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Vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 9 2005 om harmonisering og tilpasning af Danmarks

bilaterale bistand til programsamarbejds-landene.

Jeg har modtaget Statsrevisorernes beretning om Udenrigsministeriets arbejde med at øge

effektiviteten af udviklingsbistanden. Beretningen konkluderer overordnet, at Udenrigsministeriet

generelt har tilrettelagt grundlaget for den bilaterale bistand, så det understøtter de internationa-le

erklæringer om harmonisering og tilpasning, hvilket jeg ligesom Stats-revisorerne finder

tilfredsstillende.

Jeg er enig i resultaterne af undersøgelsen, som jeg mener, er et fremad-rettet bidrag til det

vigtige og hastende arbejde med at sikre en mere ef-fektiv og resultatorienteret international

udviklingsbistand. Målet er at sikre mest mulig bistand for hver bistandskrone til gavn for de fattige

mennesker i udviklingslandene.

Jeg er tilfreds med, at beretningen er positiv i vurderingen af den interna-tionale dagsorden om

harmonisering og tilpasning og understreger, at alle involverede aktører fortsat bør prioritere

indsatsen højt med henblik på at opnå en effektiv international udviklingsbistand. Beretningen op-

fordrer bl.a. Udenrigsministeriet til at fortsætte overvejelser om øget fo-kusering af den danske

udviklingsbistand til programsamarbejdslandene, udviklingen af retningslinjer for at indgå i fælles

landestrategier og an-vendelsen af delegeret samarbejde. Endvidere fremhæves ministeriets

positive bidrag til øget bistandseffektivitet i Tanzania og Vietnam.

Statsrevisorerne bemærker, at ambassadernes rapportering om initiati-verne til harmonisering og

tilpasning bør være mere ensartede og præci-se. Hertil kan jeg oplyse, at Udenrigsministeriet

planlægger en revision af det format, som ambassaderne rapporterer efter om initiativer til harmo-

nisering og tilpasning med henblik på at sikre ensartede og præcise rap-porteringer.

Rapporteringen vil også blive forbedret ved yderligere at styrke de skriftlige tilbagemeldinger til

ambassaderne om rapporteringen og de drøftelser, der finder sted på videomøder og i forbindelse

med besøg, med henblik på at sikre en fælles forståelse af alle spørgsmål.

Statsrevisorerne anfører, at det ikke er tilfredsstillende, at Udenrigsmini-steriets systemer ikke er i

stand til at opgøre præcise tal for omfanget af de forskellige støtteformer inden for

udviklingsbistanden. Det er jeg enig i. Det er vigtigt at få rettet op på dette forhold, idet

budgetstøtte og sek-torprogramstøtte indgår som centrale parametre i Paris-erklæringen. Jeg vil

dog i lyset af Statsrevisorernes sidste bemærkning anføre, at projekt- og programstøtte fortsat vil

udgøre den langt største del af den danske bistand.

En intern arbejdsgruppe i Udenrigsministeriet er i gang med at afdække de tekniske udfordringer.

Udenrigsministeriets systemer PDB og UM Finans vil herefter blive modificeret, således at det i

fremtiden vil blive muligt at rapportere mere præcist på udviklingen i de anvendte bistands-former.

Det er min ambition, afhængig af de tekniske udfordringer, at få dette arbejde tilendebragt i løbet

af 2006.

Afslutningsvis vil jeg understrege, at beretningen er et velkomment ind-spil til det fortsatte arbejde

med at effektivisere udviklingsbistanden, og derved sikre at Danmark bedst muligt bidrager til

bekæmpelse af fattig-dommen i udviklingslandene.
 



Med venlig hilsen
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