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Notat til statsrevisorerne 

om 

den fortsatte udvikling i 2 sager 

i beretning om revisionen af statsregnskabet for 1999 

(beretning nr. 18/99) 

 

Ad beretningens kap. III.O. § 20. Undervisningsministeriet, pkt. 594 

 
1. I mit notat til statsrevisorerne af 11. marts 2002 tilkendegav jeg at ville følge mi-

nisteriets arbejde med ændring af procedurerne for registrering i regnskabet for mini-

steriets tipsfond (§ 07.18.03), jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for finans-

året 2000, s. 130.  

 Rigsrevisionen har konstateret, at der er aftalt en ændret procedure, hvorefter fon-

dens indtægter nu overføres samlet fra Finansstyrelsen til Undervisningsministeriet, 

der fremover forestår registreringen heraf i regnskabet for de 3 underkonti under mi-

nisteriets tipsfond. Dette finder jeg tilfredsstillende. 

 Rigsrevisionen har ved tilskudsrevisionen konstateret, at der i regnskabet for 2001 

har været problemer med at henføre en mindre del af indtægterne til rette regnskabsår 

samt fordele indtægterne med de korrekte beløb til regnskabet for hvert af de 3 for-

mål under ministeriets tipsfond. Ifølge Undervisningsministeriet udestår desuden en 

endelig afklaring af mindre differencer vedrørende korrektion af statusposter efter Fi-

nansstyrelsens manglende udligning af mellemregninger mellem ministeriernes tips-

fonde som omtalt i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2000, pkt. 520. 
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 Jeg vil følge resultatet af ministeriets arbejde som led i den finansielle revision og 

anser hermed sagen for afsluttet i relation til beretning om revisionen af statsregnska-

bet for 1999. 

 

Ad beretningens kap. III.U. § 28. Trafikministeriet, pkt. 694-697, vedrørende flere 

problemområder i Banestyrelsen 

 
2. I mit notat til statsrevisorerne af 11. marts 2002 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville 

følge Banestyrelsens bestræbelser på at styrke økonomistyringen, jf. Endelig betænk-

ning over statsregnskabet for finansåret 2000, s. 132. 

 I notat af 21. marts 2002 til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, 

stk. 4, vedrørende beretning om revisionen af statsregnskabet for 2000, jf. Endelig 

betænkning over statsregnskabet for finansåret 2000, s. 192, oplyste jeg, at jeg var 

enig med ministeriet i, at økonomistyringen på en række punkter var forbedret, men 

at det fortsat var Rigsrevisionens opfattelse, at der var behov for videreudvikling og 

yderligere styrkelse af økonomistyringen, og at Rigsrevisionen ville følge Banesty-

relsens økonomistyring i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2001. 

 I beretning om revisionen af statsregnskabet for 2001, pkt. 581, tilkendegav Rigs-

revisionen, at Rigsrevisionen fortsat vil følge Banestyrelsens bestræbelser på at styr-

ke økonomistyringen, men at Rigsrevisionen betragtede sagen som afsluttet i relation 

til beretning om revisionen af statsregnskabet for 1999 og 2000. 

 Rigsrevisionen følger fortsat udviklingen i Banestyrelsens økonomistyring tæt og 

agter at rapportere herom i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2002. 

 

3. Jeg betragter med afgivelsen af dette notat alle sager i beretning om revisionen af 

statsregnskabet for 1999 som afsluttet. 

 

 

 

Henrik Otbo 

 


