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Ændringer i Rigsrevisionens opgaveportefølje for 2022 

I. Indledning 

1. Rigsrevisionens opgaver og de revisionsfaglige krav til udførelsen heraf er fastlagt i 
standarderne for offentlig revision (SOR) med udgangspunkt i rigsrevisorlovens be-
stemmelser og internationale grundprincipper for offentlig revision. 
 
Lovændringer og administrative beslutninger medfører en vis til- og afgang i Rigsrevi-
sionens opgaver uden for statsregnskabet fra år til år. Som led i Rigsrevisionens kva-
litetsstyring vurderer vi årligt inden regnskabsårets start, om der er sket ændringer i 
opgaverne. Det sker med udgangspunkt i ”Standard for offentlig revision nr. 2 – Rigs-
revisionens kvalitetsstyring” (SOR 2). 
 
Den årlige proces sikrer, at vi for hver opgave har klarhed over opgavens lovgrundlag 
og de krav, som opgaven stiller til vores faglige og resursemæssige indsats. Samtidig 
sker der en ledelsesmæssig godkendelse af de nærmere vilkår for de opgaver, der skal 
løses i det kommende år. Hvis vi i årets løb modtager høringer af lovforslag mv. fra mi-
nisterierne, der indebærer, at der opstår en ny revisionsopgave, søger vi at sikre, at 
de nødvendige forudsætninger er opfyldt og afklaret, inden vi påbegynder opgaven. 
 
Jeg vil med dette notat orientere Statsrevisorerne om årets vurderinger af opgaverne 
og de ændringer, som er sket siden januar 2021, og som får betydning for Rigsrevisio-
nens opgaver i 2022. Notatet offentliggøres for at skabe gennemsigtighed om Rigsre-
visionens opgaver. 
 
Bilag 1 er en oversigt over Rigsrevisionens opgaver i 2022. 
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II. Ændringer i opgaveporteføljen 

En opgave med Vandsektorens Teknologiudviklingsfond er bortfaldet 

2. Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTU) var et uafhængigt organ, som blev 
oprettet af miljøministeren i henhold til vandsektorloven. VTU har været under afvik-
ling siden 2015. Energistyrelsen har arbejdet på at afklare flere forhold omkring opløs-
ningen af VTU, og disse er nu faldet på plads. Det har derfor været muligt at afslutte 
VTU endeligt med årsregnskabet for 2020, og den forventede revision af et afsluttende 
regnskab i løbet af 2021 er således bortfaldet. Rigsrevisionens opgave er således af-
sluttet med revisionen og påtegningen af årsregnskabet for 2020. 

En opgave med International Centre for Antimicrobial Resistance Solu-

tions er kommet til 

3. Rigsrevisionen har fra regnskabsåret 2021 fået en ny opgave med revision af Inter-
national Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS). ICARS er et initiativ 
under Sundhedsministeriet, der tager sigte på at oprette en international organisation, 
som skal bekæmpe resistens mod antibiotika hos mennesker og dyr i lav- og mellem-
indkomstlande. Initiativet er fra 2019, men er nu så langt, at ICARS er blevet udskilt fra 
Sundhedsministeriet, og der er nedsat en bestyrelse for 2021-2022. Sundhedsmini-
steren fik i tekstanmærkning nr. 140 på finansloven for 2021 bemyndigelse til at stifte, 
yde tilskud til og fastsætte regler for den selvejende institution ICARS.  
 
Det fremgår af tekstanmærkningen, at ICARS revideres af Rigsrevisionen. Sundheds-
ministeriet havde på tidspunktet for afgivelsen af notat til Statsrevisorerne om Rigs-
revisionens opgaver for 2021 ikke sendt sagen i høring hos Rigsrevisionen, og derfor 
blev opgaven ikke nævnt i notatet af 6. januar 2021. 
 
4. Sundhedsministeriet har ønsket, at ICARS også revideres af en godkendt (statsau-
toriseret eller registreret) revisor, som antages af ICARS. Jeg har derfor aftalt dette 
med sundhedsministeren på grundlag af rigsrevisorlovens § 9, stk. 2. Vi vil vurdere op-
gaven igen, hvis ICARS senere bliver en egentlig international organisation.  

