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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 16/06 om revisionen af statsregnskabet for 2006 

 

 25. marts 2008 

 

RN C603/08 

 

Indledning 

1. Dette notat er opbygget efter samme struktur som beretning om revisionen af statsregn-

skabet for 2006. Det blev ved kongelig resolution af 23. november 2007 besluttet at foretage 

en række ændringer i ministeriernes ressortansvar, ligesom enkelte ministerier blev ned-

lagt, og nye ministerier oprettet. Dette medfører, at der for de berørte ministerområder er 

flere eller nye ministre, der har redegjort for de foranstaltninger og overvejelser, som beret-

ningen har givet anledning til. 

 

III.A. § 5. Statsministeriet, jf. beretningens pkt. 31-39 

Statsministerens redegørelse af 23. januar 2008 

2. Statsministerens redegørelse til afsnittet finder jeg tilfredsstillende. 

 

III.B. § 6. Udenrigsministeriet, jf. beretningens pkt. 40-59 

Udviklingsministerens redegørelse af 30. januar 2008 

Udenrigsministerens redegørelse af 4. februar 2008 

3. Udviklingsministeren har i sin redegørelse til pkt. 46 oplyst, at det er blevet indskærpet 

over for relevante enheder, at Finansministeriet altid skal orienteres i sager, hvor der er tale 

om væsentlige merudgifter pålagt ved dom mv. Endvidere er det blevet understreget i for-

bindelse med indkaldelsen af bidrag til Program- og Projektorienteringen for 2007, at alle 

ansvarlige enheder bør sikre, at beskrivelserne for alle relevante aktiviteter samt alle faktu-

elle oplysninger er fuldt opdaterede. 

 

Jeg finder dette tilfredsstillende. 

 

4. Udenrigsministeren har i sin redegørelse til pkt. 55-59 oplyst, at ministeriet fortsat vil følge 

udviklingen i Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) nø-

je, herunder løbende drøfte gennemførelsen af DCISM’s handlingsplan med DCISM. 

 

Jeg finder dette tilfredsstillende. 

 

III.C. § 7. Finansministeriet, jf. beretningens pkt. 60-93 

Finansministerens redegørelse af 6. februar 2008 

5. Finansministeren har i sin redegørelse til pkt. 67 oplyst, at forslaget til, hvordan virksom-

hederne skal forholde sig, hvis der ikke kan afgives en ledelsespåtegning på årsrapporten 

omfattende alle forhold i statsregnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 4, er indarbejdet i Fi-

nansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning i januar 2008. I disse tilfælde skal 

påtegningen alene omfatte de forhold, ledelsen kan erklære sig om, og samtidig begrunde, 

hvorfor ledelsen ikke kan afgive den forudsatte uforbeholdne erklæring. 

 

Jeg finder dette tilfredsstillende. 
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6. Ministeren har i sin redegørelse til pkt. 73 oplyst, at han tager Rigsrevisionens og Stats-

revisorernes kritik til efterretning. I den forbindelse er pensionsinstruksen nu opdateret og 

godkendt i forhold til en beskrivelse af de interne kontroller, og der er iværksat tiltag til lø-

bende godkendelse af instruksen ved ændringer. Den generelle ansvarsfordeling vedrøren-

de beregning og udbetaling af pension mellem Økonomistyrelsen og ansættelsesmyndig-

hederne vil fremover blive offentliggjort på Økonomistyrelsens hjemmeside. Der er udarbej-

det en dokumentationsvejledning, der klarlægger, hvad der skal foreligge af dokumentation 

på en sag, samt hvilke notater og henvisninger der skal foretages. Økonomistyrelsen vil ved 

løbende stikprøvekontroller følge op på, at dokumentationsvejledningen overholdes. 

 

Jeg finder initiativerne tilfredsstillende og vil følge Økonomistyrelsens implementering heraf. 

 

7. Ministeren har i sin redegørelse til pkt. 79 vedrørende forretningsgange og interne kon-

troller oplyst, at Personalestyrelsen har ajourført styrelsens regnskabsinstruks, herunder 

forretningsgangsbeskrivelser, og foretaget opstramninger, som bl.a. betyder, at afregnings-

bilag fra eksterne partnere kontrolleres, inden bilagene videregives til Finansministeriets 

Administrative Fællesskab til bogføring. 

