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Med henvisning til Statsrevisoratets skrivelse af 17. december 2002, hvormed fremsendtes

beretning 18/01 om revisionen af statsregnskabet for 2001, skal jeg hermed redegøre for de

foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Jeg noterer det som meget tilfredsstillende, at Rigsrevisionen i beretningen anerkender, at der nu

er opnået en tilfredsstillende kvalitet af ministeriets regnskabsmæssige afstemninger og kontroller,

og at regnskabsaflæggelsen i Udenrigsministeriets Fællessekretariat og ved repræsentationerne

er tilfredsstillende. Det er ligeledes tilfredsstillende, at det i beretningen noteres som positivt, at

Udenrigsministeriet som det eneste ministerområde aflægger et samlet virksomhedsregnskab,

herunder for de departementale opgaver.

De regnskabsmæssige afstemninger af statuskonti har været rejst i tidligere beretninger, men det

har ved en systematisk og vedholdende indsats været muligt at opnå en tilfredsstillende kvalitet i

regnskabsaflæggelsen. På tilsvarende vis er der vedrørende de forhold på særskilte

forvaltningsområder – tilskudsadministration, byggeadministration og IT-projekter – som

beretningen fremdrager, truffet de nødvendige foranstaltninger i lyset af bemærkningerne i

beretningen.

Til de konkrete sager på konkrete forvaltningsområder, som rejses i beretningen, skal

Udenrigsministeriet knytte følgende specifikke kommentarer:

Det er positivt, at de fleste aspekter vedrørende Udenrigsministeriets gennemførelse af

satellitkommunikationsprojekt Globalkom vurderes som tilfredsstillende, og at Rigsrevisionen

konstaterer, at udgifterne til projektet svarer til det oprindeligt budgetterede. Det er som bekendt

ikke altid tilfældet med store IT-projekter. I sagen om Udenrigsministeriets køb af yderligere

kapacitet til netværket hilser Udenrigsministeriet det velkommen, at Rigsrevisionen anerkender, at

EU-formandskabet i 2. halvår af 2002 nødvendiggjorde en hurtig løsning af

trafikbelastningsproblemet, og at alternativet hos en anden leverandør såvel udgiftsmæssigt som

tidsmæssigt ville have været en uhensigtsmæssig løsning. Udenrigsministeriet finder det

endvidere tilfredsstillende, at det i beretningen anerkendes, at Udenrigsministeriet i 2002 har haft

mere fokus på styring og kontrol af projektet, end tilfældet var i 2001, og at der er truffet en række

foranstaltninger med sigte på overvågning af netværkets funktionalitet

I lyset af de forhold der er nævnt vedrørende Udenrigsministeriets byggeadministration –

afstemning mellem byggeregnskab og statsregnskab, vejledning vedrørende byggeprojekter samt

ombygningen af ambassaden i London, vil Udenrigsministeriets Fællessekretariat fremover sikre,

at der forud for ethvert bygge- og anlægsprojekt allerede i det grundlæggende skriftlige

beslutningsgrundlag er indeholdt en præcis fastlæggelse af det konkrete byggeprojekts

organisering, herunder af bygherrerollen, samt ansvars- og kompetencefordeling vedrørende

regnskabsmæssige forhold og den bevillingsmæssige og økonomiske styring, herunder den

løbende rapportering. Det gælder ikke mindst arbejdsdelingen mellem ude- og hjemmetjeneste.

Inden beslutning om iværksættelse af projektet træffes, skal de regnskabs- og bevillingsmæssige

aspekter vurderes af Økonomikontoret, som foretager en påtegning herom på

beslutningsgrundlaget. Dette svarer til den praksis, der gennem nogle år har været anvendt på



udviklingsbistandens område i forbindelse med forberedelse af sektorprogrammer.

Den i beretningen omhandlede vejledning vedrørende bygge- og anlægsprojekter er under

udarbejdelse og vil blive fremsendt til Rigsrevisionen inden udgangen af februar 2003.

Vejledningen omhandler blandt andet de aspekter, Rigsrevisionen har påpeget. Det er

Udenrigsministeriets vurdering, at når vejledningen er færdiggjort vil der være rettet op på de

forhold vedrørende ministeriets byggeadministration, som er omhandlet i beretningen.

