
  

RIGSREVISIONEN København, den 17. marts 2005 
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Notat til statsrevisorerne 

om 

den fortsatte udvikling i 5 sager 

i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2001 

(beretning nr. 18/01) 

 

Ad beretningens kap. III.O. § 20. Undervisningsministeriet, pkt. 426 

 
1. I mit notat til statsrevisorerne af 26. februar 2004, pkt. 11, tilkendegav jeg, at jeg 

fortsat ville følge sagen vedrørende udbud af Tipsungdomsnævnets sekretariatsopga-

ver, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2002, s. 63. 

 Rigsrevisionen henstillede allerede i 1998 ved revisionen af nævnets regnskab for 

1997, at nævnet med passende mellemrum indhentede tilbud på sekretariatsbistand 

fra anden side med henblik på at kunne dokumentere, at der ved forvaltningen var ta-

get skyldige økonomiske hensyn. Rigsrevisionen gentog henstillingen ved revisionen 

af regnskaberne for 1999 og 2001, dog uden resultat. 

 I sin redegørelse af 7. februar 2003 til beretningen oplyste undervisningsministe-

ren imidlertid, at nævnet nu havde til hensigt at udbyde sekretariatsbistanden. Ud-

budsforretningen var dog foreløbig stillet i bero, fordi ministeren havde besluttet at 

iværksætte en ekstern evaluering af nævnets virke, jf. Endelig betænkning over stats-

regnskabet for finansåret 2001, s. 256. 

 Ministeriet oplyste i oktober 2003 over for Rigsrevisionen, at ændringen af tips- 

og lottoloven i marts 2003 medførte, at der ikke skulle iværksættes en ekstern evalu-

ering af Tipsungdomsnævnets virksomhed. Ministeriet oplyste videre, at man havde 
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godkendt en anmodning fra nævnet om, at den eksisterende aftale om sekretariatsbe-

tjening kunne opretholdes midlertidigt, så udbuddet af sekretariatsbetjeningen skulle 

ske senest ved udgangen af juni 2004. Anmodningen var begrundet i, at 2 af nævnets 

3 medlemmer var nybeskikkede i april 2003. 

 Tipsungdomsnævnet indgik en ny 4-årig aftale om sekretariatsbistand i juli 2004. 

Aftalen om sekretariatsbistand kom i stand efter begrænset udbud af sekretariatsop-

gaven, hvor Kammeradvokaten bistod nævnet i forhandlingerne. 

 Trods det lange sagsforløb finder jeg det tilfredsstillende, at nævnet nu har fulgt 

Rigsrevisionens anbefaling om at udbyde sekretariatsopgaven. 

 Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 

 

Ad beretningens kap. III.P. § 21. Kulturministeriet, pkt. 437 

 
2. I mit notat til statsrevisorerne af 26. februar 2004, pkt. 11, oplyste jeg, at jeg ikke 

fandt det tilfredsstillende, at Statens Kunstfond i strid med bevillingsreglerne havde 

disponeret ud over de årlige tilsagnsrammer, og at jeg fortsat ville følge sagen, jf. En-

delig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2002, s. 63. 

 Kulturministeriet beklagede over for Rigsrevisionen i marts 2004, at Statens Kunst-

fond i strid med bevillingsreglerne havde disponeret ud over de årlige tilsagnsram-

mer. Kulturministeriet fandt dog, at det ikke var aktuelt at foretage bevillingsmæssi-

ge korrektioner som følge af historiske overskridelser af tilsagnsrammerne. Finans-

ministeriet har bekræftet, at sagen kan betragtes som afsluttet, og at det ikke i den for-

bindelse har været nødvendigt at foretage bevillingsmæssige ændringer. 

 Jeg finder det tilfredsstillende, at Kulturministeriet og Finansministeriet har afkla-

ret de bevillingsmæssige forhold og betragter hermed sagen som afsluttet. 

 

Ad beretningens kap. III.U. § 28. Trafikministeriet, pkt. 582 

 
3. I mit notat til statsrevisorerne af 26. februar 2004, pkt. 11, oplyste jeg, at jeg fort-

sat ville følge sagen om skattefri rejsegodtgørelser ved Banestyrelsens Service Divi-

sion, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2002, s. 63. 
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4. Jeg har redegjort for godtgørelser udbetalt før juni 2002 i mit notat til statsreviso-

rerne af 24. februar 2005 i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4, vedrørende stats-

revisorernes beretning nr. 13/03 om Trafikministeriets koncernstyring. 