 

Jeg finder dette tilfredsstillende. 

 

8. Ministeren har i sin redegørelse til pkt. 85 og 91 oplyst, at han tager Rigsrevisionens og 

Statsrevisorernes kritik til efterretning. I Slots- og Ejendomsstyrelsen er igangsat et omfat-

tende projekt med henblik på at forbedre regnskabsforvaltningen, herunder beskrive regn-

skabspraksis, revidere interne forretningsgange samt forbedre økonomistyring og rappor-

tering. En række af de igangsatte projekter og forbedringer vil fortsætte i 2008. Finansmini-

steriets departement vil fortsat følge processen i Slots- og Ejendomsstyrelsen tæt. 

 

For så vidt angår Rigsrevisionens kritik af at enkelte dispositioner ikke var i overensstem-

melse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 

praksis, har ministeren bl.a. oplyst, at grundlaget for Slots- og Ejendomsstyrelsens regule-

ringsmetode af indgåede lejeaftaler nu fremgår af forslag til finansloven for 2008. Kritikken 

af, at det ikke var muligt at henføre enkeltfakturaer på byggesager til de respektive finan-

sieringskilder, er håndteret med præciseringen af regelsættet for statens huslejeordning, 

med omlægning af Slots- og Ejendomsstyrelsens finanslovstruktur og med det nævnte pro-

jekt til forbedring af styrelsens regnskabsforvaltning. Med hensyn til at Slots- og Ejendoms-

styrelsens anvendelse af anlægsløn på anlægsbyggesager i kulturejendomsvirksomheden 

manglede bevillingsmæssig hjemmel, har Finansministeriets departement besluttet, at en 

sådan hjemmel ikke skal gives. Slots- og Ejendomsstyrelsen er i 2007 ophørt med denne 

praksis. 

 

Jeg kan oplyse, at revisionen af Slots- og Ejendomsstyrelsen for 2007 viste, at styrelsen 

har gennemført forbedringer på de områder, som Rigsrevisionen havde bemærkninger til 

ved revisionen i 2006, og de områder, der gav anledning til forbehold i påtegningerne på 

styrelsens årsrapport for 2006. Styrelsens regnskabsforvaltning og regnskabsaflæggelse 

er forbedret i forhold til 2006, men der bør fortsat arbejdes med, at de iværksatte initiativer 

får den tilsigtede effekt. 

 

Jeg finder initiativerne tilfredsstillende og vil følge Slots- og Ejendomsstyrelsens regnskabs-

forvaltning og regnskabsaflæggelse. 

 

III.D. § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet, jf. beretningens pkt. 94-106 

Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 8. februar 2008 

9. Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse til afsnittet finder jeg tilfredsstillende. 
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III.E. § 9. Skatteministeriet, jf. beretningens pkt. 107-127 

Skatteministerens redegørelse af 5. februar 2008 

10. Skatteministerens redegørelse til pkt. 107-116 og 124-127 finder jeg tilfredsstillende. 

 

11. For så vidt angår ministerens redegørelse til pkt. 117-123 henviser jeg til pkt. 49 og 50 

i dette notat. 

 

III.F. § 11. Justitsministeriet, jf. beretningens pkt. 128-137 

Justitsministerens redegørelse af 6. februar 2008 

12. Justitsministerens redegørelse til afsnittet finder jeg tilfredsstillende.  

 

III.G. § 12. Forsvarsministeriet, jf. beretningens pkt. 138-178 

Forsvarsministerens redegørelse af 5. februar 2008 

13. Forsvarsministeren har i sin redegørelse oplyst, at der inden for hele Forsvarsministe-

riets område er iværksat en lang række tiltag, herunder en styrkelse af regnskabsforvaltnin-

gen og det ledelsesmæssige fokus, og at alle tiltag er samlet i flere handleplaner, der bl.a. 

skal sikre, at status for Forsvarsministeriets myndigheder bliver rigtig. Ministeren har end-

videre oplyst, at alle problemer på nuværende tidspunkt enten er løst eller er dækket af de 

omtalte handleplaner. Endelig har ministeren oplyst, at regnskabsforvaltningen og status 

først vil være tilfredsstillende, når handleplanerne er implementeret tilfredsstillende. 

 

Jeg vil følge implementeringen af handleplanerne. 

