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MINISTERIET FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING 

7. februar 2003

Redegørelse vedrørende beretning nr. 18/01 om revisionen af statsregnskabet for 2001

Nærværende redegørelse, hvoraf 1 eksemplar er sendt til Rigsrevisor, dækker ressortområdet for

det ved regeringsskiftet i november 2001 etablerede ministerium for videnskab, teknologi og

udvikling med undtagelse af universitetsområdet, for hvilket undervisningsministeren afgiver

redegørelse.

Rigsrevisionen har i sin beretning om bevillingskontrollen for 2001 til Statsrevisorerne inden for

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings område afgivet kritiske bemærkninger om den

afsluttende revision af Erhvervsfremme Styrelsens regnskab.

Herudover har Rigsrevisionen haft bemærkninger vedrørende følgende:

Departementets og Dansk Rumforskningsinstituts løn- og personalead-ministration  

Forskningsstyrelsens virksomhedsregnskab  

Statens Informations forretningsgange og interne kontroller  

Forskningscenter Risøs ændrede forretningsgange som konsekvens af di-gitalisering samt edb-

sikkerhed 

    

Ad. Afsluttende revision af Erhvervsfremme Styrelsens regnskab (Punkt 539)

Vedrørende den afsluttende revision af Erhvervsfremme Styrelsens regnskab har Rigsrevisionen

konstateret, at der ikke var overensstemmelse mellem styrelsens Tilskuds-, Økonomi- og

Sagssystem (TØS) og SCR-systemet, og at der var væsentlige periodiseringsfejl vedrørende

udgifter til innovationsmiljøordningen. Rigsrevisionen vurderer, at der har været væsentlige

svagheder ved administrationen af innovationsmiljøordningen.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har taget Rigsrevisionens kritik til efterretning, og

har foretaget en række administrative opstramninger både foranlediget af Rigsrevisionens kritik og

af egen gennemgang af ordningen. Disse administrative opstramninger er dels blevet forankret i

ministeriets interne procedurer for området, dels i et nyt regelsæt for innovationsmiljøerne.

Herudover sker styringen af bevillinger givet efter 31. december 2000 ikke manuelt, men i TØS,

hvorved givne risici ved manuel styring undgås.

Styring af bevillinger givet før 31. december 2000 (perioden 1998-2000) sker fortsat manuelt, men

der foretages løbende registreringer i SCR-systemet, således at periodiseringsfejlene ikke hindrer

ministeriet i at aflægge et retvisende regnskab.

For så vidt angår differencer mellem SCR-systemet og ministeriets bankudtog vedrørende

innovationsmiljøerne, er der fra 2002 - i henhold til nyt regelsæt - stillet krav om, at

innovationsmiljøerne udarbejder revisionsattesteret bankafstemninger. Herudover foretages der, i

modsætning til tidligere, en aktiv opfølgning fra sagsbehandlers side.

Ad. Departementets og Dansk Rumforskningsinstituts løn- og personaleadministration (Punkt 340

og 348)

Rigsrevisionen finder, at departementets og Dansk Rumforskningsinstituts kontrolprocedurer ved

registrering, frigivelse og uddatakontrol samt oplysninger på personalesager har været

utilstrækkelige.



Ministeriet er enig i kritikken. Både departementet og Dansk Rumforskningsinstitut har derfor

ændret kontrolprocedurerne og afhjulpet de påpegede fejl og mangler.

Ad. Forskningsstyrelsens virksomhedsregnskab (Punkt 343)

Rigsrevisionen finder, at Forskningsstyrelsens virksomhedsregnskab fortsat vil kunne forbedres.

Ministeriet har besluttet, at alle de under ministeriet hørende institutioner skal anvende den ved

Akt 117 5/12 2002 indførte mindre komplekse og detaljerede rapporteringsordning, dvs. udarbejde

en årsrapport. Ministeriet vil medtage Rigsrevisionens bemærkninger i arbejdet med udformningen

af årsrapporten, så snart Finansministeriets vejledning foreligger.

Ad. Statens Informations forretningsgange og interne kontroller (Punkt 357)

Rigsrevisionen har påpeget, at forretningsgange og interne kontroller hos Statens Information ikke

fungerede helt ti lfredsstil lende, især inden for områderne forvaltning af indtægter,

regnskabsmæssig registrering, betalingsforretninger og inventarregistrering.

Pr. 1. januar 2002 er Statens Information sammenlagt med Telestyrelsen til en ny styrelse IT- og

Telestyrelsen. Samtidig hermed er de af den tidligere Telestyrelse benyttede forretningsgange og

interne kontroller indført i hele den nye styrelses område. Dermed er den af Rigsrevisionen

efterlyste forbedring opnået.

Ad. Forskningscenter Risøs ændrede forretningsgange som konsekvens af digitalisering samt

edb-sikkerhed (Punkt 638-639)

Rigsrevisionen har påpeget, at der ikke ved dets besøg på Risø fandtes en ajourført

regnskabsinstruks og edb-sikkerhedspolitik som følge af indførelse af en digital forvaltning.

Forskningscenter Risø har overfor ministeriet oplyst, at der nu foreligger en ajourført

regnskabsinstruks, og at edb-sikkerhedspolitikken ligeledes er ajourført.

Med venlig hilsen

Helge Sander


