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Kære Statsrevisorer 
 
Jeg konstaterer, at Rigsrevisionen i Beretning nr. 19/2008 om revisionen 
af statens regnskab for 2008 konkluderer, at regnskaberne for 7 af Ju-
stitsministeriets 8 virksomheder samlet set er rigtige. Jeg konstaterer 
endvidere, at det er Rigsrevisionens vurdering, at der i disse 7 virksom-
heder er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst mu-
ligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er 
i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Ad. 175-181 Politiets og anklagemyndighedens regnskab 
Det fremgår af beretningen, at Rigsrevisionen kritiserer, at det har været 
nødvendigt at tage forbehold for rigtigheden af politiet og anklagemyn-
dighedens regnskab for 2008. I forlængelse heraf fremgår det, at Statsre-
visorerne finder det utilfredsstillende, at den basale økonomiske styring 
har været mangelfuld, og at der har været en væsentlig budgetoverskri-
delse.  
 
Jeg tager statsrevisorernes kritik af politiet og anklagemyndigheden til 
efterretning og skal beklage de nævnte forhold. Jeg kan samtidig henvise 
til vedlagte notat fra Rigspolitiet, hvoraf det fremgår, at Rigspolitiet har 
igangsat en række initiativer, der skal rette op på de forhold, der har givet 
anledning til kritik. 
 
Ad. 182-191 Øvrige revisionsresultater  
Årsrevisionen har givet anledning til to erklæringer for henholdsvis løn- 
og personaleadministrationen ved Statsfængslet i Vridsløselille under 
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Direktoratet for Kriminalforsorgens og retternes regnskabsaflæggelse 
under Domstolsstyrelsen.  
 
Jeg tager Rigsrevisionens bemærkninger til løn- og personaleadministra-
tion ved Statsfængslet i Vridsløselille til efterretning. Direktoratet for 
Kriminalforsorgen har over for Justitsministeriets oplyst, at de nævnte 
forhold nu er blevet rettet. 
 
I forhold til retternes regnskabsaflæggelse har Domstolsstyrelsen igang-
sat en række initiativer til at forbedre disse. Jeg konstaterer i den forbin-
delse, at Rigsrevisionen konkluderer, at disse initiativer må forventes at 
medføre en forbedret regnskabsaflæggelse ved retterne. 
 
Jeg har ikke yderligere bemærkninger til beretningen for Justitsministeri-
ets område. 
 
Kopi af denne skrivelse er sendt til Rigsrevisionen, Landegreven 4, Post-
boks 9009, 1022 København K 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lars Barfoed  