 

14. Ministeren har i sin redegørelse til pkt. 144-147 oplyst, at det administrative fællesskab 

"Forsvarets Personeltjeneste" har gennemført en lang række uddannelsesmæssige aktivite-

ter. Endvidere er der foretaget en organisatorisk justering, hvor forvaltningen knyttes tætte-

re til lønadministration og dermed styrker området. Ministeren har endvidere oplyst, at For-

svarskommandoen har intensiveret kontrollen med uddata, og at der hver måned gennem-

føres systematiske lønafstemninger. 

 

Jeg finder initiativerne tilfredsstillende. 

 

15. Ministeren har i sin redegørelse til pkt. 148-158 oplyst, at Forsvarskommandoens ud-

fordringer går tilbage til udarbejdelsen af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005. De konstate-

rede forhold vedrørende åbningsbalancen medførte, at der blev udarbejdet en handleplan. 

En række af planens tiltag er under gennemførelse. Inden aflæggelsen af Forsvarskom-

mandoens regnskab for 2007 vil der være foretaget validering af lagrene samt en gennem-

gang og opdatering af standardpriser, så værdiansættelsen og klassificeringen inden for 

lagerområdet er retvisende. I den forbindelse foretages en række tilretninger og implemen-

tering af ny funktionalitet i forsvarets økonomistyringssystem DeMars. 

 

Ministeren har endvidere oplyst, at Forsvarskommandoen har intensiveret samarbejdet 

med det administrative fællesskab "Forsvarets Regnskabstjeneste", og at der er sket en 

organisatorisk tilpasning af Forsvarets Regnskabstjeneste, så organiseringen og opdelin-

gen på faglighed i langt højere grad modsvarer regnskabsaflæggelsens krav til faglighed 

og muligheden for at udnytte resurserne optimalt. 

 

Jeg finder initiativerne tilfredsstillende. Jeg vil som led i min opfølgning på handleplanerne, 

jf. pkt. 13, også følge de initiativer, som Forsvarskommandoen i 2007 har taget på lager-

området. 

 

16. Ministeren har i sin redegørelse til pkt. 159-166 oplyst, at Hjemmeværnets varelager 

fra og med 2007 er overført til Forsvarskommandoens aktivmasse. Det udestående spørgs-

mål om værdiansættelsesprincipper for varelageret er dermed omfattet af Forsvarskom-

mandoens handleplan. 
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Jeg vil følge implementeringen af handleplanen, jf. pkt. 13. 

 

17. Ministeren har i sin redegørelse til pkt. 167-174 oplyst, at der i Farvandsvæsenet nu er 

implementeret faste procedurer for opfølgning på likviditetsordningen i 2007. 

 

Jeg finder initiativerne tilfredsstillende. 

 

III.H. § 15. Socialministeriet, jf. beretningens pkt. 179-193 

Velfærdsministerens redegørelse af 12. februar 2008 

18. Velfærdsministerens redegørelse til afsnittet finder jeg tilfredsstillende. 

 

III.I. § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. beretningens pkt. 194-216 

Ministeren for sundhed og forebyggelses redegørelse af 5. februar 2008 

Velfærdsministerens redegørelse af 12. februar 2008 

19. Ministeren for sundhed og forebyggelse har i sin redegørelse til pkt. 212 oplyst, at 

Sundhed.dk har fortsat implementeringen af DS 484. På baggrund af initiativerne, der er 

taget af Sundhed.dk, samt Rigsrevisionens seneste vurdering af it-sikkerheden er det mi-

nisteriets opfattelse, at borgere og andre kan have tillid til it-sikkerheden hos Sundhed.dk.  

 

Jeg finder initiativerne tilfredsstilende og vil fortsat følge it-sikkerheden ved Sundhed.dk. 

 

20. Velfærdsministerens redegørelse til afsnittet finder jeg tilfredsstillende. 

 

III.J. § 17. Beskæftigelsesministeriet, jf. beretningens pkt. 217-236 

Beskæftigelsesministerens redegørelse af 5. februar 2008 

21. Beskæftigelsesministeren har i sin redegørelse til pkt. 223-225 beklaget, at Beskæfti-

gelsesministeriet har afgivet ufuldstændige oplysninger i Akt 176 21/6 2007 om Arbejds-

skadestyrelsens omkostninger til afslutning af en række sager. Ministeren er således enig 

i, at det burde være oplyst i aktstykket, at der i statsregnskabet for 2006 var optaget en pri-

mokorrektion, som skulle dække de samme omkostninger som aktstykkebevillingen, og at 

denne primokorrektion ville blive udtaget af regnskabet for 2007. Ministeren er endvidere 

enig i, at det burde være oplyst, at man ved beregningen af det ansøgte beløb ikke havde 

taget hensyn til værdien af den allerede udførte sagsbehandling. 

