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Ministerredegørelse til Statsrevisorerne om Beretning nr. 9/2020 om klimabi-

stand til udviklingslande 

Hermed svar til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 9/2020 om klimabi-

stand til udviklingslande, hvor jeg redegør for de foranstaltninger og overvejel-

ser, som beretningen giver anledning til. Denne opfølgning vil ske i tæt samar-

bejde med Udenrigsministeriet.  

 

Jeg tager Rigsrevisionens beretning til efterretning. Den understreger behovet 

for at styrke målretningen, programmeringen og rapporteringen af klimabistan-

den yderligere. Klimaloven1 indeholder tiltag, der kan understøtte dette, og som 

allerede er under implementering.  

 

Regeringen udarbejdede sidste år en langsigtet strategi for den globale klima-

indsats, ”En Grøn og Bæredygtig Verden”, hvori der beskrives en række mål-

sætninger for den danske klimabistand fremadrettet. Det lovpligtige årlige klima-

program til Folketinget vil løbende følge op herpå med en oversigt over indsat-

ser på det globale område, herunder indsatser under klimabistanden, for det 

kommende år. Dertil forventes klima også at blive en central prioritet i den kom-

mende udviklingspolitiske strategi, hvilket vil styrke målretningen af klimabistan-

den yderligere.  

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har også igangsat arbejdet med den 

globale afrapportering, som ligeledes er foreskrevet i klimaloven. Denne afrap-

portering vil bl.a. indeholde en oversigt over den danske klimabistand samt be-

skrivelser af udvalgte resultater under bistanden, udarbejdet i samarbejde med 

Udenrigsministeriet, hvilket vil understøtte bedre formidling til offentligheden om 

omfanget og resultater af klimabistanden.  

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har sammen med Udenrigsministeriet 

ansvaret for programmering og opfølgning på den del af klimabistanden, der hø-

rer under Klimapuljen. De to ministerier vil sammen sikre, at puljens vejledende 
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principper i lyset af Rigsrevisionens beretning og de ovenfornævnte nye strate-

gier fortsat kan give den nødvendige målretning, og at resultaterne yderligere 

synliggøres.  

 

Det er således min ambition, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fortsat 

skal bidrage til gennemsigtig, målrettet og resultatorienteret klimabistand. 

 

En kopi af denne redegørelse er også sendt til Rigsrevisionen.  

 

Med venlig hilsen 

 

Dan Jørgensen 


