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Vedrørende beretning nr. 19/2007 om revisionen af statsregnskabet for 2007
Jeg har med Statsrevisoratets skrivelse af 3. december 2008 modtaget Statsrevisorernes beretning nr. 19/2007 om revisionen af statsregnskabet for 2007.
I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revisionen af statens regnskaber m.v. skal jeg bemærke følgende:
Det er på baggrund af den udførte revision Rigsrevisionens vurdering, at Miljøministeriets 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 bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Rigsrevisionen har ud over den løbende bevillingskontrol gennemført 19 særlige
revisioner. Resultatet heraf bedømmes af Rigsrevisionen i 18 tilfælde som tilfredsstillende og i 1 tilfælde som ikke helt tilfredsstillende. Sidstnævnte revision drejer
sig om afsluttende revision af Skov- og Naturstyrelsen.
Rigsrevisionen har kommenteret fire udvalgte sager:
•

Lønrevision af Center for Koncernforvaltning,

•

It-revision ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland,

•

Afsluttende revision af Skov- og Naturstyrelsen,

•

Tilskudsrevision ved Miljøstyrelsen.

Lønrevision ved center for Koncernforvaltning
Rigsrevisionen betegner generelt resultatet af revisionen som tilfredsstillende, men
anbefaler, at den funktionsadskilte kontrol af lønindplaceringer dokumenteres. Center for Koncernforvaltning har taget Rigsrevisionens bemærkning til efterretning og
har fulgt den. Dette har Rigsrevisionen fundet tilfredsstillende.
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Center for Koncernforvaltning er fra november 2008 nedlagt i forbindelse med etableringen af fælles administrative servicecentre i staten, jf. kongelige resolutioner af
3. oktober 2008 og 12. november 2008. Den del af centerets opgaver, der ikke
overføres til det fælles økonomiske servicecenter i 2009, er på finansloven for 2009
overført til Miljøministeriets departement og institutioner.
It-revision ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland,
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er ved
kongelig resolution af 23. november 2007 overført til Klima- og Energiministeriet.
Redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende it-revisionen ved GEUS afgives af
klima- og energiministeren.
Afsluttende revision af Skov- og Naturstyrelsen
Rigsrevisionen konstaterede ikke ved revisionen væsentlige fejl og mangler i styrelsens regnskab.
Rigsrevisionen peger på risikoen for, at aktiver og passiver ikke er opgjort korrekt.
Rigsrevisionen har således konstateret, at værdien af de af styrelsen forvaltede
skovarealer fortsat stod bogført i den omkostningsbaserede bogføringskreds i stedet for i den udgiftsbaserede bogføringskreds. Endvidere har Rigsrevisionen konstateret, at der var en forskel på ca. 9 mio. kr. vedrørende egenkapitalen mellem
bogføringen og statsregnskabet på den ene side og årsrapporten på den anden
side.
Statusposter vedrørende værdien af de af styrelsen forvaltede skovarealer (på ca.
1,7 mia. kr.) som var bogført i den omkostningsbaserede bogføringskreds, men
som skulle være bogført i den udgiftsbaserede bogføringskreds er blevet omposteret til den udgiftsbaserede bogføringskreds.
Trods omfattende undersøgelser, herunder ved inddragelse af Økonomistyrelsen,
har forskellen vedr. egenkapitalen på ca. 9 mio. kr. ikke umiddelbart kunnet forklares. Problemstillingen undersøges fortsat i samarbejde med Økonomistyrelsen.
Skov- og Naturstyrelsen vil fremsende en redegørelse for undersøgelserne til Rigsrevisionen, så snart disse er afsluttede.
Tilskudsrevision ved Miljøstyrelsen
Revisionen har vist, at Miljøstyrelsens regnskabsflæggelse på tilskudsområdet har
været rigtig, og at styrelsens dispositioner er i overensstemmelse med bevillinger,
love m.v. Revisionen har endvidere vist, at Miljøstyrelsen fører tilsyn med at tilskudsmodtagerne anvender midlerne i overensstemmelse med forudsætningerne,
og at interne kontroller og forretningsgange er styrket samt at godkendelsesprocedurer, opfølgningsprocedurer m.v. følges som foreskrevet. Rigsrevisonen finder, at
Miljøstyrelsens tilskudsforvaltning samlet set er tilfredssstillende.
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Beretningen giver mig ikke herudover anledning til bemærkninger eller særlige foranstaltninger.
Nærværende redegørelse er samtidig sendt til Rigsrevisor.

Troels Lund Poulsen
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