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

 

 

Vedrører: 

 

 

Statsrevisorernes beretning nr. 9/05 om harmonisering og tilpasning af Danmarks 

bilaterale bistand til programsamarbejdslandene 

 

Udviklingsministerens redegørelse af 2. maj 2006 

Udenrigsministerens redegørelse af 9. maj 2006  

 

Udviklingsministerens redegørelse 

 
1. Ministeren noterer sig, at statsrevisorerne generelt fandt det tilfredsstillende, at 

Udenrigsministeriet har gennemført og tilrettelagt den bilaterale bistand i overens-

stemmelse med de internationale erklæringer, som Danmark har tiltrådt. 

 Statsrevisorerne anførte dog tillige i bemærkningerne til beretningen, at ambassa-

dernes rapportering om initiativer til harmonisering og tilpasning bør være mere ens-

artede og præcise. Hertil oplyser ministeren i sin redegørelse, at Udenrigsministeriet 

planlægger en revision af det format, som ambassaderne rapporterer efter, om initia-

tiver til harmonisering og tilpasning med henblik på at sikre ensartede og præcise 

rapporteringer. 

 Jeg finder dette tilfredsstillende. Jeg vil orientere statsrevisorerne om det nye format. 
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2. Statsrevisorerne bemærkede endvidere, at det ikke er tilfredsstillende, at Uden-

rigsministeriets systemer ikke er i stand til at opgøre præcise tal for omfanget af de 

forskellige støtteformer – bl.a. fordi Danmark har til hensigt at yde mere bistand i 

form af budgetstøtte frem for som sektorprogramstøtte. 

 Ministeren tilslutter sig dette synspunkt med den tilføjelse, at projekt- og pro-

gramstøtte dog fortsat vil udgøre langt den største del af bistanden. Ministeren oply-

ser, at en modificering af ministeriets it-systemer vil gøre det muligt at rapportere 

mere præcist om udviklingen i de anvendte bistandsformer. Arbejdet hermed er igang-

sat og ventes – afhængigt af eventuelle tekniske problemer – at være tilendebragt i 

løbet af 2006. 

 Jeg finder dette tilfredsstillende og vil orientere statsrevisorerne om omfanget af 

de forskellige støtteformer, når de systemmæssige ændringer er gennemført. 

 

Udenrigsministerens redegørelse 

 
3. Udenrigsministeren har ikke bemærkninger til sagen og henholder sig til udvik-

lingsministerens redegørelse. 

 Det har jeg ingen bemærkninger til. 

 

 

 

Henrik Otbo 


	Dato
	Kontor
	RN
	titel
	start

