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Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 11/06 
om Udenrigsministeriets investeringsfonde IFU og IØ. 
 
Formålet med IFU er at fremme den erhvervsmæssige udvikling i udvik-
lingslande i et samarbejde med dansk erhvervsliv. Jeg kan tilslutte mig 
Statsrevisorernes konklusion om, at fondene (IFU & IØ) har forfulgt 
deres formål tilfredsstillende. 
 
Jeg kan ligeledes tilslutte mig, at Rigsrevisionens beretning konkluderer, 
at ”Rammerne for fondene er hensigtsmæssige”. 
 
Jeg kan i denne forbindelse oplyse, at der pågår drøftelser mellem Uden-
rigsministeriet og IFU med henblik på at vurdere konsekvensen af, at 
IFU’s investeringer i henhold til lovgrundlaget kun kan ske sammen med 
danske virksomheder. Formålet med denne vurdering er primært at vur-
dere muligheden for at fremme IFU’s aktiviteter i Afrika og de fattigere 
lande. Det er fondens vurdering, at en liberalisering på dette område vil 
kunne forbedre IFU’s muligheder for at deltage i projekter med gode 
udviklingseffekter og med gode perspektiver for indirekte at tiltrække 
investeringer fra danske virksomheder. Udenrigsministeriet vil i givet fald 
sikre sig det nødvendige lovgivningsmæssige grundlag herfor og under-
rette Rigsrevisionen herom. 
 
Af Rigsrevisionens beretning fremgår, at Udenrigsministeriet i 2006 har 
taget en række initiativer til et mere tilfredsstillende tilsyn. Som opfølg-
ning på Rigsrevisionens beretning har ministeriet endvidere indgået aftale 
med IFU/IØ om formatet for, omfanget af og tidspunktet for rapporte-
ringen til ministeriet. Aftalen er samtidig hermed fremsendt til Rigsrevi-
sionen til orientering. 
 
Hvad angår tilsynet med IFU, har Statsrevisorerne bemærket, at ”Stats-
revisorerne finder det utilfredsstillende, at Udenrigsministeriet ikke har 
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ført et tilsyn med fondene, der i tilstrækkelig grad fulgte op på, i hvilket 
omfang IFU’s aktiviteter blev orienteret mod mere risikofyldte investe-
ringer i fattige lande”. Bemærkningen er rettet mod Udenrigsministeriets 
opfølgning på Akt 382 af 26. juni 1996.  
 
Udenrigsministeriet og Finansministeriet, er som det fremgår af beret-
ningen, ikke enige med Rigsrevisionen i fortolkningen af Akt 382 af 26. 
juni 1996. Udenrigsministeriet har oplyst, at IFU fra og med 2006 af mi-
nisteriet er blevet pålagt at styrke sin fattigdomsorientering ved at foreta-
ge alle nyinvesteringer i lande omfattet af en særlig og lavere BNI-grænse 
(på 2.604 USD for kalenderåret 2006, stigende til 2.772 USD for kalen-
deråret 2007) hvorfor der efter Udenrigsministeriets opfattelse ikke synes 
at være behov for fornyet forelæggelse af sagen for Finansudvalget.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Ministeriet følger løbende op på, at IFU overholder det nye BNI-loft ved 
nyinvesteringer. 
 
Rigsrevisionens beretning konkluderer, at fondene ikke har udarbejdet en 
overordnet strategi, der samler op på fondenes mange særlige planer. 
Udenrigsministeriet er enig i, at der er brug for, at IFU også mere over-
ordnet formulerer sine strategiske overvejelser. Tilrettelæggelsen af fon-
denes overordnede strategi sker i forbindelse med Bestyrelsens drøftel-
ser.  
 
Jeg vil fremover i overensstemmelse med ministeriets nye aftale med 
fondene om omfang af og tidsplan for fondenes rapportering modtage 
en kort skriftlig redegørelse for Bestyrelsens aktuelle målsætninger for 
IFU, fondens succeskriterier og fondens operationelle retningslinier. 
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