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Redegørelse vedr. statsrevisorernes beretning om revisionen 
af statsregnskabet for 2006 

Med henvisning til skrivelse af 6. december 2007 fra Statsrevisorernes 
sekretariat, hvormed beretning nr. 16/06 om revisionen af statsregnska-
bet for 2006 blev fremsendt, skal jeg herved redegøre for de foranstalt-
ninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til på udvik-
lingsbistandens område. For Udenrigsministeriets områder i øvrigt hen-
vises til udenrigsministerens redegørelse. 

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen igen har vurderet, 
at regnskabsforvaltningen på Udenrigsministeriets område samlet set har 
været tilfredsstillende, herunder tilskudsforvaltningen, som udgør en meget 
væsentlig del af Udenrigsministeriets udgiftsområde.  

For så vidt angår Rigsrevisionens bemærkning i relation til bevillingskon-
trollen og renteudgiften på en voldgiftssag under et vejsektorprogram i 
Tanzania, har jeg med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen har fun-
det ministeriets efterfølgende initiativer tilfredsstillende. Det er således 
blevet indskærpet over for relevante enheder, at Finansministeriet altid 
skal orienteres i lignende sager. Endvidere er det blevet understreget i 
forbindelse med indkaldelsen af bidrag til Program- og Projektoriente-
ringen for 2007, at alle ansvarlige enheder bør sikre, at beskrivelserne for 
alle relevante aktiviteter samt alle faktuelle oplysninger er fuldt opdatere-
de.  

I relation til opfølgning på sagen om bedrageri og regnskabsmæssig ure-
gelmæssighed med støttemidler til uddannelsessektorprogrammet i Mo-
zambique er jeg glad for Rigsrevisionens anerkendelse af min beslutning 
om at stoppe bistanden til programmet. Jeg har dog bemærket, at Rigsre-
visionen mener, at jeg i forbindelse med min orientering af Finansudval-
get og Udenrigsudvalget om sagen i juli 2006 burde have oplyst om de 
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faktiske økonomiske konsekvenser, som indebar kontraktligt betingede 
udbetalinger på 69 mio. kr.  
 
Jeg anførte imidlertid i min orientering af Finansudvalget følgende: ”I 
lyset heraf har jeg besluttet at stoppe alle nye aktiviteter og betalinger i uddannelses-
sektorprogrammet som helhed med undtagelse af de allermest nødvendige aktiviteter, 
som videreføres under skærpet tilsyn af ambassaden.” Jeg mener derfor, at min 
udtalelse er fuldt retvisende, idet bistanden blev bragt til ophør. De ud-
betalinger, som fandt sted efterfølgende, vedrørte alene kontraktlige for-
pligtelser.  

Slutteligt har jeg med tilfredshed bemærket, at Rigsrevisionen vurderer, 
at ministeriet gennem de iværksatte initiativer har håndteret sagen om 
tilbagebetaling af udokumenterede udgifter under uddannelsessektorpro-
grammet i Mozambique tilfredsstillende. 

Kopi af denne skrivelse er samtidig fremsendt til rigsrevisor. 
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