”Oil Spill Identification System” (OSIS). 

 

På baggrund af Rigsrevisionens gennemgang af OSIS-projektet og Miljøstyrelsens 

interne kontroller og forretningsgange har Miljøstyrelsen opdateret styrelsens virk-
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somhedsintruks og regnskabsinstruks. Kontroller og forretningsgange i forbindelse 

med styrelsens projektstyring er styrket og er nu dokumenteret i en projektstyrings-

håndbog. Serviceleveranceaftalen med Miljøministeriets fælles administrationscen-

ter, Center for Koncernforvaltning er opdateret, så ansvars- og kompetenceforde-

lingen mellem styrelsen og centeret er klarere beskrevet. Opdateringen er sket på 

baggrund af drøftelser med Rigsrevisionen. Den opdaterede serviceleveranceaftale 

anvendes nu generelt i forholdet mellem Center for Koncernforvaltning og Miljømi-

nisteriets departement og øvrige institutioner, der er tilsluttet servicecenteret. 

 

Rigsrevisionen har fundet, at Miljøstyrelsens initiativer er tilfredsstillende og at dis-

positionerne, der er omfattet af styrelsens regnskabsaflæggelse, er i overensstem-

melse med love og bestemmelser.  

 

Miljøstyrelsen har efterfølgende styrket økonomiområdet ressourcemæssigt, og der 

arbejdes i 2008 videre med økonomistyringen bl.a. med en systematisk controller-

indsats, målrettet ledelsesinformation og igangsættelse af et projekt, der skal styrke 

medarbejdernes kompetencer på økonomiområdet. 

 

Med afsæt i OSIS-sagen er der iværksat en række initiativer dækkende hele Miljø-

ministeriets område med henblik på at understøtte økonomistyring og god forvalt-

ningsskik. 

 

Der udbydes nu undervisning for budgetmedarbejdere. Kurserne skal give en intro-

duktion til finanslovssystemet og behandler herudover, hvordan økonomiadministra-

tionen fungerer i det daglige i Miljøministeriet. 

 

Miljøministeriet har sammensat en projektgruppe, der skal sikre god forvaltnings-

skik i Miljøministeriet. Projektgruppen er forankret i Center for Koncernforvaltning, 

men samarbejdspartnere fra de øvrige institutioner bidrager til projektgruppen. Mål-

gruppen er alle ansatte i Miljøministeriet.  

 

En af udløberne af projektgruppens arbejde er gennemførelse af kurser i forvalt-

ningsteknik med undervisning fra ombudsmandens side. Kurserne er målrettet 

sagsbehandlere og chefer samt andre med behov for kendskab til god forvaltning. 

Den første række af kurser har været afholdt og tilsvarende kurser forventes afholdt 

1-2 gange årligt. 

 

Herudover er projektgruppen ved at kortlægge eksisterende retningslinier, både 

generelle regler og vejledninger og Miljøministeriets interne forskrifter og vejlednin-

ger. 

 

Danmarks Miljøundersøgelser er pr. 1. januar 2008 fusioneret med Aarhus Univer-

sitet, og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse er som følge af res-

sortomlægningerne i forbindelse med regeringsdannelsen i november 2007 overført 
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til Klima- og Energiministeriet, jf. kongelig resolution af 23. november 2007. Rede-

gørelse til statsrevisorerne vedrørende disse institutioner vil blive afgivet af hen-

holdsvis Videnskabsministeren og Klima- og Energiministeren.  

 

Beretningen giver mig ikke herudover anledning til bemærkninger eller særlige for-

anstaltninger. 

 

Nærværende redegørelse er samtidig sendt til Rigsrevisor. 

 

 

 

 

 

 

Troels Lund Poulsen 

 


