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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 14/06 om Økonomi- og Erhvervsministeriets 

engagement i de internationale investeringsbanker 

 

 

Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 8. oktober 2007 

 5. november 2007 

 

RN A204/07 

 

 

1. Beretningen omhandlede Økonomi- og Erhvervsministeriets forvaltning af det danske 

engagement i Den Nordiske Investeringsbank (NIB), Den Europæiske Investeringsbank 

(EIB) og Den Europæiske Investeringsbank for Genopbygning og Udvikling (EBRD).  

 

Statsrevisorerne anførte i deres bemærkninger til beretningen, at undersøgelsen viser, at 

Økonomi- og Erhvervsministeriet i vidt omfang sikrer, at danske synspunkter fremmes i 

bankerne, men også at dette kunne ske på en mere systematisk måde. Statsrevisorerne 

fandt således, at ministeriet bør færdiggøre arbejdet med at prioritere mål og strategier for 

det danske engagement i bankerne.  

 

Statsrevisorerne fandt det væsentligt, at ministeriet koordinerer disse mål og strategier 

med andre relevante ministerier, så det fx bliver klarere, hvordan det danske engagement i 

de internationale investeringsbanker bidrager til de danske politiske målsætninger i forhold 

til Central- og Østeuropa. Statsrevisorerne anbefalede desuden, at Økonomi- og Erhvervs-

ministeriet arbejder for, at de internationale investeringsbanker omfattes af en ekstern, 

uafhængig forvaltningsrevision til kontrol af, at bankerne lever op til deres formål og drives 

sparsommeligt, produktivt og effektivt. 

 

2. Økonomi- og erhvervsministeren har i sin redegørelse oplyst, at Statsrevisorernes og 

Rigsrevisionens anbefalinger vil indgå i Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejde med 

færdiggørelsen af strategier for det danske engagement i de 3 banker. Ministeren oplyser, 

at dette vil ske i koordination med relevante ministerier.  

 

Rigsrevisionen anførte i beretningen, at der ikke er en fast procedure, der sikrer en koordi-

nering af danske synspunkter med andre ministerier, hvilket fx har betydet, at de relevante 

ressortministerier, i forbindelse med arbejdet med Den Nordiske Investeringsbank, ikke er 

blevet hørt om den danske holdning i en lånesag.  

 

Jeg forudsætter, at en øget koordinering af strategierne med andre relevante ministerier 

også vil indebære en tættere koordinering af de løbende sager, hvor dette er relevant.  

 

Jeg finder ministerens initiativer tilfredsstillende og vil fortsat følge arbejdet med færdiggø-

relsen af strategierne. 

 

3. Økonomi- og erhvervsministeren har i sin redegørelse anført, at for Danmark er og har 

der været fokus på, at bankerne lever op til deres formål og drives sparsommeligt, produk-
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tivt og effektivt. Disse forhold vil blive reflekteret i arbejdet med færdiggørelsen af strategi-

erne for det danske engagement i bankerne. 

 

Ministeren nævner desuden en række eksempler på bankernes kontrolforanstaltninger. 

Foranstaltningerne er også nævnt i beretningen. 

 

Jeg er enig med økonomi- og erhvervsministeren i, at der i de internationale investerings-

banker er flere foranstaltninger, der tjener til at sikre, at bankerne lever op til formålet og 

drives sparsommeligt, produktivt og effektivt.  

 

Det afgørende for mig er imidlertid, om foranstaltningerne lever op til INTOSAI’s principper 

for revision af internationale institutioner, herunder bl.a. at den eksterne revisor skal være 

uafhængig i sin revision, at revisionen skal have ret og pligt til at rapportere om resultater-

ne af revisionen til de berørte medlemslande gennem institutionernes besluttende organer, 

og at revisionen skal have tilstrækkelige resurser til at gennemføre revisionen. I de eksem-

pler, som ministeren nævner, er det alene revisionen af en del af EIB’s virksomhed, der le-

ver op til principperne. 

 

Jeg finder det tilfredsstillende, at ministeren har fokus på, at bankerne fortsat lever op til 

deres formål og drives sparsommeligt, produktivt og effektivt, og jeg vil følge, hvordan an-

befalingen om en ekstern, uafhængig forvaltningsrevision reflekteres i strategierne for det 

danske engagement i bankerne. 

 

4. Jeg finder samlet redegørelsen fra økonomi- og erhvervsministeren tilfredsstillende. Jeg 

vil følge: 

 

 udarbejdelsen af de nye danske strategier for de internationale investeringsbanker med 

henblik på, om der sker en koordinering med de relevante myndigheder 

 

 hvordan anbefalingen om en ekstern, uafhængig forvaltningsrevision reflekteres i stra-

tegierne for det danske engagement i bankerne. 

 

Jeg vil orientere Statsrevisorerne om udviklingen. 

 

 

 

Henrik Otbo 
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