
UDENRIGSMINISTERIET, KVALITETSSIKRING AF UDVIKLINGSBISTANDEN 

Den 16. februar 2005

Med henvisning til Statsrevisoratets skrivelse af 16. december 2004, hvormed beretning nr. 15/03

om revisionen af statsregnskabet for 2003 blev fremsendt, skal jeg herved redegøre for de

foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til på udviklingsbistandens

område. For Udenrigsministeriets områder i øvrigt henvises til udenrigsministerens redegørelse.

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen har vurderet, at regnskabsforvaltningen på

Udenrigsministeriets område samlet set har været tilfredsstillende. Jeg glæder mig over denne

forbedring i forhold til tidligere år, som af Rigsrevisionen særligt tilskrives den række initiativer,

ministeriet har iværksat for at effektivisere og forbedre regnskabs- og tilskudsforvaltningen.

Jeg lægger stor vægt på, at ministeriet lever op til principperne for god økonomistyring, og jeg er

derfor glad for at kunne oplyse, at den handlingsplan, der refereres til i beretningens punkt 83,

allerede er under udmøntning. Handlingsplanen, som sigter mod en fortsat styrkelse af kvaliteten i

ministeriets økonomiforvaltning og regnskabsaflæggelse, indebærer blandt andet en yderligere

styrkelse af de centrale kontrol- og opfølgningsmekanismer, en intensivering af udarbejdelsen og

ajourføring af vejledninger og regelsæt på økonomi- og regnskabsområdet, samt en øget

ledelsesinvolvering på koncernniveau i opfølgning på økonomi- og regnskabsområdet. Det gælder

ikke mindst i forhold til Rigsrevisionens løbende observationer vedrørende økonomi- og

regnskabsforvaltningen i såvel ude- som hjemmetjenesten samt i forhold til rapporter fra

ministeriets eget controllerteam. Handlingsplanen er således et godt udtryk for, at

Udenrigsministeriet fortsat agter at styrke effektivitetskravet i ministeriets værdigrundlag og

principperne for god statslig økonomiforvaltning.

Jeg har noteret mig statsrevisorernes bemærkning om Udenrigsministeriets Program og

Projektorientering (PPO) samt bemærkningerne om, at ministeriets tilskudsforvaltning stadig ikke

er tilfredsstillende, at de regnskabsmæssige registreringer på tilsagnsområdet ikke har været

korrekte, samt bemærkningerne vedrørende ministeriets registrering og opfølgning på

uafsluttende tilskudsregnskaber.

Om Rigsrevisionens bemærkninger til Udenrigsministeriets Program- og Projektorientering

(PPO) kan det oplyses, at de over for Rigsrevisionen i løbet af 2004 annoncerede tiltag til

styrkelse af PPO-oplysningerne nu er iværksat. Initiativerne omfatter såvel en styrket løbende

kontrol med bevillingsoplysningerne i ministeriets program- og projektdatabase som en styrket

procedure for kontrol med bevillings- og forbrugsoplysningerne i PPO.

Endvidere noterer jeg med stor tilfredshed, at Rigsrevisionen samlet vurderer, at

Udenrigsministeriet i 2004 har iværksat de nødvendige tiltag med henblik på at forbedre

tilskudsforvaltningen på udviklingsbistandens område. Rigsrevisionen anerkender, at

ministeriet har fastholdt det ledelsesmæssige fokus på området og bemærker, at der med den

særlige handlingsplan på tilskudsområdet, som ministeriet har udarbejdet vedr.

udviklingsbistanden, miljøbistanden og Naboskabsprogrammet, er opstillet nødvendige forslag til

en styrkelse af tilskudsforvaltningen.

Jeg er i den forbindelse glad for at kunne oplyse, at Rigsrevisionens anbefalinger til en styrkelse af

tilskudsforvaltningen faktisk indgår som særlige fokusområder i vort fortsatte arbejde på styrkelse



af dette område, bl.a. gennem udarbejdelse af vejledninger og instrukser, styrket IT-understøttelse

og efteruddannelse af økonomiansvarlige medarbejdere i såvel ude- som hjemmetjeneste.

Vedrørende Rigsrevisionens bemærkninger som opfølgning på tilskudsrevisionen ved

ambassaderne i New Delhi og Kathmandu kan Udenrigsministeriet oplyse, at man udover

reviderede retningslinier for decentralt regnskabsførende enheder som er oversendt til

Rigsrevisionen i maj 2004 nu yderligere styrker regnskabsopfølgningen for disse enheder i

ministeriets nye IT-baserede regnskabssystem, som tages i brug i marts 2005.

For så vidt angår de regnskabsmæssige registreringer på tilsagnsområdet, har

Udenrigsministeriet noteret sig, at Rigsrevisionen finder det positivt, at ministeriet har afsat øgede

ressourcer med henblik på at styrke tilsagnsforvaltningen. Foruden en styrket løbende kontrol med

området kan det oplyses, at ministeriet primo januar 2005 har udsendt en ny intern vejledning om

tilsagnsforvaltning, herunder om tilsagnsregnskabsførelse, gældende for hele ministeriet, ligesom

ministeriet fortsætter afholdelsen af kurser om forvaltning af tilsagn for alle involverede enheder i

2005.

Rigsrevisionens bemærkninger om ministeriets arbejde med at nedbringe antallet af udestående

tilskudsregnskaber tages til efterretning. Samtidigt er det væsentligt for mig at notere, at

Rigsrevisionen anerkender vores indsats på området. Udenrigsministeriets ledelsesmæssige

fokus på regnskabsopfølgningen er øget betydeligt i løbet af 2002-2004. Ledelsen indkalder

kontorcheferne til kvartalsvise regnskabsmøder for derved at opretholde den høje prioritet for at få

afsluttet de udestående tilskudsregnskaber. Resultatet heraf fremgår tydeligt af den stærkt

reducerede mængde af udestående regnskaber i denne periode. Det ligger mig meget på sinde, at

denne indsats fortsættes. Det kan i den forbindelse oplyses, at Udenrigsministeriet i marts 2005

ibrugtager et nyt internet-baseret regnskabssystem, som yderligere vil styrke muligheden for en

konsekvent regnskabsopfølgning i både ude- og hjemmetjenesten. Blandt andet bliver det muligt

at følge den præcise og aktuelle status for behandlingen af det enkelte regnskab både på

ambassaden og i hjemmetjenesten.

Kopi af denne skrivelse er samtidig fremsendt til Rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder


