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Notat til statsrevisorerne 

om 

den fortsatte udvikling i 4 sager 

i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2004 

(beretning nr. 18/04) 

 

Ad beretningens kap. III.E. § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet, pkt. 100 

 
1. I mit notat til statsrevisorerne af 1. marts 2006, pkt. 10, tilkendegav jeg, at jeg vil-

le følge gennemførelsen af Energitilsynets initiativer vedrørende varmeforsyningsvirk-

somheder, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2004, s. 272. 

 Initiativerne bestod i at iværksætte rykkerprocedurer ved manglende indberetninger, 

foretage analyser af virksomhedernes regnskabsdata om indtægts- og omkostningsfor-

hold, etablere et digitaliseret indberetnings- og registreringssystem og offentliggøre de 

anmeldte forbrugerpriser. 

 Energitilsynet oplyste i januar 2007, at der er etableret rykkerprocedurer for rykning 

af fjernvarmeforsyningsvirksomheder, og at der i 2007/2008 arbejdes på at etablere 

elektroniske rykkerprocedurer. 

 Dette finder jeg tilfredsstillende. 

 Energitilsynet har i 2006 gennemført en stikprøveundersøgelse af 26 fjernvarmefor-

syningers budgetter og regnskaber. Undersøgelsen viste fejl og regnskabsmæssig over-

dækning i en række forsyninger og resulterede i, at 10 fjernvarmeværker blev pålagt at 

betale 90 mio. kr. tilbage til varmekunderne. Energitilsynet har som opfølgning på un-
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dersøgelsen besluttet at gennemgå samtlige fjernvarmeværkers opsparing og henlæg-

gelser i 2007. 

 Jeg finder Energitilsynets stikprøveanalyse i 2006 tilfredsstillende og forventer, at 

Energitilsynet også fremover udarbejder periodiske analyser af anlæggenes indtægts- 

og omkostningsforhold. 

 Energitilsynet oprettede i 2006 i samarbejde med Energistyrelsen et elektronisk ind-

beretnings- og registreringssystem, EnergiData Online. Systemet er blevet idriftsat eta-

pevis, og Energitilsynet forventer, at systemet vil være færdigudviklet medio 2007. 

Den del af systemet, der er idriftsat, indeholder januar 2007 sammenlignelige forbru-

gerpriser for 260 af de i alt 450 varmeforsyningsvirksomheder. Energitilsynet forven-

ter, at forbrugerpriserne på fjernvarme offentliggøres i februar 2007. 

 Jeg vil fortsat følge Energitilsynets initiativer for at sikre et opdateret, offentligt til-

gængeligt register over samtlige varmeforsyningsvirksomheder. 

 

Ad beretningens kap. III.M. § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 

Udvikling, pkt. 199 

 
2. I mit notat til statsrevisorerne af 1. marts 2006, pkt. 24, tilkendegav jeg, at jeg ville 

følge Syddansk Universitets (SDU) arbejde med at forbedre it-sikkerheden, jf. Endelig 

betænkning over statsregnskabet for finansåret 2004, s. 274. 

 Rigsrevisionen har i november 2006 ved et revisionsbesøg undersøgt status for 

SDU’s arbejde med at forbedre it-sikkerheden. Det er min vurdering, at der er sket en 

betydelig forbedring i SDU’s it-sikkerhed, og at denne, på trods af enkelte mangler 

vedrørende risikovurderinger, beredskabsplan og klassificering af data, nu er tilfreds-

stillende. 

 Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 

 

Ad beretningens kap III.N. § 20. Undervisningsministeriet, pkt. 215 

 
3. I mit notat til statsrevisorerne af 1. marts 2006, pkt. 28, tilkendegav jeg, at jeg 

forventede, at Undervisningsministeriet sikrede, at regnskabsaflæggelsen for Nævnet 

vedrørende EU-oplysning blev forbedret, og at jeg ville følge sagen, jf. Endelig be-

tænkning over statsregnskabet for finansåret 2004, s. 275.  
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 Drøftelser mellem nævnet og Undervisningsministeriet resulterede i, at ministeriet 

fremsatte et aktstykke, hvoraf det fremgik, at nævnet fandt det nødvendigt at sikre en 

optimal sekretariatsbetjening af nævnet, herunder sikre en forsvarlig forvaltning af 

nævnets opgaver. Det var nævnets opfattelse, at der så hurtigt som muligt og uden 

unødig forstyrrelse af nævnets varetagelse af dets opgaver burde ske en ændring af den 

sekretariatsmæssige betjening af nævnet for resten af den indeværende 3-årige periode, 

der løber fra 2005 til 2007. Nævnet anmodede derfor undervisningsministeren om, at 

sekretariatsbetjeningen af nævnet hurtigst muligt overgik til Undervisningsministeriet. 

Nævnet indgik en aftale om overdragelse af sekretariatsopgaven til Undervisningsmi-

nisteriet pr. 1. juli 2006. Ved Akt 123 11/5 2006 tiltrådte Folketingets Finansudvalg, at 

der af bevillingen til nævnets administration blev overført ca. 0,8 mio. kr. til dækning 

af udgifter til sekretariatsbetjening af nævnet i Undervisningsministeriets departement. 

 Jeg har noteret mig, at sekretariatsbetjeningen, herunder nævnets regnskabsaflæg-

gelse, er overgået til departementet og betragter hermed sagen som afsluttet. 

 

Ad beretningens kap. III.R. § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 

pkt. 264 

 
4. I mit notat til statsrevisorerne af 1. marts 2006, pkt. 36, tilkendegav jeg, at jeg vil-

le følge Danmarks Fødevareforsknings økonomistyring, jf. Endelig betænkning over 

statsregnskabet for finansåret 2004, s. 276. 

 Rigsrevisionen har i december 2006 konstateret, at der er sket forbedringer af 

Danmarks Fødevareforsknings økonomistyring, men at der stadig er områder, hvor 

økonomistyringen ikke er helt tilfredsstillende. Det drejer sig bl.a. om forvaltningen 

af eksterne tilskudsmidler, den regnskabsmæssige registrering og betalingsforretnin-

gerne. 

 Jeg vil fortsat følge Danmarks Fødevareforsknings økonomistyring og rapportere 

herom i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006. Jeg betragter derfor sa-

gen som afsluttet i relation til beretning om revisionen af statsregnskabet for 2004. 

 

 

 

Henrik Otbo 
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