3 tilfælde, hvor opgaven er ændret 

5. Jeg har i 2021 også aftalt en ændring af vores aftaler med erhvervsministeren efter 
rigsrevisorlovens § 9, stk. 2. Ændringerne i disse § 9-aftaler omfatter Nordsøenheden, 
Nordsøfonden og Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Ændringerne bety-
der, at § 9-revisorerne ikke længere skal udføre deres revision i overensstemmelse 
med standarderne for offentlig revision (SOR). Det vil dermed alene være Rigsrevisio-
nen, der udfører de juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner af virksom-
hedernes dispositioner og økonomistyring, som er fastsat i SOR. § 9-revisorerne vil 
fortsat revidere årsregnskaberne i overensstemmelse med de almindelige krav til 
godkendte revisorer, og Rigsrevisionen vil kunne anvende dette arbejde som en del 
af grundlaget for vores revision og påtegning af årsregnskaberne. Vi har vurderet, at 
ændringen i de konkrete tilfælde medfører et mere hensigtsmæssigt samspil med 
§ 9-revisorerne. 
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III. Opgaver som følge af internationale revisionsaftaler 

6. Når Danmark indgår i et internationalt initiativ, kan der opstå en situation, hvor flere 
af landenes respektive rigsrevisioner har et revisionsansvar i medfør af deres nationa-
le lovgivning, uden at der er klarhed over, hvem der skal udføre revisionen. Situationen 
kan opstå, når det internationale initiativ er finansieret af statslige midler, og der eta-
bleres en organisation med eget regnskab, uden at der samtidig etableres et interna-
tionalt revisionsorgan. Normalt aftaler rigsrevisionerne i de deltagende lande i disse 
tilfælde en arbejdsdeling. Rigsrevisionen indgår i nogle få sådanne internationale revi-
sionsaftaler. Dette har i 2021 medført en tilgang på 7 nye opgaver. 

Revisionen af 5 nordiske institutioner er kommet til 

7. En af vores revisionsaftaler omfatter Nordisk Råd og andre institutioner, der indgår 
i det nordiske samarbejde på grundlag af Helsingforsaftalen fra 1962, jf. min oriente-
ring om resultatet af revisionen af Nordisk Ministerråds regnskab for 2020 på stats-
revisormødet den 25. august 2021. 
 
Revisionen er reguleret i et nordisk revisionsreglement, som er aftalt mellem rigsrevi-
sionerne i Finland, Island, Norge, Sverige, Åland, Færøerne, Grønland og Danmark. Vi 
har i 2021 taget initiativ til at vurdere ordningen nærmere og opdatere revisionsregle-
mentet. Rigsrevisionen har på grundlag af aftalen hidtil revideret de 3 årsregnskaber 
for henholdsvis Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond. Vi er ved vur-
deringen af ordningen i 2021 blevet opmærksomme på 5 årsregnskaber, som ikke tid-
ligere er blevet revideret, nemlig årsregnskaberne for Nordisk Ministerråds Sekreta-
riat og Nordisk Ministerråds kontorer i Tallinn, Riga, Vilnius og Skt. Petersborg. Der er 
tale om separate institutioner med egne årsregnskaber. Vi har derfor fundet det væ-
sentligt, at også disse årsregnskaber er omfattet af revision. Hver af de nævnte opga-
ver omfatter både en årlig finansiel revision af institutionens årsregnskab og løbende 
juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner af institutionens dispositioner og 
økonomistyring. 

Revision af 2 samarbejder blandt visse NATO-lande er kommet til 

8. Rigsrevisionen indgår i et samarbejde om revisionen af NATO Headquarters Multi-
national Corps North East. Dette hovedkvarter drives af Danmark, Tyskland og Polen, 
mens andre NATO-lande kan deltage i øvelsesaktiviteter. Der udarbejdes derfor et 
regnskab for hovedkvarterets drift, hvor udgifterne deles mellem Danmark, Tyskland 
og Polen, og et regnskab for de udgifter, der bæres af en bredere kreds i NATO. Opga-
ven med revision af regnskaberne går på skift mellem rigsrevisionerne i de 3 lande. Vi 
overdrog opgaven til den polske rigsrevision i 2015 og har nu modtaget opgaven igen 
fra den tyske rigsrevision. Vores opgave omfatter i denne omgang revision af årsregn-
skaberne for 2022-2024. 
 
9. Forsvarsministeriet har bedt Rigsrevisionen om også at varetage revisionen af et 
andet regionalt NATO-initiativ, nemlig NATO Headquarters Multinational Corps North. 
Dette hovedkvarter drives af Danmark, Estland og Letland med fysisk placering i Dan-
mark og i Letland. Vi er derfor ved at indgå revisionsaftaler med rigsrevisionen i Let-
land og med forsvarsministerierne i de 3 lande. Vi forventer, at Rigsrevisionens opgave 
i første omgang vil omfatte regnskaberne for 2021-2023, og at opgaven herefter vil 
gå på skift mellem den danske og lettiske rigsrevision for 3 år ad gangen. 
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IV. Afklaring af opgaverne med DR og TV 2-regionerne 

10. Vi har i 2021 særligt vurderet vores opgaver med DR og TV 2-regionerne. Det skyl-
des, at DR og TV 2-regionerne fremover modtager statstilskud, og at licensfinansie-
ringen bortfalder helt fra 2022. Statens udgifter til tilskuddene vil fremgå af § 21. Kul-
turministeriet i statsregnskabet. 
 
