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Med brev af den 23. august 2007 har Statsrevisorerne fremsendt beretning nr. 14 2006 om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de
internationale investeringsbanker.
Under henvisning til § 18, stk. 2, i lov om revision af statens regnskaber
m.m., vil jeg i det følgende redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.
Som angivet i Statsrevisorernes bemærkninger viser beretningen, at Økonomi- og Erhvervsministeriet på tilfredsstillende vis forvalter det danske
engagement i Den Nordiske Investeringsbank (NIB), Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), herunder at Økonomi- og Erhvervsministeriet i vidt omfang sikrer, at danske synspunkter fremmes i bankerne.
Jeg hilser det velkomment, at Statsrevisorerne og Rigsrevisor kommer
med anbefalinger til fokusområder for det videre arbejde med bankerne,
som vil indgå i Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejde med færdiggørelsen af strategier for det danske engagement i de 3 banker. Dette vil ske
i koordination med relevante ministerier.
Det er og har været et fokus for Danmark, at bankerne lever op til deres
formål og drives produktivt, effektivt og sparsommeligt. Jeg er af den opfattelse, at der på nuværende tidspunkt er flere foranstaltninger, der bidrager til at sikre dette. Rigsrevisor nævner i sin rapport flere af disse,
men jeg vil alligevel fremhæve nogle eksempler. Efter min mening kan
flere af foranstaltningerne anses som værende uafhængige og eksterne i
forhold til bankerne. Et forhold, som Statsrevisorerne i deres bemærkning
lægger vægt på.
For blandt andet at sikre at bankerne lever op til deres formål, har alle tre
banker en bestyrelse, som tager stilling til den strategiske orientering af
bankernes virksomhed samt godkender konkrete låneprojekter. Bestyrelsen består af medlemmer indstillet af det enkelte medejerland.
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Endvidere har bankerne forskellige foranstaltninger, som yderligere skal
være med til at sikre, at bankerne lever op til deres formål. Som eksempel
kan nævnes Kontrolkomitéen i NIB, som består af 10 medlemmer, som er
udpeget af henholdsvis Det Nordiske Råd og parlamenterne i Estland,
Letland og Litauen. Denne komité er uafhængig af banken og er ifølge
bankens overenskomster blandt andet tillagt ansvaret for at være med til
at sikre, at bankens virksomhed sker i overensstemmelse med vedtægterne.
Et andet eksempel er, at dele af EIB’s virksomhed er underlagt forvaltningsrevision af Den Europæiske Revisionsret (ECA).
Endvidere kan nævnes at EBRD, ud over den eksterne revision, den interne revisionsafdeling, den af bankens ledelse uafhængige evalueringsafdeling yderligere har en Revisionskomité, som består af 8 bestyrelsesmedlemmer. Disse enheder bidrager alle til, at banken både lever op til sit
formål og drives effektivt.
Det er vigtigt for mig, at bankerne fortsat lever op til deres formål og drives produktivt, effektivt og sparsommeligt, som også Statsrevisorerne
lægger vægt på. Disse forhold vil naturligvis reflekteres i arbejdet med
færdiggørelsen af strategierne for det danske engagement i bankerne.
Afslutningsvis vil jeg understrege, at beretningen er et velkomment bidrag til det fortsatte arbejde med det danske engagement i de internationale banker.
En kopi af denne redegørelse er samtidigt sendt til Rigsrevisor, Landgreven 4, 1022 København K.
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