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Redegørelse om Statsrevisorernes beretning nr. 18/2008 om revisio-
nen af EU-midler i Danmark 2008. 
 
På baggrund af Statsrevisorernes beretning nr. 18/2008 om revisionen af 
EU-midler i Danmark i 2008 vil jeg i det følgende – under henvisning til 
§18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. – redegøre for de 
overvejelser, som beretningen giver anledning til. 
 
I beretningens afsnit VII omtales forvaltning af midler fra Den Europæi-
ske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond.  
 
Jeg noterer mig med tilfredshed, at Statsrevisorerne konstaterer, at regn-
skaberne for EU-indtægter og EU-udgifter for 2008 er udarbejdet i over-
ensstemmelse med de statslige regnskabsregler, og at regnskaberne giver 
et retvisende billede af indtægter og udgifter samt af den finansielle stil-
ling ved årets udløb. 
 
Jeg noterer endvidere med tilfredshed, at Rigsrevisionens overordnede 
vurdering er, at regnskabsforvaltningen for midlerne fra Den Europæiske 
Socialfond og Den Europæiske Regionalfond generelt fungerer tilfreds-
stillende.   
 
Jeg tager Statsrevisorerne og Rigsrevisionens bemærkning om, at forret-
ningsgange og interne kontroller for Den Europæiske Socialfond kan for-
bedres på visse områder til efterretning.  
 
Jeg kan endvidere oplyse, at Erhvervs- og Byggestyrelsen har iværksat 
følgende konkrete initiativer på de områder, hvor Rigsrevisionen har haft 
bemærkninger:  
 

• For at få forbedret de operationelle mål i projekterne sker der nu 
en præcisering og udbygning af vejledningen i ansøgningsskema-
erne om opstilling af mål, således at ansøgerne får bedre vejled-
ning til beskrivelsen af målene i projektansøgningen. Erhvervs- og 
Byggestyrelsen har iværksat et pilotprojekt vedrørende opstilling 
og måling af effekter i projekter. 6 projekter bliver i forbindelse 
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med ansøgningsprocessen tilknyttet et konsulentfirma, der skal bi-
stå ansøger med at udarbejde et solidt evalueringsdesign med ef-
fektmåling og løbende monitorering. Dette pilotprojekt er iværk-
sat i kølvandet på et seminar for vækstforumsekretariaterne og en 
evalueringsguide, som styrelsen har udarbejdet. Guiden giver de 
regionale aktører (vækstforasekretariater og ansøgere) inspiration 
til og viden om alle faser i et effektmålingsforløb. 

 
• Med henblik på at sikre en mere ensartet kvalitet af indstillingerne 

fra De Regionale Vækstfora har Erhvervs- og Byggestyrelsen 
præciseret og ajourført manualer og tjeklister, som udfyldes ved 
behandling af ansøgninger. Dette skal sikre en bedre vurdering af 
de centrale forudsætninger og indholdet i projekterne. Endvidere 
tilbyder Erhvervs- og Byggestyrelsen løbende kompetenceudvik-
ling til medarbejderne i De Regionale Vækstfora. 

 
• Erhvervs- og Byggestyrelsen vil fremover ikke alene kræve uret-

mæssigt udbetalte strukturfondstilskud tilbagebetalt, men i over-
ensstemmelse med Rigsrevisionens anbefalinger opkræve renter i 
de tilfælde, hvor der uretmæssigt er udbetalt tilskud fra Social- el-
ler Regionalfonden. Det betyder, at Erhvervs- og byggestyrelsen 
eksempelvis vil opkræve renter i forbindelse med gennemførelsen 
af et projekt med tilskud fra fondene, hvor der er afgivet urigtige 
oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for 
berettigelsen af det ydede tilskud fra fondene. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Lene Espersen 
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