
Økonomi- og Erhvervsministeriet 

Den 16. januar 2007

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes Beretning nr. 18/2005 om revisionen af

statsregnskabet for 2005

I anledning af statsrevisorernes beretning nr. 18/2005 om revisionen af statsregnskabet for 2005

samt ledsagende statsrevisorbemærkninger af d. 8. november 2006 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.

Statsrevisorerne har bemærket, at interne kontroller og forretningsgange ved Økonomi- og

Erhvervsministeriets departement ikke er helt tilfredsstillende, blandt andet på grund af

manglende funktionsadskillelse og uklar fordeling af opgaver mellem departementet og

koncernens administrative fællesskab. Til denne bemærkning kan jeg oplyse, at departementet

har iværksat følgende initiativer:

Departementet har udarbejdet en handlingsplan for at imødekomme de kritikpunkter, som

Rigsrevisionen pointerede i forbindelse med revisionen i årets løb 2005. Handlingsplanen blev

afsluttet i juni 2006 med kommunikation til de relevante dele af departementet omkring de

ændrede retningslinier. Endvidere er der blevet indgået en ny og revideret serviceaftale mellem

departementet og koncernens administrative fællesskab, hvor ansvarsfordelingen er præciseret.

Jeg kan med glæde læse i beretningen, at Rigsrevisionen har fundet departementets initiativer

tilfredsstillende.

Der er efterfølgende sket yderligere revideringer og forbedringer i regnskabsinstruksen, hvoraf den

seneste version trådte i kraft i november 2006. Departementet vil fortsat arbejde på at forbedre

regnskabsforvaltningen, herunder følge op på om de implementerede forretningsgange også

efterleves i praksis.

Bevillingskontrol af mellemværender med Eksport Kredit Fonden 

Ministeriet har oplyst, at administrationsaftalen med Eksport Kredit Fonden vil blive opdateret, og

at der heri vil blive præciseret et opgørelsestidspunkt for fondens renter, således at disse kan blive

posteret rettidigt i statsregnskabet. Rigsrevisionen har fundet dette initiativ tilfredsstillende, og der

er derfor ikke yderligere bemærkninger til dette punkt.

Bevillingskontrol af reserver og budgetregulering 

Ministeriet har oplyst, at fejlen vedrørende registreringer af Akt 191 22/6 2005 vil blive søgt rettet

ved en primokorrektion og ved oprettelse af en ny hovedkonto på tillægsbevillingsloven for 2006.

Rigsrevisionen har fundet dette initiativ tilfredsstillende, og der er derfor ikke yderligere

bemærkninger til dette punkt.

Lønrevision ved Konkurrencestyrelsen 

Koncernens administrative fællesskab, KoncernØkonomi, har oplyst, at der udarbejdet nye og

reviderede serviceaftaler, hvori ansvarsfordelingen er præciseret. Endvidere er der i 2006

udarbejdet koncernfælles retningslinier vedr. uddatakontrol af lønbilag, og at der fremover i videst

muligt omfang fremsendes grunddokumentation. Rigsrevisionen har fundet disse initiativer

tilfredsstillende, og der er derfor ikke yderligere bemærkninger til dette punkt.

Opfølgning på Søfartsstyrelsens afstemninger 



Søfartsstyrelsen har oplyst, at driftsaftalen mellem Søfartsstyrelsen og MARTEC er blevet

underskrevet. Rigsrevisionen anser Søfartsstyrelsens initiativer som tilfredsstillende, og der er

derfor ikke yderligere bemærkninger til dette punkt.

Revision af EU-midler i Danmark: tilskudsrevision ved Erhvervs- og Byggestyrelsen 

Rigsrevisionen fandt Erhvervs- og Byggestyrelsens tilskudsforvaltning vedr. Regionalfonden og

Socialfonden tilfredsstillende, og der er derfor ikke yderligere bemærkninger til dette punkt.

Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 1264 København K.

Med venlig hilsen 

   

 Bendt Bendtsen