 

5. For rejsegodtgørelser udbetalt efter juni 2002 kan jeg oplyse, at Banedanmarks 

administration har anvendt flere forskellige regelsæt, forretningsgange og interne kon-

troller. ToldSkat gennemgik i foråret 2004 18 af Banedanmarks sager. Gennemgangen 

viste, at Banedanmark stadig tolkede ToldSkats praksis på området for bredt. Efter 

drøftelser med ToldSkat ændrede Banedanmark i september 2004 de indtil da anvend-

te interne regelsæt, vejledninger, forretningsgange og interne kontroller. Bl.a. indfør-

te Banedanmark en central kontrol af hver enkelt rejseordre med henblik på at sikre 

overensstemmelse med skattemyndighedernes tolkning af skattelovgivningen.  

 

6. Rigsrevisionen har i januar 2005 foretaget en gennemgang af Banedanmarks æn-

drede administrative grundlag mv. ved administrationen af skattefri rejsegodtgørelser. 

Rigsrevisionens sagsgennemgang og undersøgelse viste, at der med Banedanmarks 

tiltag, herunder nye vejledninger, blanketter og procedurebeskrivelser samt en ny cen-

tral kontrol, var skabt et tilfredsstillende administrativt grundlag, som medvirker til at 

sikre, at gældende regler overholdes. 

 Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 

 

Ad beretningens kap. IV.D. Tilsagn, pkt. 671-716 

 
7. I mit notat til statsrevisorerne af 26. februar 2004, pkt. 11, tilkendegav jeg, at jeg 

fortsat ville følge Finansministeriets overvejelser om oversigt over udbetalinger mv. 

af tilsagn, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2002, s. 63. 

 Ministeriet har oplyst, at oversigten opretholdes på finansloven på § 41.21.01.30. 

Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn. 

 Ændringen i den samlede hensættelse i et finansår påvirker størrelsen af statens 

kortsigtede gæld og dermed statens behov for låneoptagelse. Jeg finder det derfor til-

fredsstillende, at en oversigt over den budgetterede ændring i den samlede hensættel-

se opretholdes. 

 Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 
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Ad beretningens kap. IV.H. IND.sam, pkt. 652-698 

 
8. I mit notat til statsrevisorerne af 17. marts 2003, pkt. 90, oplyste jeg, at jeg ville 

orientere statsrevisorerne om resultatet af konkursbehandlingen af IND.sam, herun-

der tilbagebetalingerne for 2001, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for fi-

nansåret 2001, s. 282. 

 Jeg kan oplyse, at boet efter IND.sam vil blive afsluttet efter konkurslovens § 143 

som værende uden aktiver til genstand for konkursbehandling. Kreditorerne, herun-

der Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Ministeriet for Flygt-

ninge, Indvandrere og Integration, vil derfor ikke modtage tilbagebetalinger og vil 

kunne afskrive deres tilgodehavender. 

 Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 

 

Afslutning 

 
9. Jeg betragter ovenstående sager som afsluttet. 

 Følgende sager, som fortsat afventer en endelig afklaring, jf. mit notat til statsrevi-

sorerne af 26. februar 2004, pkt. 11, vil jeg fortsat følge og redegøre for i et fortsat 

notat til beretningen: 

 

 Toldsystemet, jf. beretningens kap. III.F. § 9. Skatteministeriet, pkt. 188. Sagen 

afventer, at ToldSkat afhjælper de fejl og mangler, som den interne revision i 

ToldSkat har konstateret ved systemet. 

 
 Indsamlingsordningen vedrørende blyakkumulatorer og biler, jf. beretningens kap. 

IV.G. Formålsbestemte afgifter, pkt. 773-774. Sagen afventer, at Miljøministeriet 

får taget de nødvendige initiativer til at sikre, at der skabes balance mellem indtæg-

ter og udgifter for de 2 ordninger, jf. bestemmelsen herom i Budgetvejledning 

2001, pkt. 2.3.1.2. 

 

 

 

Henrik Otbo 


