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Statsrevisorernes Sekretariat 
Christiansborg 
1240 København K 
 
   
 
 
 

Til Statsrevisorerne 

Jeg har den 26. november 2010 modtaget Statsrevisorernes beretning om revisio-
nen af statsregnskabet for 2010. Jeg har følgende bemærkninger: 
 
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
 
Opfølgning på supplerende oplysning om løn- og personaleadministrationen 
ved Forskning- og Innovationsstyrelsen 
 
Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen finder, at de gennemførte forbedringer har 
medført, at de forhold, der gav anledning til den supplerende oplysning i 2009, 
nu er løst tilfredsstillende. 
 
Revision af universiteterne 
 
Jeg har noteret mig, at det er Rigsrevisionens vurdering, at universiteternes øko-
nomiforvaltning generelt er forbedret, men at den fortsat kan styrkes på nogle 
områder, særligt for den tilskudsfinansierede forskning. 
 
Jeg bemærker i den forbindelse, at Rigsrevisionen finder Styrelsen for Universi-
teter og Internationaliserings tiltag i forbindelse med Rigsrevisionens gennem-
gang af universiteterne for tilfredsstillende.  
 
Jeg kan tilføje, at universiteterne har fremsendt de ønskede redegørelser. Styrel-
sen for Universiteter og Internationalisering har behandlet redegørelserne og vur-
deret, at de er tilfredsstillende.  
 
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet 
 
Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen finder Styrelsen for Universiteter og Inter-
nationaliserings tiltag i forbindelse med opfølgningen på Rigsrevisionens rapport 
om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet til-
fredsstillende. 
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Revision af Styrelsen for International Uddannelse 
 
Jeg tager til efterretning, at Rigsrevisionen fandt det ikke tilfredsstillende, at af-
stemningen af de administrerede tilskudsordninger fortsat ikke var afsluttet, og at 
arbejdet med at skaffe dokumentation for de gamle poster har pågået i flere år. 
 
Jeg kan supplerende oplyse, at Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 
kan bekræfte, at oprydnings- og afstemningsarbejdet går fremad som planlagt. 
Det er derfor stadig styrelsens opfattelse at regnskabet for 2011 afsluttes med af-
stemte tilskudsmidler og balance på tilskuddenes balancekonti. Ligeledes er op-
rydningen i udestående debitorer og kreditorer i fuld gang, og opstramninger på 
nye godkendelsesprocedurer er gennemført som planlagt. 
 
§ 20. Undervisningsministeriet 
 
Revision af de statslige selvejeinstitutioner 
 
Det fremgår af beretningen, at revisionen af de 261 selvejende institutioner viste 
en generelt tilfredsstillende regnskabsaflæggelse. Jeg noterer med tilfredshed, at 
gennemgangen viste, at institutionernes revisorer for de institutioner, der i dag 
hører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 
hverken havde taget forbehold eller givet supplerende bemærkninger. 
 
Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen har anbefalet flere institutioner at højne mål-
barheden af resultatmålene i resultatlønskontrakterne. 
 
§ 21. Kulturministeriet 
 
Revision af løn ved Det Informationsvidenskabelige Akademi 
 
Det fremgår af beretningen, at lønrevisionen viste, at Det Videnskabelige Aka-
demis forretningsgange og interne kontroller ikke fungerede helt tilfredsstillende 
og dermed ikke fuldt ud opfyldte de krav, der kan stilles til en god og pålidelig 
løn- og personaleforvaltning. Jeg noterer med tilfredshed, at Akademiet har taget 
Rigsrevisionens bemærkning og anbefalinger til efterretning og efterfølgende har 
rettet op på de omtalte forhold.  
 
Jeg har ikke yderligere bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om revisio-
nen statsregnskabet for 2010. 
 
Dette brev er ligeledes fremsendt til Rigsrevisionen. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Morten Østergaard 


