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Revision af statsregnskabet for 2002
Under henvisning til Statsrevisoratets skrivelse af 15. december 2003 skal jeg herved redegøre for
de foranstaltninger og overvejelser, som beretning nr. 18/02 om revisionen af statsregnskabet for
2002 har givet anledning til:
De enkelte ministerområder, § 21. Kulturministeriet, jf. pkt. 272 - 307.
Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen har vurderet, at regnskabsforvaltningen på
Kulturministeriets område samlet set har været tilfredsstillende, at regnskaberne er rigtige, og at
dispositionerne har været i overensstemmelse med bevillinger og love mv.
I forbindelse med bevillingskontrolberetningen for 2001 orienterede jeg Statsrevisoratet om, at
Kulturministeriet på baggrund af Rigsrevisionens bemærkninger til bevillingskontrolberetningen de
seneste år bl.a. har udarbejdet en handlingsplan for departementets iværksættelse af relevante
tiltag over for ministeriets mange institutioner med det mål at forbedre institutionernes interne
økonomiforvaltning. Handlingsplanen, som bl.a. indebærer, at departementet tager direkte kontakt
med de af Kulturministeriets institutioner, som modtager kritiske besøgsrapporter fra
Rigsrevisionen, med henblik på rådgivning m.v. af de pågældende institutioner, er igangsat.
En stor del af Rigsrevisionens kritiske bemærkninger til bevillingskontrolberetningen på
Kulturministeriets område har de foregående år været rettet mod Kulturministeriets
tilskudsadministration. Med henblik på at øge kvaliteten på det nævnte område har ministeriet i
2003 anskaffet det tilskudsadministrative it-system TAS. Systemet er ved at blive implementeret i
henholdsvis Kulturministeriets departement, Kunststyrelsen, Biblioteksstyrelsen,
Kulturarvsstyrelsen, det i 2003 nyoprettede Mediesekretariatet samt i Informationscenter for dansk
kunsthåndværk (Danish Crafts), institutioner, som tilsammen administrerer tilskudsordninger for
omkring 2 mia. kr.
I mine overvejelser med hensyn til at højne kvaliteten i Kulturministeriets tilskudsadministration vil
også komme til at indgå konklusionerne i departementets næsten afsluttede undersøgelse af, i
hvilken udstrækning tilskudsadministrative opgaver vil kunne udlægges fra departementet til
styrelser og institutioner under ministeriet.
Jeg finder anledning til at knytte særlige kommentarer til nedenstående punkter:
Pkt. 281. Tekniske problemer for Dansk landbrugsmuseum med adgangen til Navision Stat, som
har bevirket, at regnskabet ikke har været korrekt opgjort. En fast forbindelse til Navision Stat er
blevet etableret i 2003, og den løbende bogføring foregår nu helt uden problemer. Aflæggelsen af
et korrigeret driftsregnskab for 2002 har været forsinket, men vil blive udarbejdet i forbindelse med
regnskabsaflæggelsen for 2003, hvorefter sagen betragtes som løst.
Pkt. 287. Ikke helt tilfredsstillende tilskudsrevision ved Medie- og Tilskudssekretariatet. Den i 2002
nedsatte arbejdsgruppe vedrørende den fremtidige lokalradio/tv-ordning afleverede sin endelige
rapport den 5. november 2003. Rapporten danner i disse måneder grundlag for politiske drøftelser
om den fremtidige lokalradio/tv-ordning, herunder om nævnsstrukturen, mellem de partier i
Folketinget, som står bag medieaftalen 2002 - 2006. Det er hensigten, at partierne skal indgå en

tillægsaftale om hovedlinierne i den fremtidige lokalradio/tv-ordning i forsommeren 2004.
Pkt. 288. Afløftning af moms af huslejeafgift m.v. ved Danmarks Designskole, selv om huslejen
ikke var momsbelagt, idet udlejer var momsfritaget. Sagen betragtes nu som løst i samarbejde
med Finansministeriet.
Et eksemplar af nærværende redegørelse er samtidig tilgået Rigsrevisionen.
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen

