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Redegørelse for overvejelser og foranstaltninger i anledning af Stats-
revisorernes beretning nr. 19/2008 om revision af statsregnskabet for 
2008  
Jeg har ved brev den 3. december modtaget den ovennævnte beretning og 
i henhold til § 18, stk. 2 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. vil 
jeg bemærke følgende: 
 
Det er på baggrund af den udførte revision Rigsrevisionens vurdering, at 
Miljøministeriets regnskab samlet set er rigtigt, og at der er etableret forret-
ningsgange og interne kontroller, som i videst muligt omfang sikrer, at de 
dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåe-
de aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Rigsrevisionen har udover den løbende bevillingskontrol gennemført 10 
særlige revisioner, hvor af de seks ikke gav anledning til bemærkninger, 
forbehold eller supplerende oplysninger. 
 
De fire sager som førte til bemærkninger er: 
 Lønrevision i Miljøministeriets departement 
 Revision af Skov- og Naturstyrelsens regnskab 
 Revision af Naturklagenævnets regnskab 
 Revision af Kort- og Matrikelstyrelsens regnskab 

 
Lønrevision i Departementet 
Rigsrevisionen bedømte at departementets forretningsgange og interne 
kontroller på området ikke fungerede helt tilfredsstillende. Der blev blandt 
andet anbefalet at underskriftbilagene blev opdateret, manuelle beregninger 
bør minimeres samt en opstramning af procedurerne omkring medarbejde-
res fratrædelse. 
Departementet fulgte op på anbefalingerne, og ved lønrevisionen i marts 
2009 konstaterede Rigsrevisionen af området generelt fungerede tilfredsstil-
lende. 
 
Revision af Skov- og Naturstyrelsens regnskab 
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Revisionen viste, at styrelsens egenkapital i årsrapporten afveg fra egenka-
pitalen i statsregnskabet, en fejl der også forekom i årsrapporten for 2007.  
Skov- og Naturstyrelsen har efterfølgende i 2009 fundet og rettet fejlen, 
hvilket Rigsrevisionen finder tilfredsstillende. 
 
Revision af Naturklagenævnets regnskab 
Revisionen viste at en tolvtedelsrate af bevillingen fejlagtigt ikke var blevet 
bogført, hvilket førte til en afvigelse i årsrapporten af de indrapporterede 
indtægter, i forhold til statsregnskabet. 
Naturklagenævnet har oplyst at fejlen vil blive rettet i 2009, hvilket Rigsrevi-
sionen finder tilfredsstillende. 
 
Revision af Kort- og Matrikelstyrelsens regnskab 
Rigsrevisionen undersøgte de geodætiske opgaver som styrelsen i 2007-
2008 udførte i Qatar.  
Lov om Kort- og Matrikelstyrelsen giver styrelsen lov til at udføre opgaver i 
Danmark, Færøerne og Grønland samt ved visse internationale samarbej-
der. 
Rigsrevisionen vurderer at denne hjemmel ikke er tilstrækkelig for at udføre 
den konkrete aktivitet, og at det heller ikke er tilstrækkeligt at tilføje en be-
stemmelse i finansloven om at styrelsen må oppebære indtægter fra udlan-
det. 
Kort- og Matrikelstyrelsen vil i fremtiden søge ny hjemmel i det tilfælde at 
styrelsen ønsker at udføre opgaver i udlandet som ikke vurderes dækkede 
af den nuværende. 
 
Beretningen giver mig ikke herudover anledning til bemærkninger eller sær-
lige foranstaltninger. 
 
Nærværende redegørelse er samtidig sendt til Rigsrevisor.  
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