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Statsrevisorernes beretning om statsregnskabet for 2017 
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet har ultimo august 2018 modtaget Statsre-
visorernes beretning nr. 20/2017 om revisionen af statsregnskabet for 2017.  
 
Mine bemærkninger til beretningen er følgende: 
 
Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen vurderer, at ministerområdets regnskab i alle 
væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med bevil-
lingslovene og de statslige regnskabsregler, samt at bevillinger og disponerings-
regler er overholdt. Det finder jeg tilfredsstillende. 

 

Rigsrevisionens bemærkninger 

Jeg har konstateret, at Rigsrevisionen har bemærkninger i forhold til fremdriften i 

ministeriets håndtering af revisorpåtegnede refusionsopgørelser fra trafikselska-

berne i forbindelse med udbetaling af befordringsrabat: 

 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte mangler fortsat revisionspåtegne-

de refusionsopgørelser fra trafikselskaberne. 

 

Jeg har følgende bemærkninger til udviklingen i sagen:  

 

Det er naturligvis utilfredsstillende, at DSB ikke har kunnet levere de manglende 

revisorpåtegnede attester for 2015 og 2016, som den daværende Styrelsen for 

Videregående Uddannelser og siden 1. januar 2017 den nuværende Styrelsen for 

Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) gentagne gange siden 2016 har rykket 

for. SIU har dog oplyst, at de er modtaget den 10. juli 2018 (og sendt til Rigsrevi-

sionen), og at de ikke har givet anledning til bemærkninger. 

 

SIU har oplyst, at Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen i 2016 i notat af 22. 

november 2016 blev orienteret om, at der ikke havde været indhentet revisorpå-

tegnede attester for 2012-2016. Det blev ligeledes oplyst, at den daværende Sty-

relsen for Videregående Uddannelser ville indhente de revisorpåtegnede attester 

for 2016, og sikre at de blev indhentet fremadrettet. Rigsrevisionen havde på da-

værende tidspunkt ingen bemærkninger til dette. SIU valgte at indhente revisorpå-

tegnede attester for 2015 og frem. Som oplyst til Rigsrevisionen (ved opfølgnings-

revision i 2018) vil en indhentning af tidligere års revisorattester på nuværende 

tidspunkt blive udfordret af forældelsesreglerne for eventuelle fordringer. 

 

En række revisorpåtegnede attester skabte med deres ordlyd tvivl om den gen-

nemførte revision. SIU kontaktede ultimo maj 2018 revisorerne for de trafikselska-

ber, hvor der har været usikkerhed om den gennemførte revision. Dialogen med 
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trafikselskabernes revisorer viste, at de med en enkelt undtagelse havde udført 

revision, der opfylder betingelserne. SIU er dog fortsat i dialog med enkelte reviso-

rer om mere præcis ordlyd i revisionsattester, der fuldt ud bekræfter den udførte 

revision. For at sikre at de revisorpåtegnede attester efterlever kravene i lovgiv-

ningen, har SIU den 19. juni 2018 sendt et brev til samtlige trafikselskaber, som 

præciserer, hvad de revisorpåtegnede attester skal indeholde. 

 

Jeg er tilfreds med de skridt, SIU har taget i forhold til at indhente revisionsatte-

sterne. Samtidig er jeg tilfreds med, at dialogen med trafikselskaberne har været 

fortsat i 2018, således at der er skabt større klarhed i forhold til, hvad der skal til 

for at de opstillede krav efterleves. 

 

Jeg har ikke yderligere bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om revisio-

nen af statsregnskabet for 2017. 

 

Dette brev er ligeledes fremsendt til Rigsrevisor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Tommy Ahlers 

 


