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1. I mit notat til Statsrevisorerne af 5. november 2007 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville føl-
ge sagen om Økonomi- og Erhvervsministeriets forvaltning af det danske engagement i de 
internationale investeringsbanker og orientere Statsrevisorerne om udviklingen i ministeriets 
initiativer. 
 
Jeg ville mere konkret følge op på: 
 
• udarbejdelsen af de nye danske strategier for de internationale investeringsbanker med 

henblik på, om der sker en koordinering med de relevante myndigheder 
• hvordan anbefalingen om en ekstern, uafhængig forvaltningsrevision reflekteres i strate-

gierne for det danske engagement i bankerne. 
 
2. Rigsrevisionens opfølgning er baseret på et møde med Økonomi- og Erhvervsministeriet, 
en gennemgang af Økonomi- og Erhvervsministeriets strategier for hver af de 3 investerings-
banker og en redegørelse fra ministeriet af 16. september 2008. 
 
3. De internationale investeringsbanker omfatter Den Europæiske Investeringsbank (EIB), 
Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) og Den Nordiske Investe-
ringsbank (NIB). 
 
I. Koordinering af strategierne for de internationale investeringsbanker med 
relevante myndigheder 

4. Rigsrevisionen fandt det væsentligt, at Økonomi- og Erhvervsministeriet koordinerer de 
danske mål og strategier for bankerne med andre relevante ministerier, så det fx bliver kla-
rere, hvordan det danske engagement i de internationale investeringsbanker bidrager til de 
danske politiske målsætninger i forhold til Central- og Østeuropa. 
 
5. Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst, at ministeriet som et led i sin koordinering af 
arbejdet med de internationale investeringsbanker har haft udkast til strategier i høring hos 
de relevante myndigheder. Høringskredsen bestod af Udenrigsministeriet, Finansministe-
riet, Statsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Transportministeriet, Ministeriet for Føde-
varer, Landbrug og Fiskeri, Velfærdsministeriet, Økonomistyrelsen, Miljøstyrelsen og Dan-
marks Nationalbank. På baggrund af de indkomne høringssvar blev strategierne færdiggjort 
i februar 2008, og de ligger nu til grund for ministeriets arbejde i de internationale investe-
ringsbanker. Ministeriet oplyser desuden, at strategier og retningslinjer løbende koordine-
res med de relevante myndigheder i forbindelse med det daglige samarbejde. 
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6. Rigsrevisionen kan konstatere, at det nu fremgår klarere af strategierne, hvordan det 
danske engagement i bankerne bidrager til at nå de danske politiske målsætninger i for-
hold til Central- og Østeuropa. Et eksempel på dette er, at det nu er blevet indskrevet i den 
danske strategi for Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, at det er vigtigt 
for Danmark, at banken har fokus på den samme kreds af lande, som Udenrigsministeriet 
har fokus på i sin strategiske ramme for naboskabsprogrammet.  
 
7. Jeg finder det tilfredsstillende, at der løbende foregår en koordinering af strategierne 
med relevante myndigheder.  
 
II. Indarbejdelse af anbefalingen om en ekstern, uafhængig forvaltningsrevision 
i strategierne for det danske engagement i bankerne 

8. Statsrevisorerne anbefalede i deres bemærkninger til beretningen, at Økonomi- og Er-
hvervsministeriet arbejder for, at de internationale investeringsbanker omfattes af en eks-
tern, uafhængig forvaltningsrevision til kontrol af, at bankerne lever op til deres formål og 
drives sparsommeligt, produktivt og effektivt. 
 
9. Økonomi- og Erhvervsministeriet har i sin redegørelse af 16. september 2008 oplyst, at 
det nu fremgår af strategierne, at ministeriet vil arbejde for en ekstern, uafhængig forvalt-
ningsrevision. Det er i strategiernes afsnit om kontrol, revision og evaluering anført, at vur-
deringen af bankernes performance, effektivitet mv. primært hviler på interne evaluerings- 
og kontrolorganer, og at ministeriet derfor vil arbejde for, at bankerne omfattes af en eks-
tern, uafhængig forvaltningsrevision. 
 
10. Jeg finder det tilfredsstillende, at ministeriet vil arbejde for, at bankerne omfattes af en 
ekstern, uafhængig forvaltningsrevision. 
 
III. Afslutning 

11. Det er min samlede vurdering, at Økonomi- og Erhvervsministeriet har arbejdet tilfreds-
stillende med de områder, som blev fremhævet i beretning om Økonomi- og Erhvervsmini-
steriets engagement i de internationale investeringsbanker. 
 
12. Jeg betragter hermed beretningssagen om Økonomi- og Erhvervsministeriets engage-
ment i de internationale investeringsbanker som afsluttet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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