 

Det fremgik af Akt 176 21/6 2007, at den ansøgte bevilling skulle dække behandling af 

44.759 ud af de i alt 53.145 sager, der ikke var afsluttet pr. 31. december 2006. For de re-

sterende 8.386 sager var der endnu ikke truffet beslutning om finansieringen. Ministeren 

har i sin redegørelse oplyst, at der nu er truffet beslutning om, at Arbejdsskadestyrelsen 

skal indprioritere omkostningerne ved løsning af de resterende sager. Det indebærer, at 

Arbejdsskadestyrelsen selv skal finansiere omkostningerne ved sagsbehandlingen. Herved 

kompenseres der for, at ministeriet ved beregningen af det ansøgte beløb ikke tog hensyn 

til værdien af den allerede udførte sagsbehandling. 

 

Jeg finder ministerens redegørelse tilfredsstillende. 

 

III.K. § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. beretningens pkt. 

237-244 

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations redegørelse af 5. februar 2008 

22. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations redegørelse til afsnittet finder jeg 

tilfredsstillende. 
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III.L. § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. beretningens pkt. 

245-295 

Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings redegørelse af 5. februar 2008 

23. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har i sin redegørelse til pkt. 252-266 

om manglende regnskabsmæssige afstemninger og kontroller i forbindelse med regnskabs-

godkendelsen i departementet, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Forsknings- og In-

novationsstyrelsen oplyst, at man efterfølgende har foretaget de nødvendige afstemninger 

og kontroller. Som et led i at øge fokus på regnskabsgodkendelsen har ministeriet endvi-

dere etableret nye skabeloner og interne procedurer for at sikre ensartede månedlige af-

stemningsprocedurer i hele koncernen.  

 

Jeg finder initiativerne tilfredsstillende. 

 

24. Ministeren har i sin redegørelse til pkt. 251-268 oplyst, at han er enig i Statsrevisorer-

nes kritik af, at Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ydet 2 lån til datterselskabet 

Scion-DTU A/S uden bevillingsmæssig hjemmel, og uden at ministeriets godkendelse fore-

lå. 

 

Jeg finder ministerens redegørelse tilfredsstillende. 

 

III.M. § 20. Undervisningsministeriet, jf. beretningens pkt. 296-319 

Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings redegørelse af 5. februar 2008 

Undervisningsministerens redegørelse af 6. februar 2008 

25. Undervisningsministeren har i sin redegørelse til pkt. 302 beklaget overskridelsen af 

bevillingen på § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte i videregående uddannelser, erhvervs-

uddannelser mv. og arbejdsmarkedsuddannelser. Ministeren har oplyst, at ministeriet har 

igangsat flere fremadrettede initiativer, som skal forhindre fremtidige overskridelser og si-

kre en bedre styring af bevillingen. SUstyrelsen har således strammet op på refusionspro-

cedurerne, ligesom de fremtidige bevillinger foreslås hævet, så de stemmer overens med 

den forventede stigning i antal af støttemodtagere. Ministeren har endvidere oplyst, at det 

med bevillingstilførsel på tillægsbevillingsloven for 2007 og bevillingsjustering på bevillings-

afregningen for 2007 sikres, at der ultimo 2007 opnås udgiftsbalance på kontoen. 

 

Jeg finder det tilfredsstillende, at ministeren har iværksat de nævnte initiativer. 

 

26. Undervisningsministeren har i sin redegørelse til pkt. 303-307 oplyst, at departementet, 

for så vidt angår omfanget af it-logningen, har udarbejdet rapporter, der fokuserer på spe-

cifikke brugerroller, herunder særligt superbrugerrollen. Rapporterne er taget i brug i 2008. 

Det er ministerens opfattelse, at departementet fra januar 2008 gennemfører en hensigts-

mæssig logningsprocedure, der lever op til Økonomistyrelsens vejledning og krav. 

 

I beretningens pkt. 305 var det omtalt, at departementets registrering vedrørende afgivne 

tilsagn om tilskud ikke i alle tilfælde var ajour. 

 

Jeg finder, det havde været velbegrundet, hvis Undervisningsministeren havde kommente-

ret dette i sin redegørelse. I forbindelse med revisionen i 2006 oplyste departementet, at 

der i sommeren 2006 var indført nye opstrammede kontrolprocedurer i puljeadministrations-

systemet, som styrer afgivne tilsagn. Desuden ville departementet tage initiativ til at gennem-

gå ældre åbenstående tilskudsprojekter. 

 

Revisionen i 2007 har vist, at registreringen af afgivne tilsagn om tilskud fortsat ikke var 

ajour, og at der fortsat var usikkerhed om registreringens tilrettelæggelse. Dette finder jeg 

uheldigt. 

 

Jeg vil følge departementets it-logning og tilsagnsregistrering. 

 



 

 

 

6  

 

27. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har i sin redegørelse til pkt. 308-313 

oplyst, at CIRIUS’ ledelse har skærpet sit fokus på regnskabsaflæggelsen, bl.a. ved opnor-

mering af bemandingen i økonomienheden. CIRIUS har desuden ryddet op i og afstemt til-

skudsregnskabet inden afslutningen af årsregnskabet for 2007, ligesom CIRIUS har gen-

nemgået og beskrevet forretningsgange for bogføring og afstemning i bogholderiet. Ende-

lig har ministeren over for CIRIUS indskærpet nødvendigheden af retvisende forbehold ved 

ledelsens påtegning af regnskabet samt nødvendigheden af, at Rigsrevisionen modtager 

alle ønskede afstemninger og specifikationer. 

 

Jeg finder initiativerne tilfredsstilende og vil følge CIRIUS’ regnskabsaflæggelse. 

 

III.N. § 21. Kulturministeriet, jf. beretningens pkt. 320-351 

Kulturministerens redegørelse af 23. januar 2008 

28. Kulturministeren har i sin redegørelse til pkt. 344-347 om lønrevision ved Ordrupgaard 

oplyst, at alle personalesager på museet er blevet gennemgået, og de kritiserede forhold 

bragt i orden. Museet forventer sammen med Kulturministeriets Administrationscenter at 

færdiggøre en løn- og personaleinstruks i foråret 2008 og vil fremover i samarbejde med 

Kulturministeriets Administrationscenter udarbejde lønbudgetter og føre kontrol hermed. 

 

Jeg finder initiativerne tilfredsstillende og vil følge Ordrupgaards forretningsgange og kon-

troller på løn- og personaleområdet. 

 

III.O. § 22. Kirkeministeriet, jf. beretningens pkt. 352-359 

Kirkeministerens redegørelse af 21. februar 2008 

29. Kirkeministerens redegørelse til afsnittet finder jeg tilfredsstillende. 

 

III.P. § 23. Miljøministeriet, jf. beretningens pkt. 360-385 

Videnskabsministerens redegørelse af 5. februar 2008 

Miljøministerens redegørelse af 5. februar 2008 

Klima- og energiministerens redegørelse af 26. februar 2008 

30. Miljøministeren har i sin redegørelse til pkt. 366-375 om disponering uden hjemmel til 

udviklingsprojektet ”Oil Spill Identification System” (OSIS) oplyst, at Miljøstyrelsen efterføl-

gende har styrket økonomiområdet resursemæssigt. Miljøministeren oplyser endvidere, at 

der er iværksat en række initiativer, dækkende hele Miljøministeriets område med henblik 

på at understøtte økonomistyringen og god forvaltningsskik. 

 

Jeg finder initiativerne tilfredsstillende og vil fortsat følge Miljøstyrelsens interne kontroller 

og forretningsgange på tilskudsområdet tæt.  

 

31. Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings redegørelse til pkt. 376-380 finder jeg 

tilfredsstillende. 

 

32. Klima- og energiministerens redegørelse til pkt. 381-385 finder jeg tilfredsstillende.  

 

III. Q. § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, jf. beretningens pkt. 386-

391 

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris redegørelse af 5. februar 2008 

33. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris redegørelse til afsnittet finder jeg tilfreds-

stillende. 
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III. R. § 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, jf. beretningens pkt. 

