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Revision af statsregnskabet for 2005

Under henvisning til Statsrevisoratets skrivelse af 16. november 2006 skal jeg herved redegøre for

de foranstaltninger og overvejelser, som beretning nr. 18/05 om revisionen af statsregnskabet for

2005 giver anledning til:

§ 21. Kulturministeriet, jf. pkt. 255-271.

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 finder anledning til at knytte særlige kommentarer til nedenstående punkter:

Pkt. 266. Der har tidligere været udtrykt kritik af regnskabsprincipperne på Nationalmuseet, hvilket

har medført en opfølgning, hvor museet nu har rettet op på de kritisable punkter, hvorefter det nu

kan konstateres at Rigsrevisionen nu bemærket at ”samlet set viste Rigsrevisionens gennemgang,

at der var sket væsentlige forbedringer af Nationalmuseets forretningsgange og kontroller i forhold

til sidste revision”. Efterfølgende har Rigsrevisionen afleveret en revisionsrapport vedrørende

revision i årets løb, i december 2006, hvor de også har konstateret at der er rettet op på de

kritisable forhold.

Pkt. 267. Rigsrevisionen udtrykker kritik af it-sikkerheden på Nationalmuseet, især brugen af

administratoradgang til systemerne. Rigsrevisionen konstaterer derfor, at it-sikkerheden ikke er

tilfredsstillende.

Kulturministeriet har, som led i implementeringen af DS 484 (fælles

informationssikkerhedsstandard) på ministerområdet, gennemført en styrkelse af tilsynet med

institutionernes it-anvendelse. Opgaven med at føre tilsyn med informationssikkerheden på

Kulturministeriets område er tillagt Kulturministeriets Administrationscenter.

Foranlediget af Rigsrevisionens it-revisionsbesøg på Nationalmuseet – og den efterfølgende

rapport, har Kulturministeriets Administrationscenter gennemført et skriftligt tilsyn af museets it-

anvendelse i december 2006. Administrationscentret er på nuværende tidspunkt ved at vurdere

den af Nationalmuseet fremsendte redegørelse.

Pkt. 268. Vedrørende tidshorisonten for Statens Museum for Kunsts færdiggørelse af

registreringen af Kobberstiksamlingens værker, planlægger vi at prioritere sagen i tilslutning til

forhandlingerne med museet af den kommende resultatkontrakt, der skal dække perioden efter

2009.

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

København K.

Med venlig hilsen 

   

 Brian Mikkelsen


