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Redegørelse vedrørende statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om 
staten som selskabsejer. 
 
I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som sel-
skabsejer vil jeg med henvisning til § 18, stk. 2 i lov om revision af sta-
tens regnskaber m.m., i det følgende redegøre for de overvejelser og for-
anstaltninger, som beretningen giver anledning til. 
 
Jeg vil indledningsvis konstatere, at den ovennævnte beretning ikke peger 
på, at der er problemer med hverken driften eller de økonomiske forhold 
for de undersøgte selskaber på Erhvervs- og Vækstministeriets område. 
Beretningen peger således ikke på tilfælde, hvor Erhvervs- og Vækstmi-
nisteriet har svigtet sin tilsynsforpligtelse overfor selskaberne. Der peges 
dog på konkrete forbedringsmuligheder for den overordnede tilrettelæg-
gelse af ejerskabsvaretagelsen, herunder ikke mindst formaliseringen her-
af.  
 
Erhvervs- og Vækstministeriet har iværksat en ny model for ejerskabsva-
retagelsen, der bl.a. indebærer etableringen af en selskabsenhed, der 
fremover varetager ejerskabet af ministeriet selskaber. Det vil bl.a. ske 
med udgangspunkt i Finansministeriets publikation Statens ejerskabspoli-
tik som blev offentliggjort i april 2015 og som Erhvervs- og Vækstmini-
steriet bidrog til udarbejdelsen af.  
 
Den fremtidige ejerskabsvaretagelse tilrettelægges således, at der fortsat 
løbende afholdes faste møder mellem selskabets øverste ledelse og mini-
steriet om bl.a. selskabets strategi og resultater. Endvidere udarbejdes der 
såkaldte strategiske styringsdokumenter for hvert enkelt selskab, hvor der 
bl.a. tages stilling til selskabets formål og strategi. Endelig opstilles der 
konkrete målsætninger for selskabets økonomi og resultater, ligesom der 
formuleres mål for selskabernes omkostningseffektivitet. De nye rammer 
for ejerskabsvaretagelsen vil være implementeret per 1. januar 2016. 
 
I beretningen påpeges der herudover på en række konkrete forhold i Er-
hvervs- og Vækstministeriets varetagelse af ejerskabet af sine selskaber, 
som jeg gerne vil adressere enkeltvis. 
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Hvad angår Erhvervs- og Vækstministeriets tilsyn med EKF, har det hidtil 
været udøvet dels via ministeriets bestyrelsespost i EKF, dels via faste 
møder mellem ministeriet og EKF. Det er Erhvervs- og Vækstministeriets 
opfattelse, at tilsynet generelt har været velfungerende, hvilket bl.a. ses 
ved, at EKF er en solid og veldrevet virksomhed. 
 
Jeg er dog enig i, at tilsynet med EKF kan struktureres og dokumenteres 
bedre. Det er min vurdering, at det nye koncept for varetagelsen af ejer-
skab af ministeriets selskaber netop vil bidrage hertil. Herudover vil jeg 
gerne bemærke, at der ultimo september blev sendt et lovforslag om EKF 
i høring. Lovforslaget har bl.a. til formål at tilpasse og styrke rammerne 
for EKF, herunder også statens ejerskab af selskabet.  
 
Hvad angår Søfartsstyrelsens tilsyn med DanPilots lodsaktiviteter noterer 
jeg mig, at Søfartsstyrelsens egentlige tilsyn er uproblematisk. Til gen-
gæld har styrelsens dokumentation for tilsynet ikke har været fuldt ud 
tilstrækkelig. Siden Rigsrevisionens beretning har Søfartsstyrelsen iværk-
sat et arbejde, der vil medføre, at der fremover sker en bedre dokumenta-
tion for tilsynet med lodsområdet.  
 
Hvad angår Erhvervs- og Vækstministeriets tilsyn med omkostningseffek-
tiviteten i Vækstfonden og EKF er det min opfattelse, at begge selskaber 
drives effektivt. For EKF gælder det således, at fondens største admini-
strationsomkostninger er lønninger, hvor fonden er forpligtet til at følge 
de statslige løn- og ansættelsesvilkår. For Vækstfonden gælder det, at en 
uafhængig evaluering af fonden fra 2014 konkluderede, at Vækstfondens 
omkostninger har det rette niveau. Evalueringen blev gennemført af kon-
sulentfirmaet Damvad. 
 
Kopi af denne redegørelse er fremsendt elektronisk til Rigsrevisionen, 
rr@rigsrevisionen.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Troels Lund Poulsen 
 

 