392-418 

Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings redegørelse af 5. februar 2008 

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris redegørelse af 5. februar 2008 

Velfærdsministerens redegørelse af 12. februar 2008 

34. Jeg finder ministrenes redegørelser til afsnittet tilfredsstillende. 

 

III.S. § 28. Transport- og Energiministeriet, jf. beretningen pkt. 419-460 

Transportministerens redegørelse af 7. februar 2008 

35. Transportministeren har i sin redegørelse til pkt. 429-434 oplyst, at Færdselsstyrelsen 

har taget initiativ til at imødegå Rigsrevisionens bemærkninger både bagudrettet, for at ret-

te de eksisterende fejl, og fremadrettet, for at sikre at lignende fejl ikke opstår. 

 

Jeg finder initiativerne tilfredsstillende og vil følge Færdselsstyrelsens implementering heraf. 

 

36. Ministeren har i sin redegørelse til pkt. 437-440 oplyst, at Vejdirektoratet har implemen-

teret nye procedurer vedrørende periodisering af udgifter, og at der i forbindelse med års-

afslutningen er særligt stort fokus på problematikken. Endvidere er der implementeret nye 

procedurer vedrørende den interne fakturabehandling. Vejdirektoratet har udviklet rappor-

ter, der understøtter fakturaopfølgningen, og disse anvendes som en integreret del af for-

retningsgangene i bogholderiet. Med hensyn til procedurerne for inddrivelse af forfaldne til-

godehavender og reglerne for afskrivning af restante fordringer vil Vejdirektoratet primo 

2008 følge op på forfaldne tilgodehavender og sikre, at uerholdelige beløb afskrives. I for-

bindelse hermed vil Vejdirektoratet foretage en præcisering af de foreliggende forretnings-

gange. 

 

Jeg finder initiativerne tilfredsstillende og vil følge Vejdirektoratets implementering heraf. 

 

37. Ministeren har i sin redegørelse til pkt. 441-444 oplyst om den manglende kobling mel-

lem faglige og finansielle resultater i Vejdirektoratets årsrapport, at Vejdirektoratet vil gen-

nemføre en analyse af de supplerende krav, som en sådan yderligere resurseallokering vil 

stille til økonomisystemet og registreringspraksis, sammenholdt med den økonomistyrings-

mæssige merværdi, der måtte blive skabt heraf. Efter analysen vil direktoratet i samarbej-

de med departementet beslutte, om arbejdet skal iværksættes. Vejdirektoratet vil dog un-

der alle omstændigheder søge at opgøre resurseforbruget på det enkelte målområde i den 

fremtidige målrapportering, hvor den eksisterende registreringspraksis og formålskontering 

giver mulighed herfor. 

 

De regnskabstekniske fejl vedrørende anvendelsen af standardkonto 42 (afhændelse af 

anlægsaktiver) er afklaret. En løsning er godkendt af departementet, Økonomistyrelsen og 

Finansministeriet, og korrektioner er optaget på forslag til tillægsbevillingsloven for 2007. 

 

Jeg finder ministerens redegørelse tilfredsstillende, og jeg vil følge Vejdirektoratets videre 

arbejde med at forbedre direktoratets årsrapport. 

 

38. Ministeren har i sin redegørelse til pkt. 447-459 oplyst, at Banedanmark forventer, at 

der i 2008 vil foreligge en ny åbningsbalance vedrørende infrastrukturaktiverne indeholden-

de de aktiver, hvor der er sikkerhed om den fysiske registrering og det juridiske ejerskab. 

Banedanmark forventer, at der samtidig foreligger handlingsplaner for de aktiver, hvor der 

ikke er sikkerhed om den fysiske registrering og/eller Banedanmarks juridiske ejerskab 

med henblik på at afklare dette. Ministeren henviser i øvrigt til sit brev af 20. december 

2007 til Finansudvalget om sagen om etablering af en balance for infrastrukturaktiverne. 

Heri anfører ministeren bl.a., at Banedanmark forventer, at der også i 2007 vil skulle tages 

forbehold for infrastrukturbalancen, da denne fortsat ikke vil være fuldt ud dækkende og 

reviderbar. 
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Jeg finder ministerens redegørelse tilfredsstillende, og jeg vil fortsat følge Banedanmarks 

arbejde med at få registreret og værdiansat sine anlægsaktiver korrekt. 

