
Redegørelse i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 16 2006 om revision af 

statsregnskabet for 2006 

 

Under henvisning til Statsrevisoratets brev af 6. december 2007 skal jeg herved redegøre for de 

foranstaltninger og overvejelser, som beretning nr. 16/06 om revisionen af statsregnskabet for 2006 

giver anledning til: 

 

§ 21. Kulturministeriet, jf. pkt. 320-351. 

 

Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen har vurderet, at Kulturministeriets regnskab samlet set har 

været rigtigt, og at de dispositioner, som har været omfattet af regnskabsaflæggelsen, har været i 

overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 

sædvanlig praksis. 

 

Jeg har noteret mig, at statsrevisorerne har kritiseret forretningsgange og kontroller på løn- og 

personaleområdet på Ordrupgaard, jf. beretningens punkt 344-347. 

 

Efter Rigsrevisionens kritik af administrationen af personalesagerne på Ordrupgaard, er alle 

personalesager på institutionen er blevet gennemgået, og de kritiserede forhold er blevet bragt i orden. 

Ordrupgaard har revideret sin lokale personale- og lønpolitik, Museet forventer sammen med 

Kulturministeriets Administrationscenter at gøre en løn- og personaleinstruks færdig senest i foråret 

2008. 

 

Museet vil fremover i samarbejde med Kulturministeriets Administrationscenter udarbejde 

lønbudgetter og føre en tæt kontrol hermed. 

 

For yderligere at understøtte en opgradering af administrationen på Ordrupgaard har 

Kulturministeriets Administrationscenter udarbejdet et nyt udkast til Ordrupgaards 

regnskabsinstruks. Det er hensigten, at samarbejdsaftalen med Kulturministeriets 

Administrationscenter skal bearbejdes med henblik på at etablere en revideret samarbejdsaftale for 

2008.  

 

At sagen overhovedet er opstået afspejler, at Kulturministeriets små institutioner har svært ved på 

egen hånd at overholde alle administrative krav. Det problem arbejder vi fortsat målrettet for at løse 

først og fremmest gennem øget støtte fra Kulturministeriets Administrationscenter.  

 

For så vidt angår de øvrige punkter vedrørende Kulturministeriet i beretningen, har jeg noteret mig, at 

Rigsrevisionen betegner de tiltag, som er gennemført for at imødekomme kritikken rejst i forbindelse 

med revisionen som tilfredsstillende. Jeg finder jeg ingen anledning til at kommentere disse punkter 

yderligere. 

 

Et eksemplar af denne redegørelse er sendt til rigsrevisor, Landgreven 4, Postboks 9009, 1022 

København K. 

 

Med venlig hilsen 

 

Brian Mikkelsen 

 


