
 

 

Udenrigsministeriet 
 

 

Statsrevisorernes Sekretariat 
Christiansborg 
1240 København K 

 

Bilag Journalnummer Kontor  

 102.G.319 OKO  21. januar 2011 
 
 
 
 
Statsrevisorernes beretning nr. 18/2009 om revision af stats-
regnskabet for 2009 
 
Med henvisning til brev af 26. november 2010 fra Statsrevisorernes 
sekretariat, hvormed beretning nr. 18/2009 om revisionen af 
statsregnskabet for 2009 blev fremsendt, anmodes der om, at jeg redegør 
for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet 
anledning til. Redegørelsen er samtidig sendt til rigsrevisor. For 
Udenrigsministeriets område henvises til særskilt redegørelse fra 
Udenrigsministeren.  
 
Jeg finder det glædeligt, at regnskabsaflæggelsen og regnskabsforvaltnin-
gen på Udenrigsministeriets område vurderes positivt, og at kvaliteten af 
økonomiforvaltningen generelt har et tilfredsstillende niveau. 
 
Jeg kan oplyse, at der ved årets udgang for kontoen vedrørende 
firmarådgivere er annulleret tilsagn for 34,6 mio. kr. Det er min 
forventning, at det fortsatte fokus på området vil medvirke til at sikre, at 
reglerne for tilsagnsregistrering overholdes, tilbageførsel af eventuelle 
overskydende tilsagn effektueres, og hensættelsesbeløbet ikke 
overskrides.  
 
For så vidt angår bilaterale og multilaterale rådgivere samt 
stipendiebistanden, kan jeg oplyse, at det er sikret, at der ikke foretages 
udbetalinger uden forudgående tilsagn. Det fremgår af 
sagsbehandlervejledninger, at tilsagn skal afsluttes og tilbageføres ved 
kontraktafslutning, ligesom emnet vil blive taget op på månedlige møder 
i det relevante kontor for at sikre, at gældende vejledninger overholdes. 
 
På det multilaterale område kan jeg oplyse, at der primo januar 2011 
mangler at blive tilbageført omkring 80 tilsagn. Disse tilsagn er planlagt 
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tilbageført i løbet af første halvår 2011. Herudover kan jeg oplyse, at der 
på stipendieområdet mangler tre regnskaber, der forventes afsluttet i 
januar 2011, hvorfor der her mangler at blive tilbageført et eventuelt 
overskydende tilsagn. Dette vil ske i umiddelbar forlængelse af 
regnskabsafslutningerne. Jeg kan i øvrigt oplyse, at på det bilaterale 
områder er alle tilsagn oprettet og eventuelle overskydende tilsagn 
tilbageført. 
 
Jeg har med tilfredshed noteret mig Rigsrevisionens positive vurdering af 
Udenrigsministeriets behandling af indberetninger om 
uregelmæssigheder med danske bistandsmidler. Det er ligeledes 
tilfredsstillende at konstatere, at Rigsrevisionen finder, at 
gennemsigtigheden og åbenheden på området er blevet styrket. 
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