 

IV. Revision af EU-midler i Danmark, jf. beretningens pkt. 461-483 

Skatteministerens redegørelse af 5. februar 2008 

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris redegørelse af 5. februar 2008  

39. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris redegørelse til afsnittet finder jeg tilfreds-

stillende.  

 

40. Skatteministeren har i sin redegørelse til pkt.466 om SKATs opgørelse af told og land-

brugsafgifter mv. oplyst, at SKAT arbejder efter en indsatsstrategi, hvor indsatsen er tilrette-

lagt ud fra en risiko- og væsentlighedsvurdering. SKAT vil i 2008 fortsætte den landsdæk-

kende indsats for at forbedre kvaliteten af de indberettede data med særligt fokus på de 

professionelle aktører, speditører mfl. Set i lyset af tidligere erfaringer vil SKAT fremover 

have fokus på konsekvens i form af øget brug af sanktioner, i tilfælde hvor oplysningerne 

ikke leveres i den kvalitet, som er fastlagt i EU-lovgivningen. 

 

Fortoldning af varer er reguleret af EU-lovgivningen og i mindre grad af den danske toldlov, 

hvilket betyder, at EU-medlemslandene er underlagt en lang række forpligtelser, og at æn-

dring af lovgivningen er mere kompliceret. Skatteministeriet arbejder for, at der på EU-plan 

fremsættes forslag til ændringer og forbedringer af toldreglerne, som kan lette og effektivi-

sere erhvervslivets mulighed for hurtig og smidig toldbehandling til lavest mulige omkost-

ninger og byrder, mod at tolddatakvaliteten er tilfredsstillende. 

 

Som svar på Europa-Kommissionens anmodning om yderligere kontrol for perioden 2005-

2006 har SKAT i januar 2008 fremsendt en redegørelse til Kommissionen om procedurer-

ne omkring foreløbige angivelser i Importsystemet. SKAT har samtidig iværksat foranstalt-

ninger, der i løbet af 1. kvartal 2008 vil sikre en løbende opfølgning af de angivelser, hvor 

virksomhederne ikke har færdigekspederet toldangivelsen. 

 

Jeg finder det positivt, at SKAT fortsat arbejder med at forbedre virksomhedernes datadisci-

plin, så kvaliteten af de indberettede data forbedres. 

 

Jeg har noteret mig, at SKAT har iværksat foranstaltninger, der i løbet af 1. kvartal 2008 vil 

sikre en løbende opfølgning af de angivelser, som virksomhederne ikke har færdigekspe-

deret. Jeg vil fortsat følge dette arbejde tæt og – i forbindelse hermed – tillige Europa-Kom-

missionens reaktion på SKATs besvarelse af Kommissionens anmodning om yderligere 

kontrol for perioden 2005-2006. 

 

Desuden vil jeg gennemgå det endelige resultat af den interne revisions stikprøveundersø-

gelse af 300 vareposter, som Rigsrevisionen omtalte i beretningen, og orientere Statsrevi-

sorerne herom. 

 

V.A. Digital kommunikation, jf. beretningens pkt. 484-497 

Skatteministerens redegørelse af 5. februar 2008  

Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings redegørelse af 5. februar 2008 

Finansministerens redegørelse af 6. februar 2008 

41. Skatteministerens redegørelse til afsnittet finder jeg tilfredsstillende. 

 

42. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har i sin redegørelse beskrevet rege-

ringens digitaliseringsstrategi og den løbende opfølgning på udmøntningen af strategien i 

en fællesoffentlig styregruppe. Desuden redegør ministeren for initiativer til forbedring og 

udbredelse af den digitale signatur.  

 

Jeg finder initiativerne tilfredsstillende. 
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43. Finansministeren har i sin redegørelse oplyst om de igangværende initiativer vedrø-

rende digital kommunikation, herunder det øgede samarbejde mellem myndighederne i til-

knytning til Borgerportalen og udbud af den digitale signatur. Udbuddet skal bl.a. medvirke 

til at sikre, at den digitale signatur bliver enklere og bedre at bruge for borgerne.  

 

Dette finder jeg tilfredsstillende. 

