
FINANSMINISTERIET 

Den 28. juni 2005

Statsrevisorernes Beretning nr. 11/04 om statens fællesudgifter

Med henvisning til brev af 3. marts 2005 fremsender jeg hermed min redegørelse i anledning af

ovennævnte beretning.

Rigsrevisionen har undersøgt, om ministerierne på fællesudgiftsområdet lever op til de samme

krav om sparsommelighed som på ministeriernes hovedopgaver. Rigsrevisionen konkluderer, at

ministerierne har fokus på sparsommelighed, men at det er begrænset, hvor meget dette fokus

har udmøntet sig i besparelser.

Jeg er enig i, at det er vigtigt, at alle ministerier fastholder fokus på sparsommelighed i almindelig

og på omkostningseffektivitet i særdeleshed. Det er målsætningen, at opgavevaretagelsen til

stadighed udføres på den mest effektive måde, der samtidig giver den bedste kvalitet.

Finansministeriet er ikke en af de undersøgte institutioner i beretningen, men indgår som ansvarlig

for Økonomisk Administrativ Vejledning, der blandt andet rummer en vejledning i opgørelse af

fællesudgifter til virksomhedsoversigten på finansloven.

Jeg vil derfor koncentrere mig om beretningens indhold og konklusioner samt Statsrevisorernes

bemærkninger for så vidt angår Økonomisk Administrativ Vejledning og muligheden for at opstille

retningslinjer, der i højere grad gør statens fællesudgifter sammenlignelige.

Rigsrevisionen finder, at retningslinjerne i Økonomisk Administrativ Vejledning giver så vide

rammer for udarbejdelse af virksomhedsoversigter, at en direkte sammenligning af fællesudgifter

er vanskelig.

Rigsrevisionen har derfor tilkendegivet i beretningen, at det kan overvejes, om der kan udvikles et

koncept, der i højere grad gør det muligt at foretage tværgående sammenligninger af

fællesudgifterne.

Jeg er enig i, at det er hensigtsmæssigt, at fællesudgifterne i institutionerne kan sammenlignes.

Der er dog samtidig behov for, at retningslinjerne i Økonomisk Administrativ Vejledning er

fleksible, så der er mulighed for at tilpasse opgørelserne til variationen i opgavesammensætningen

i de enkelte institutioner. Virksomhedsoversigterne er udformet som en skabelon, der først og

fremmest skal sikre klarhed og gennemskuelighed, så Folketinget præcist kan vurdere aktivitets-

og ressourceforudsætningerne i forhold til bevillingernes formål. For at sikre, at

virksomhedsoversigterne er retvisende, må der nødvendigvis være mulighed for, at meget

forskellige institutioner kan beskrives på forskellig vis.

I forbindelse med den igangværende budgetreform og overgangen til omkostningsbevillinger i

staten vil institutionernes omkostninger blive lettere at sammenligne - ikke blot med hinanden,

men også i forhold til den private sektor. Som en del af budgetreformen vil Finansministeriet

revidere retningslinjerne for anmærkninger på finansloven. I dette arbejde vil Rigsrevisionens

analyse og synspunkter blive inddraget.

Dette brev er sendt til Statsrevisoratet i 15 eksemplarer og er tillige sendt elektronisk til

ministersvar@ft.dk. Brevet er desuden sendt i kopi til Rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Thor Pedersen


