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Vedrører:

Statsrevisorernes beretning nr. 2/2019 om Danmarks
udviklingssamarbejde med Myanmar

7. januar 2020
RN 1401/20

Ministeren for udviklingssamarbejdes redegørelse af 11. december 2019

1. Rigsrevisionen vurderer i dette notat de initiativer, som ministeren for udviklingssamarbejde har iværksat som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. Beretningen vedrører primært Danmarks udviklingssamarbejde,
og ministeren for udviklingssamarbejde svarer derfor på beretningen efter aftale med
udenrigsministeren.

Sagsforløb for en større
undersøgelse

Beretning
Ministerredegørelse

Konklusion
Ministeren for udviklingssamarbejde finder det positivt, at Statsrevisorerne finder, at
Udenrigsministeriet har udarbejdet og nu implementerer landeprogrammet for Myanmar i overensstemmelse med ministeriets retningslinjer. Rigsrevisionen vurderer, at
denne del af sagen kan afsluttes.
Ministeren for udviklingssamarbejde er enig med Statsrevisorerne i, at Udenrigsministeriets rapportering om landeprogrammets resultater til offentligheden gennem OpenAid.dk ikke har været tilstrækkelig, og at der er behov for at fremstille den i mere forståelig form. På den baggrund har ministeren igangsat et arbejde med at styrke ministeriets resultatrapportering.
Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:
•

resultaterne af arbejdet med at styrke Udenrigsministeriets resultatrapportering.

I. Baggrund
2. Rigsrevisionen afgav i oktober 2019 en beretning om Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar. Beretningen handlede om forvaltningen af Danmarks første
samlede landeprogram for Myanmar. Landeprogrammet gælder for perioden 20162020 og har til formål at bidrage til et fredeligt og mere demokratisk samfund med
forbedret velstand gennem bæredygtig økonomisk vækst.
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3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, fandt de det tilfredsstillende, at
Udenrigsministeriet har udarbejdet og nu implementerer landeprogrammet for Myanmar i overensstemmelse med ministeriets retningslinjer. Statsrevisorerne fandt
imidlertid også, at Udenrigsministeriets opfølgning og rapportering til Folketinget og
offentligheden om resultater af udviklingssamarbejdet med Myanmar ikke har været
tilstrækkeligt systematisk og forståelig.
4. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på
www.ft.dk/Statsrevisorerne.

II. Gennemgang af ministerens redegørelse
Udenrigsministeriets udarbejdelse og implementering af landeprogrammet for Myanmar

5. Statsrevisorerne fandt det tilfredsstillende, at Udenrigsministeriet har udarbejdet
og nu implementerer landeprogrammet for Myanmar i overensstemmelse med ministeriets retningslinjer.
Statsrevisorerne konstaterede, at programmet udmøntes gennem klare udviklingsaftaler, som er indgået med partnerne i Myanmar, og at Udenrigsministeriets forvaltning
af udbetalinger til partnerne generelt har været tilfredsstillende. Statsrevisorerne bemærkede, at landeprogrammet er så ambitiøst, at der er risiko for, at implementeringen ikke helt kan gennemføres som planlagt, fx på grund af lav kapacitet hos aftalepartnerne i Myanmar.
6. Ministeren for udviklingssamarbejde oplyser, at ministeren finder det positivt, at
Statsrevisorerne finder, at Udenrigsministeriet har udarbejdet og nu implementerer
landeprogrammet for Myanmar i overensstemmelse med ministeriets retningslinjer.
7. Rigsrevisionen vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes, idet Statsrevisorerne
har udtrykt tilfredshed med Udenrigsministeriets arbejde.
Udenrigsministeriets opfølgning og rapportering om landeprogrammets resultater

8. Statsrevisorerne fandt, at Udenrigsministeriets opfølgning og rapportering til Folketinget og offentligheden om resultater af udviklingssamarbejdet med Myanmar ikke
har været tilstrækkeligt systematisk og forståelig.
9. Det fremgik af beretningen, at Udenrigsministeriet har fulgt op på landeprogrammet
og sørget for, at programmet er blevet drøftet i den årlige interne ledelsesdialog mellem ambassaden i Myanmar og Udenrigsministeriet i København. Den interne resultatrapportering har dog ikke har fulgt de procedurer, der er beskrevet i ministeriets retningslinjer, idet der ikke var udarbejdet den resultatrapport for landeprogrammet, der
skal ligge til grund for den årlige resultatorienterede ledelsesdialog.
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Det fremgik også af beretningen, at Udenrigsministeriet ikke har sørget for en systematisk og forståelig rapportering, der understøtter gennemsigtighed og ansvarlighed
for udviklingssamarbejdets resultater over for Folketinget og offentligheden. Udenrigsministeriets rapportering til Folketinget og offentligheden om udviklingssamarbejdet sker på hjemmesiden OpenAid.dk, men hjemmesiden viser ikke landeprogrammets fremdrift og resultater på en forståelig måde. Ministeriet har heller ikke andre kanaler, der fremstiller de samlede resultater af udviklingssamarbejdet i en letforståelig
og systematisk form.
10. Ministeren for udviklingssamarbejde oplyser, at ministeren er enig i, at Udenrigsministeriets rapportering om landeprogrammets resultater til offentligheden gennem
OpenAid.dk ikke har været tilstrækkelig, og at der er behov for at fremstille den i en
mere forståelig form. På den baggrund har ministeren igangsat et arbejde med at styrke ministeriets resultatrapportering. Det er forventningen, at disse tiltag vil styrke synligheden af de samlede resultater af Danmarks udviklingssamarbejde og dermed styrke kommunikationen af resultaterne til Folketinget og den bredere danske offentlighed.
11. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at der er igangsat et arbejde med at styrke Udenrigsministeriets resultatrapportering. Rigsrevisionen vil fortsat følge Udenrigsministeriets arbejde med at styrke sin resultatrapportering, herunder ministeriets interne resultatrapportering til brug for ledelsesopfølgningen og ministeriets rapportering af udviklingssamarbejdets samlede resultater over for Folketinget og offentligheden.
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