 

V.B. Administrative servicecentre, jf. beretningens pkt. 498-524 

Finansministerens redegørelse af 6. februar 2008 

44. Finansministeren har i sin redegørelse oplyst, at ministeriet ligesom Rigsrevisionen 

anser serviceleveranceaftalerne for et afgørende styringsredskab i forhold til arbejdsforde-

lingen mellem virksomhederne og servicecentrene. Ministeren oplyser videre, at Rigsrevi-

sionens anbefalinger angående serviceleveranceaftaler vil være centrale i det videre ar-

bejde med etableringen af administrative servicecentre på tværs af ministerierne. 

 

Dette finder jeg tilfredsstillende.  

 

V.C. Cheflønspuljeordningen, jf. beretningens pkt. 525-557 

Finansministerens redegørelse af 6. februar 2008 

45. Finansministeren har i sin redegørelse oplyst, at Rigsrevisionens og Statsrevisorernes 

bemærkninger vil indgå i Finansministeriets overvejelser om cheflønspuljeordningens 

fremtid. Finansministeren har videre oplyst, at Personalestyrelsen vil overveje en forenk-

ling af ordningen i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008. Endvidere vil 

Økonomistyrelsen overveje, om vejledningerne til SLS kan forbedres, og om der kan udar-

bejdes et afstemningsuddata, der i højere grad opfylder virksomhedernes og departemen-

ternes behov. 

 

Jeg finder dette tilfredsstillende.  

 

V.D. 15 Kommuners forvaltning af integrationsloven, jf. beretningens pkt. 558-582 

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations redegørelse af 5. februar 2008 

46. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration har i sin redegørelse om 15 kom-

muners forvaltning af integrationsloven oplyst, at hun tager Statsrevisorernes bemærknin-

ger til efterretning. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration har videre oplyst, at 

ministeriet løbende følger kommunernes forvaltning af integrationsområdet. Ministeriet har 

i 2007 lanceret en ny version af ministeriets erfaringsdatabase og oprettet en særlig enhed, 

der skal formidle gode erfaringer til kommunerne. Ministeriet forventer, at det systematiske 

arbejde vil medføre, at flere kommuner formulerer en samlet strategi for integrationsarbej-

det. 

 

Hvad angår kommunernes administration af hjemtagelse af tilskud, oplyser ministeren, at 

ministeriet løbende søger at lette kommunernes administration af integrationsloven. Mini-

steriet har i den forbindelse rettet henvendelse til SKAT om muligheden for, at kommuner-

ne kan indhente oplysninger fra SKAT uden den pågældende udlændinges samtykke, for 

at sikre at kommunerne kan fremskaffe den nødvendige dokumentation. 

 

Jeg finder ministeriets initiativer tilfredsstillende.  
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Afslutning 

47. Det er min generelle vurdering, at de afgivne ministerredegørelser er fyldestgørende 

og tilfredsstillende. 

 

48. Jeg vil følge sagerne omtalt i notatets pkt. 6, 8, 13, 19, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 

og 40. 

 

Jeg betragter de øvrige sager som afsluttet. 

 

 

 

Henrik Otbo 

rigsrevisor 

 

 

Vedrørende skatteministerens redegørelse til beretningens pkt. 117-123 

49. Rigsrevisor Henrik Otbo har i brev til Folketingets formand af 1. juni 2007 i henhold til 

§ 14, stk. 1, nr. 2, i instruks for rigsrevisor om Rigsrevisionens forhold til offentligheden 

samt sagsbehandling erklæret sig personligt inhabil i forhold til nogle konkrete sager ved-

rørende SKATs regnskab under statsregnskabets § 9. Skatteministeriet. Sagerne er omtalt 

i beretningens pkt. 117-123. 

 

Folketingets formand har efter høring af Statsrevisorerne og forhandling med næstformæn-

dene i brev af 25. juni 2007 udpeget tidligere rigsrevisor Jørgen Mohr som sætterigsrevisor 

til at behandle de forhold, hvor rigsrevisor er inhabil. 

 

Sætterigsrevisor har derfor behandlet skatteministerens redegørelse af 5. februar 2008 for 

så vidt angår de foranstaltninger og overvejelser, der vedrører SKAT under § 9. Skattemi-

nisteriet. 

 

50. Skatteministerens redegørelse til pkt. 117-123 finder jeg tilfredsstillende. 

 

 

 

Jørgen Mohr 

sætterigsrevisor 
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