Som Rigsrevisionen har noteret, har Udenrigsministeriet de sidste par år gjort en meget stor

indsats for at få tilendebragt behandlingen af de uafsluttede sager vedrørende

tilskudsregnskaber på udviklingsbistandens område. Ministeriet lægger afgørende vægt på, én

gang for alle, at få afviklet de uafsluttede tilskudsregnskaber. Der er med inddragelse af

Sydgruppens ledelse igangsat regelmæssige møder, hvor kontorerne rapporterer om fremskridt

på området, ligesom der internt i de tilskudsadministrerende kontorer sker en løbende opfølgning

vedrørende de udestående regnskaber. Arbejdet vil fortsat have høj prioritet, indtil alle regnskaber

er afsluttet. Samtidig er der i forbindelse med revision af de relevante administrative retningslinjer

taget skridt til at sikre, at der sættes fokus på disse opgaver i den løbende sagsbehandling.

Som led i decentraliseringen af den bilaterale bistandsadministration fra Udenrigsministeriet i

København til repræsentationerne i programsamarbejdslande overføres ansvaret for afslutning af

tilskudsregnskaber også til repræsentationerne. For at sikre et behørigt fortsat fokus på behovet

dels for at færdigbehandle uafsluttede tilskudsregnskaber og dels for at undgå fremtidige

udeståender på området indgår dette som en væsentlig parameter i de mål- og resultatkontrakter,

repræsentationscheferne indgår med Ministeriets ledelse om den løbende bistandsadministration.

Samtidig er repræsentationernes regnskabsfunktion blevet styrket gennem udsendelse af

økonomifuldmægtige til alle repræsentationer i programsamarbejdslande.

Det påpegede forhold om Udenrigsministeriets dokumentation for overholdelsen af de flerårige

bevillinger på udviklingsbistandens område er primært et spørgsmål om at præsentere de

relevante data på en hensigtsmæssig måde, idet Rigsrevisionen har ønsket en samkøring af

oplysninger fra regnskabssystemet og program- og projekt-databasen (PDB). Siden foråret 2002

er der sket en daglig samkøring af oplysninger mellem regnskabssystemet og PDB, og der er

foretaget en løbende kontrol af, om alle relevante bevillinger oprettes i PDB. På månedsbasis

fremsendes bevillingskontrollisten til relevante kontorer i hjemmetjenesten og til ambassader med

bistandsadministration. I lyset af Rigsrevisionens bemærkninger er der løbende i 2002 som

supplement hertil foretaget en omfattende kontrol af, at alle relevante bevillinger er oprettet i PDB,

og som et resultat heraf udarbejdet en bevillingskontrolliste for 2001 baseret på PDB, der er

afstemt med ministeriets regnskabssystem. Listen blev oversendt til Rigsrevisionen den 12.

december 2002. Rigsrevisionens ønske om at kunne anvende Udenrigsministeriets Program- og

Projektdatabase til bevillingskontrol er således allerede imødekommet. Det kan tilføjes, at det

eksisterende system for bevillingskontrol har fungeret tilfredsstillende. Der har således hele tiden

været fuldt overblik over alle bevillinger.

Med hensyn til orientering af Finansudvalget vedrørende fortolkning af tekstanmærkning om

overførselsadgang er der tale om et bevillingsteknisk spørgsmål. Efter både Udenrigsministeriets

og Finansministeriets opfattelse har der på de sidste års finanslove været hjemmel til at flytte op til



100 mio. kr. mellem de forskellige hovedkonti under ulandsbistanden. På baggrund af

Rigsrevisionens bemærkninger er på Finansloven for 2003 anvendt en ny formulering, som slår

fast, at der er hjemmel til at overføre op til 100 mio. kr. mellem de forskellige hovedkonti under

ulandsbistanden. Udenrigsministeriet finder på den baggrund, at sagen må anses at have fundet

en tilfredsstillende afslutning.

Ud over de ovenfor nævnte foranstaltninger vil Udenrigsministeriet som led i den fortsatte

kvalitetsudvikling af regnskabsaflæggelse og økonomiforvaltning i forbindelse med en kommende

omlægning og fokusering af ministeriets Fællessekretariat også overveje mulighederne for at

etablere en intern revision med det formål at varetage revisionsopgaver for ledelsen og herunder

styrke en effektiv virksomhedsledelse.

Kopi af denne skrivelse er samtidig fremsendt til Rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Per Stig Møller


