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Statsrevisorernes Sekretariat 

Folketinget 
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1240 København K 

    

   

  

Ministeren 

J.nr. 2014-2477 

 

Den 9. december 2014 

 

 

Redegørelse vedr. beretning nr. 28/2013 om revisionen af 

statsregnskabet for 2013 

 

Jeg har ved brev af 29. september 2014 modtaget ovennævnte beretning, og i 

henhold til § 18 stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. vil jeg bemærke 

følgende: 

 

Rigsrevisionen vurderer, at Miljøministeriets regnskab er rigtigt. Rigsrevisionen 

vurderer, at Naturstyrelsens regnskab samlet set er rigtigt, men vurderer samtidig, 

at styrelsens regnskabsaflæggelse for 2013 ikke har været helt tilfredsstillende, og 

at der er en række områder, hvor regnskabsoprydningen endnu ikke er afsluttet. 

Departementets tilsyn med underliggende virksomheders regnskabsforvaltning 

var ikke helt tilfredsstillende i 2013, men Rigsrevisionen udtrykker tilfredshed 

med de tiltag departementet siden har gjort. Rigsrevisionen kritiserer Danmarks 

Miljøportals brug af konsulentydelser. 

 

Jeg tager Rigsrevisionens bemærkninger til efterretning. 

 

De tværgående undersøgelser, hvori Miljøministeriet har indgået, giver mig ikke 

anledning til bemærkninger eller særlige foranstaltninger. 

 

Udvalgte revisionsresultater 

Pkt. 207. Departementet og Naturstyrelsens direktion har fortsat fokus på 

regnskabsoprydningen og på at sikre fremdriften i implementeringen af den nye 

regnskabsorganisering. Hovedparten af de udestående emner var færdigbehandlet 

inden udgangen af 1. halvår 2014. Der følges op på implementering af processer og 

kontroller samt kompetencerne i regnskabsteamet, så Naturstyrelsen fremadrettet 

kan aflægge et rigtigt regnskab uden ekstern assistance. Alle processer i 

regnskabsfunktionen i Naturstyrelsen er blevet beskrevet, og er tilgængelige i 

styrelsens kvalitetsledelsessystem for at sikre, at regnskabsforvaltningen er 

ensartet og i overensstemmelse med reglerne. 

 

Til de konkrete bemærkninger kan oplyses: 

 Differencen på 12,7 mio.kr er bogført i overensstemmelse med 

Moderniseringsstyrelsens anvisning. 

 Tilskudssystemet TILSKOV og Navision afstemmes løbende for at hindre, 

at der opstår nye differencer. 

 Der vil blive indført en ny rapporteringsmetode i forbindelse med eksternt 

finansierede projekter for at sikre korrekt regnskabsmæssig håndtering. 

 

Pkt. 208. Naturstyrelsens ledelse har i 2014 modtaget en kvartalsmæssig 

ledelsesinformation om det eksterne regnskab, herunder information om 

væsentlige balanceposter. Ledelsesinformationen tilpasses og forbedres i løbet af 

2014 på baggrund af de første erfaringer. 
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 Pkt. 209 Departementet har styrket tilsynsfunktionen med 

regnskabsforvaltningerne og har i 2014 gennemført et sundhedstjek af 

institutionernes regnskabsforvaltning. Konklusionen var, at institutionerne 

overordnet set bliver administreret på betryggende vis. 

 

Pkt. 210. Danmarks Miljøportal er ved at udfase konsulentassistancen. Fra 

regnskab 2015 forventes opgaverne fuldt ud at blive varetaget af Statens 

Administration i samarbejde med en fastansat medarbejder i 

Miljøportalsekretariatet. 

 

Beretningen giver mig ikke herudover anledning til bemærkninger eller særlige 

foranstaltninger. 

 

Nærværende redegørelse er samtidig sendt til Rigsrevisor. 

   

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kirsten Brosbøl 

 / Lars Møller Christiansen 


