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7. december 2009
I anledning af Rigsrevisionens beretning 01/2009 om Charlottenborg og statsrevisorernes bemærkninger hertil har jeg følgende kommentarer.
Flere af de forhold, som er beskrevet i Rigsrevisionens beretning, vil i den kommende
tid få indflydelse på den måde Kulturministeriet vejleder sine institutioner på, idet
ministeriet søger at undgå gentagelser.
For eksempel har den manglende overholdelse af statens regnskabsregler på Charlottenborg, som beskrevet i Rigsrevisionens beretning, ført til, at Kulturministeriet har
skrevet til sine statsinstitutioner og opfordret dem til at være særligt opmærksomme på
de områder, hvor institutionens økonomi og medarbejdernes privatøkonomi krydser
hinanden.
Ligeledes vil ministeriet i sit daglige arbejde med institutionerne fortsat medvirke til
større opmærksomhed om gældende regler for periodisering og forudgående indhentning af myndighedsgodkendelser.
Som det også er beskrevet i Rigsrevisionens rapport, har Kulturministeriet taget konsekvensen af den dårlige økonomistyring på Charlottenborg i 2008. Kulturministeriet har
afskediget den daværende direktør og ændret de organisatoriske rammer for kunsthallens fremtidige drift. Der er udstedt en ny bekendtgørelse og udnævnt en ny professionel bestyrelse med færre medlemmer og med stærke ledelsesmæssige og økonomisk/administrative kompetencer. Den nye bestyrelse er sammensat med henblik på, at
den skal fungere som et kollektiv, hvor alle medlemmer aktivt bidrager til institutionens ledelse.
Jeg har noteret mig statsrevisorernes bemærkning om, at det i både små og store institutioner principielt gælder, at der bør være en klar og aftalt ansvarsfordeling mellem
bestyrelse og direktion, og at en bestyrelse skal følge op på og sikre sig, at institutionens
daglige ledelse er kompetent og overholder gældende regler samt følger praksis for god
økonomistyring.
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Side 2

Kulturministeriet vil i sit fremtidige tilsyn have øget opmærksomhed på, at bestyrelser
for de aktuelle statsinstitutioner, er opmærksomme på deres tilsynsopgave forhold til
institutionernes daglige ledelse.
Endelig har jeg har noteret mig, at Statsrevisorerne konstaterer, at Kulturministeriet
har varetaget sine tilsynsopgaver tilfredsstillende og på passende vis greb ind, da problemerne viste sig.
Et eksemplar af denne redegørelse er sendt til rigsrevisor, Landgreven 4, Postboks
9009, 1022 København K.

Med venlig hilsen

Carina Christensen