Vi har vurderet, at den ændrede finansiering hverken betyder ændringer for vores re-
vision af statsregnskabet eller ændringer i de eksisterende opgaver med revision af 
DR’s og TV 2-regionernes årsregnskaber. Det skyldes, at DR og 7 af de 8 TV 2-regio-
ner er en del af Rigsrevisionens revisionsansvar, fordi de er selvstændige forvaltnings-
subjekter, der er oprettet ved lov, jf. rigsrevisorlovens § 2, stk. 1, nr. 3. Der er desuden 
fastsat bestemmelser om revisionen i radio- og fjernsynsloven. Vi vil fortsat revidere 
og påtegne årsregnskaberne for DR og de 7 TV 2-regioner. 

V. Sammenfatning 

11. Jeg har i dette notat oplyst om vores vurderinger af Rigsrevisionens opgaver for 
2022 og de ændringer, der er sket i Rigsrevisionens opgaveportefølje siden januar 
2021. 
 
Ressortændringen den 21. januar 2021 medførte ikke ændringer i antallet af minister-
områder, og der er dermed ikke sket væsentlige ændringer i opgaven med revision af 
statsregnskabet. 
 
Vi har også fortsat 45 opgaver med revision af andre årsregnskaber i medfør af rigs-
revisorloven eller anden lovgivning, jf. bilag 1. Der er ændret vilkår for enkelte opgaver. 
Dertil kommer, at vi for god ordens skyld har tilføjet revisionen af De Danske Kongers 
Kronologiske Samling, så antallet af opgaverne samlet er 46.  
 
Antallet af andre revisionsopgaver på grundlag af internationale revisionsaftaler er 
steget fra 3 til 10. 
 
12. Jeg forventer således at kunne udføre de ovennævnte opgaver inden for den nu-
værende bevilling, idet der kun er tale om en mindre justering af opgaveporteføljen.  
 
Rigsrevisionen vil dog fortsat være opmærksom på udviklingen i til- og afgang af op-
gaver for at sikre, at resurserne svarer til opgaverne.  
 
 
 
 

Lone Strøm 
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Bilag 1. Oversigt over Rigsrevisionens forventede opgaver i 2022 

 
Større undersøgelser 

Resultaterne af større undersøgelser af specifikke områder/emner i administrationen rapporteres i beretninger til Statsrevisorerne. 

Revision af statsregnskabet 

Opgaven omfatter revision af statsregnskabet og delopgaver vedrørende de enkelte paragraffer i årets statsregnskab. 

Revision af andre årsregnskaber 

Erhvervsministeriet Kulturministeriet 

DANAK – Den Danske Akkrediteringsfond DR 

Danmarks Erhvervsfond TV 2/Bornholm 

Danmarks Grønne Investeringsfond TV 2/Fyn 

DanPilot TV 2 Lorry 

EKF – Danmarks Eksportkredit TV MIDTVEST 

Finansiel Stabilitet TV 2 Nord 

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber TV 2 ØST 

Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 I/S TV 2 ØSTJYLLAND 

Nordic Patent Institute De Danske Kongers Kronologiske Samling 

Nordsøenheden Kirkeministeriet 

Nordsøfonden Folkekirkens fællesfond 

Rejsegarantifonden Stiftsmidlerne (10 opgaver) 

Vækstfonden Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Sundhedsministeriet Dansk Hunderegister 

ICARS – International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions Transportministeriet 

MedCom DOT – Din Offentlige Transport 

Sundhed.dk DSB 

Uddannelses- og Forskningsministeriet Fjordforbindelsen Frederikssund 

Danmarks Grundforskningsfond Metroselskabet 

Børne- og Undervisningsministeriet Naviair 

EuroSkills 2025 I/S Udviklingsselskabet By & Havn 

 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

 Energinet 

Andre revisionsopgaver 

Nordisk Kulturfond Nordisk Ministerråds kontor i Riga 

Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråds kontor i Skt. Petersborg 

Nordisk Ministerråds Sekretariat Nordisk Ministerråds kontor i Tallinn 

Nordisk Råd Nordisk Ministerråds kontor i Vilnius 

NATO Headquarters Multinational Corps Northeast NATO Headquarters Multinational Division North 

Erklæringer på EU-projektregnskaber mv.  
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