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Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 17/2012 om 

revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 

 

I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 17/2012 om revision af EU-

midler i Danmark i 2012 vil jeg under henvisning til 18 stk. 2 i lov om 

revisionen af statens regnskaber m.m. i det følgende redegøre for de over-

vejelser og foranstaltninger, som beretningen giver anledning til. 

 

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Statsrevisorerne finder, at regn-

skaberne for EU-indtægter og EU-udgifter i 2012 er udarbejdet i overens-

stemmelse med de statslige regnskabsregler, og giver et retvisende bille-

de. Endvidere har jeg med tilfredshed noteret mig, at Statsrevisorerne 

finder, at forvaltningen af EU-midler i Danmark generelt er tilfredsstil-

lende og som helhed lovlig, formelt rigtig og i overensstemmelse med 

Europa-Kommissionens og Ministerrådets bestemmelser. 

 

Jeg har endelig med tilfredshed noteret mig, at Statsrevisorerne finder det 

positivt, at der bl.a. i Erhvervs- og Vækstministeriet arbejdes med at styre 

og følge op på, hvilken effekt EU-projekterne har. 

 

Statsrevisionerne bemærker dog også, at den effektorienterede styring 

fortsat bør forbedres, og at det specifikt for Erhvervs- og Vækstministeri-

ets område drejer sig om, at der er behov for en bedre koordination af 

effektarbejdet mellem Erhvervsstyrelsen og regionerne. 

 

Erhvervsstyrelsen er enig i, at der er behov for at forbedre koordinationen, 

og har oplyst, at styrelsen i samarbejde med regionerne har udviklet et 

fælles styringskoncept, som bl.a. giver et øget fokus på resultatorientering 

i strukturfondsperioden 2014-2020. Styringskonceptet vil desuden sætte 

fokus på videndeling, herunder opsamling af projekternes gode og dårlige 

erfaringer, så disse kan indgå i udvikling og prioritering af fremtidige 

projekter. Derudover har styrelsen og regionerne indgået en samarbejds-

aftale om kvantitativ, registerbaseret effektmåling med Danmarks Stati-

stik. 

 

På den baggrund tager jeg Statsrevisorernes beretning til efterretning. 
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Kopi af denne redegørelse er fremsendt elektronisk til Rigsrevisionen, 

rr@rigsrevisionen.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Henrik Sass Larsen 

 

 


