RIGSREVISIONEN

København, den 2. september 2004
RN A502/04

Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4

Vedrører:

Statsrevisorernes beretning nr. 8/03 om Danmarks Eksportråd

Udenrigsministerens redegørelse af 2. august 2004

1. I deres bemærkninger til beretning nr. 8/03 fandt statsrevisorerne, at udenrigsministeren burde sikre, at der ikke løses opgaver, som falder uden for Danmarks Eksportråds formål. Det burde endvidere fremgå, hvilken dansk tilknytning virksomhederne skulle have for at modtage bistand.
Udenrigsministeren har oplyst, at ministeriet i en igangværende revision af betalingsbekendtgørelsen og tilhørende vejledning vil udstikke klare retningslinjer for,
hvilke opgaver der falder henholdsvis uden for Danmarks Eksportråds formål, og
hvilke kunder Danmarks Eksportråd kan betjene. Jeg har samtidig bemærket, at det i
forslag til finanslov for 2005 er klargjort, at Danmarks Eksportråd generelt udfører
sourcing- og outsourcingopgaver.
Det fremgår af ministerredegørelsen, at Danmarks Eksportråd har taget statsrevisorernes bemærkning om virksomhedernes danske tilknytning til efterretning. Udenrigsministeriet har i forbindelse med revisionen af betalingsbekendtgørelsen udfor-
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met retningslinjer for, hvornår virksomhederne har den nødvendige danske tilknytning.
Jeg finder det tilfredsstillende, at Udenrigsministeriet har taget initiativ til at præcisere, hvilke opgaver Danmarks Eksportråd kan udføre, og hvem der er omfattet af
Danmarks Eksportråds bistand.

2. I deres bemærkninger til beretningen fandt statsrevisorerne også, at Udenrigsministeriet burde sikre en klar hjemmel til salg af tjenesteydelser og hjemmel til at sælge ydelserne til en pris, der er lavere end omkostningerne.
Om den klare hjemmel til at sælge tjenesteydelser har udenrigsministeren tilkendegivet, at der på ingen måde må herske tvivl om hjemmelsgrundlaget for Danmarks
Eksportråds salg af tjenesteydelser. Udenrigsministeriet har derfor præciseret det hjemmelsmæssige grundlag i forbindelse med forslaget til finanslov for 2005 og i en revision af betalingsbekendtgørelsen.
Med de anførte præciseringer, som jeg har fået forelagt, finder jeg, at spørgsmålet
om den klare hjemmel er afklaret tilfredsstillende.
Hjemlen til at sælge ydelserne til en lavere pris end omkostningerne har Udenrigsministeriet under hensyntagen til Danmarks Eksportråds formål søgt ved i forslag
til finanslov 2005 at optage en undtagelsesbestemmelse fra budgetvejledningen på finanslovens anmærkninger. Undtagelsesbestemmelsen gælder områder, hvor en fuldt
dækkende prisfastsættelse ville hindre formålet med ydelsen, og hvor fx sociale, miljømæssige eller lignende hensyn konkret tilsiger en lavere omkostningsdækning. Jeg
konstaterer, at Udenrigsministeriet vurderer, at Danmarks Eksportråds ydelser er af
en art, som falder ind under den pågældende undtagelse.
Jeg kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om Eksportrådets aktiviteter
falder ind under undtagelsesbestemmelsen, og jeg vil derfor følge sagen op, herunder
anmode Udenrigsministeriet om at forelægge sagen for Finansministeriet.

3. Udenrigsministeren er enig i, at udgifter, der direkte kan henføres til de enkelte
hovedformål, bør konteres under formålet. Ministeriet vil derfor anmode Økonomistyrelsen om at fremkomme med forslag til, hvorledes de gældende procedurer kan
styrkes. Jeg finder dette tilfredsstillende.
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Jeg noterer mig endvidere, at Udenrigsministeriet som nævnt i beretningen arbejder på at få implementeret et tidsregistreringssystem for Danmarks Eksportråd. Systemet skal anvendes af alle eksportfremmemedarbejdere fra 1. januar 2005. Jeg vil
følge dette arbejde.

4. Beretningen nævner, at anvendelse af rabatordninger og omfattende underfakturering fører til, at kunderne ikke behandles ensartet. Danmarks Eksportråd er i henhold
til ministerredegørelsen i færd med en gennemgribende revision af betalingsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning, ligesom Danmarks Eksportråd arbejder med at
implementere et timesagsregistreringssystem. Bekendtgørelse og vejledning indeholder bl.a. en præcisering af reglerne for tilbudsafgivelse og prisfastsættelse, herunder
at repræsentationerne på et nærmere præciseret grundlag kan tilpasse priserne til de
forskellige situationer.
Jeg forstår af udenrigsministerens svar, at der herved samtidig sigtes på at begrænse den betydelige underfakturering, som undersøgelsen påviste.
Jeg vil følge, om de nævnte tiltag sikrer, at kunderne behandles ensartet under
hensyntagen til de forskellige situationer.

5. Rigsrevisionen bemærker i beretningen, at Danmarks Eksportråd generelt bør koncentrere ressourceindsatsen om de mest relevante opgaver. Rigsrevisionen konstaterede samtidigt, at en række opgaver kun har en mere indirekte, en langsigtet eller i
nogle tilfælde ingen eksportvirkning.
Udenrigsministeren har oplyst, at Danmarks Eksportråd vil udarbejde den kommende 3-års rullende strategi for 2005-2007 i lyset af de retningslinjer, som bestyrelsen udstikker. Strategien vil fortsat tage udgangspunkt i, at Danmarks Eksportråd skal
være en efterspørgselsdrevet og kundefokuseret organisation. Det fremgår af ministerredegørelsen, at Rigsrevisionens bemærkninger om opstilling af mere ambitiøse
mål vil indgå i strategiarbejdet. Ministeren har endvidere oplyst, at Danmarks Eksportråd har øget fokus på målretning af den generelle forretningsservice, hvilket allerede er afspejlet i de første konkrete mål i de lokale resultatkontrakter for 2004. Det
vil endvidere blive drøftet med bestyrelsen, hvorledes den generelle forretningsservice klarere skal afspejles i strategien for 2005-2007.
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Jeg vil fortsat følge Danmarks Eksportråds arbejde med at udmønte mål for aktiviteterne, herunder om der opstilles ambitiøse og dækkende mål for Danmarks Eksportråds aktiviteter, og hvordan målene operationaliseres.

6. Jeg konstaterer, at Udenrigsministeriet fortsat vil sætte mål for den enkelte repræsentations indsats og løbende sikre, at ressourcerne bliver omfordelt efter virksomhedernes efterspørgsel, men at der på dette område ikke er iværksat nye initiativer.
Jeg vil følge, om Udenrigsministeriet sikrer en bedre udnyttelse af ressourcerne,
herunder en positiv udvikling i produktiviteten.

7. Samlet set finder jeg det tilfredsstillende, at Udenrigsministeriet har iværksat eller
planlægger at iværksætte en række tiltag for at rette op på de påpegede forhold. Jeg
vil følge, om Udenrigsministeriet har hjemmel til salg af ydelser til en lavere pris end
omkostningerne. Jeg vil endvidere følge Danmarks Eksportråds arbejde med at implementere et tidsregistreringssystem. Jeg vil også følge Eksportrådets arbejde med
at sikre, at der sker en ensartet behandling af kunderne. Jeg vil ligeledes følge arbejdet med at udmønte mål for aktiviteterne og operationaliseringen af målene. Endelig
vil jeg følge udviklingen i produktiviteten.

Henrik Otbo

