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I. Indledning 

1. Statsrevisorerne fandt i deres bemærkninger til beretningen, at det var positivt, at Uden-
rigsministeriets forvaltning af udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh generelt var til-
fredsstillende. Bistanden forvaltes med sigte på de udviklingspolitiske målsætninger om 
øget bistandseffektivitet. Statsrevisorerne fandt, at fremdriften og resultaterne generelt var 
i overensstemmelse med de opsatte mål. Statsrevisorerne pegede dog på, at dokumenta-
tionen for de opnåede resultater burde forbedres på nogle områder.  
 
2. Udenrigsministeren har ikke bemærkninger til sagen og henholder sig til udviklingsmini-
sterens redegørelse.  
 
II. Øget bistandseffektivitet 

3. Udviklingsministeren nævner i sin redegørelse, at ministeren er glad for, at Statsreviso-
rerne er positive over for ministeriets arbejde med at fremme de udviklingspolitiske mål-
sætninger om øget bistandseffektivitet. Det fremgår af udviklingsministerens redegørelse, 
at ministeren ser det som en væsentlig forudsætning for effektiv bistand, at bistanden fo-
kuseres på et antal begrænsede og sammenhængende sektorer, tilpasses modtagerlan-
denes egne prioriteter og systemer og harmoniseres med andre donorlande. Dermed for-
står jeg, at Udenrigsministeriet vil følge mine anbefalinger om på enkelte områder at foku-
sere, tilpasse og harmonisere bistanden til Bhutan og Bangladesh yderligere. Dette finder 
jeg tilfredsstillende. 
 
4. Rigsrevisionen anbefaler i beretningen, at spørgsmålet om generel budgetstøtte til Bhu-
tan også bør indgår i drøftelserne mellem Udenrigsministeriet og Bhutans regering om, 
hvorvidt sektorbudgetstøtte skal indgå i nye faser af sektorprogrammerne. Denne anbefa-
ling gives på baggrund af Udenrigsministeriets egne vurderinger af Bhutans kapacitet til at 
forvalte budgetstøtte. Udviklingsministeren har hertil understreget i sin redegørelse, at val-
get af bistandsform i de enkelte programsamarbejdslande ikke alene beror på en vurdering 
af landets forvaltningskapacitet, men også på andre faktorer, såsom en vurdering af, hvor-
dan den danske bistand kan have størst gennemslagskraft. I sidste ende er valget således 
også af politisk karakter. Udviklingsministeren nævner dog også i sin redegørelse, at det er 
en væsentlig forudsætning for langsigtet udvikling, at modtageren bliver i stand til selv at 
forvalte både egne og donorernes resurser på betryggende vis, og at forvaltningen leder til 
den ønskede effekt i forhold til fattigdomsbekæmpelse.  
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5. Jeg finder, at drøftelser om generel budgetstøtte til et programsamarbejdsland som 
Bhutan, der er ved at blive faset ud på grund af gode udviklingsresultater, og som allerede 
modtager sektorbudgetstøtte, må ligge i naturlig forlængelse af målet om gradvist at over-
drage ansvaret for gennemførelse af aktiviteter og administration af resurser til modtager-
landet. Dette skal også ses i lyset af, at Udenrigsministeriet flere år i træk har vurderet 
Bhutans kapacitet til at kunne forvalte generel budgetstøtte som meget tilfredsstillende. 
Jeg havde derfor fundet det konstruktivt, hvis udviklingsministeren havde redegjort for de 
overvejelser, som ligger til grund for valget af bistandsformer i Bhutan.  
 
Jeg kan konstatere, at der i Udenrigsministeriet på nuværende tidspunkt tilsyneladende ik-
ke er politisk ønske om at drøfte generel budgetstøtte med Bhutans regering. Det tager jeg 
til efterretning. 
 
III. Dokumentation af resultater 

6. Udviklingsministeren oplyser i sin redegørelse, at regeringen også selv ønsker at for-
bedre dokumentationen af de opnåede resultater af bistanden, og at dette også fremgår af 
regeringsgrundlaget fra november 2007. Udenrigsministeriet har derfor iværksat en række 
initiativer til styrkelse af dokumentationen af bistandens resultater. Initiativerne omfatter en 
revision af Udenrigsministeriets system for kvalitetssikring og mål- og resultatstyring samt 
mere fokuserede landeprogramevalueringer. Samtidig styrker ministeriet arbejdet med at 
gøre dokumentationen af resultaterne mere synlig for offentligheden og mere målrettet.  
 
7. Jeg finder udviklingsministerens initiativer vedrørende forbedring af dokumentation af 
resultater relevante og vil følge gennemførelsen heraf. 
 
IV. Sammenfatning 

8. Jeg finder det tilfredsstillende, at Udenrigsministeriet har iværksat en række initiativer, 
der skal sikre en bedre dokumentation af resultaterne af udviklingsbistanden. Jeg vil følge 
Udenrigsministeriets arbejde hermed og orientere Statsrevisorerne om gennemførelsen af 
disse initiativer. 
 
 
 

Henrik Otbo 


