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Energi-, Forsynings- og  

Klimaministeriet 

Stormgade 2-6 

1470 København K 

 

T:  +45 3392 2800 

E:  efkm@efkm.dk 

 

www.efkm.dk   

 

Statsrevisorernes Sekretariat 

Christiansborg 

1240 København K 

 

Ministerredegørelse til beretning nr. 20/2017 om revisionen af statsregnska-

bet for 2017 

 

Jeg skal hermed afgive svar til Statsrevisorerne vedrørende beretning 20/2017 

om revisionen af statsregnskabet for 2017 og redegøre for de foranstaltninger 

og overvejelser, som beretningen giver anledning til. 

 

Jeg glæder mig over, at Rigsrevisionen igen i år har konstateret,  

at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område af statsregnskabet i alle 

væsentlige henseender er rigtigt, og at regnskabet er udarbejdet i overens-

stemmelse med bevillingslovene, og overholder statens regnskabs- og dispone-

ringsregler.  

 

Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen har en væsentlig bemærkning vedrørende 

lovgrundlaget for tilskud til elintensive virksomheder, og jeg tager kritikken til 

efterretning. Det ligger mig meget på sinde, at ministeriets love er klare og tyde-

lige, samt at der er overensstemmelse mellem lovgrundlaget og finansloven. 

Energistyrelsen har oplyst mig, at styrelsen har: 

 

1. udredt forholdet mellem ordningens lovgrundlag og finansloven  

2. forelagt sagen for regeringens statsstøtteudvalg med henblik på endelig 

afklaring af de statsstøtteretlige aspekter  

3. en forventning om, at arbejdet afsluttes i tide til, at de nødvendige ændrin-

ger kan indarbejdes på ændringsforslaget for finansloven for 2019. 

 

Energistyrelsen har oplyst mig om, at styrelsen i forbindelse med udarbejdelsen 

af forslag til finanslov for 2019 har gennemgået alle deres finanslovsbevillinger 

med henblik på at identificere, om der måtte være tilsvarende problematikker på 

andre bevillinger, og har ikke fundet andre tilfælde.  

 

Energistyrelsen har arbejdet målrettet med at styrke og ensrette forvaltningen af 

styrelsens tilskudsordninger. Arbejdet har til formål at sikre, at der er overens-

stemmelse mellem administrativ praksis, materiel hjemmel og bevillingsmæssig 

hjemmel ved udarbejdelse af administrationsgrundlag for nye ordninger. Styrel-
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sen oplyser, at den i regi af dette arbejde har indført et centralt koncept for ad-

ministrationsgrundlag, som er udrullet til styrelsens tilskudsordninger.  

 

Ministeriet har samtidig sendt et eksemplar til rigsrevisor, Lone Strøm, St. Kon-

gensgade 45, 4. sal, 1264 København K. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 


