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Redegørelse vedr. beretning 18/2009 om revisionen af statsregnskabet 
for 2009. 
 
Jeg har ved brev af 26. november 2010 modtaget den ovennævnte beret-
ning og i henhold til § 18 stk.2. i lov om revision af statens regnskaber m.m. 
vil jeg bemærke følgende: 
 
Det er på baggrund af den udførte revision Rigsrevisionens vurdering, at 
Miljøministeriets regnskab samlet set er rigtigt, og at der er etableret forret-
ningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispo-
sitionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan-
lig praksis. 
 
Rigsrevisionen har vurderet regnskabsforvaltningen hos klagenævn (Natur-
klagenævnet og Miljøklagenævnet) som ikke tilfredsstillende. 
 
Rigsrevisionen har afgivet 3 erklæringer uden forbehold. Rigsrevisionen har 
afgivet en supplerende oplysning om regnskabet for Skov- og Naturstyrel-
sen om hensættelse af feriepenge. Herudover har Rigsrevisionen gennem-
ført 3 revisioner uden erklæring. 
 
Rigsrevisionen har omtalt udvalgte revisionsresultater omfattende: 

• Supplerende oplysning om hensættelse af feriepenge ved Skov- og 
Naturstyrelsen 

• Revision af skov- og Naturstyrelsen 
• Revision af departementet 
• Revision af Danmarks Miljøportals anlægsaktiver 
• Revision af klagenævn (Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet) 

 
Supplerende oplysning om hensættelse af feriepenge ved Skov- og Natur-
styrelsen 
Rigsrevisionen har supplerende oplyst, at Skov- og Naturstyrelsen i 2009 
har hensat 4,7 mio.kr. for lidt på grund af en fejl. 
I forbindelse med regulering af feriepengeforpligtelsen for 2010 vil det blive 
sikret, at hensættelsen af feriepenge for 2010 beregnes korrekt. 
Revision af Skov- og Naturstyrelsen 
Skov- og Naturstyrelsen har i 2009 korrigeret for en fejlagtig manglende 
bogføring på 1,7 mia. kr. i det udgiftsbaserede regnskab ved overførsel af 
de statslige skove fra omkostningsbaseret regnskab til udgiftsbaseret regn-
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skab i 2008. Den foretagne rettelse i udgiftsregnskabet vedrørende værdien 
af de statslige skove har sikret, at skov- og Naturstyrelsens værdier er op-
ført korrekt i regnskabet. 
  
Revision af departementet 
Rigsrevisionens lønrevision viste, at departementets forretningsgange og 
interne kontroller på de gennemgåede områder generelt fungerede tilfreds-
stillende og opfyldte de krav, der kan stilles til en god og pålidelig løn- og 
personaleforvaltning. Revisionsområderne særlige ydelser og registrering af 
ferie og andet fravær blev dog vurderet som værende ikke helt tilfredsstil-
lende. 
Departementet har taget Rigsrevisionens bemærkninger til efterretning. De-
partementet har dog vurderet, at det er unødigt omkostningsforøgende at 
gennemføre personadskilt kontrol ved lønindplaceringer og anciennitetsbe-
regninger og udfører derfor kun dette i vanskelige sager. 
 
Revision af Danmarks Miljøportals anlægsaktiver 
Rigsrevisionens stikprøvevise gennemgang af anlægsaktiverne viste, at 
ejerforholdet til den fællesoffentlige naturdatabase, Danmarks Naturdata-
base, var uafklaret mellem Danmarks Miljøportal og Danmarks Miljøunder-
søgelser.  
Bestyrelsen og Sekretariatet for Danmarks Miljøportal har iværksat arbejdet 
med at afklare ejendomsretten til anlægsaktivet Danmarks Naturdata som 
anbefalet af Rigsrevisionen. Arbejdet er endnu ikke afsluttet. 
 
Revision af Klagenævn (Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet) 
Rigsrevisionen har vurderet regnskabsforvaltningen hos klagenævn som 
ikke tilfredsstillende. 
Klagenævn iværksatte i sidste halvdel af 2009 en målrettet indsats for at 
udrede manglende afstemninger af beholdningskonti inden afslutningen af 
årsregnskabet for 2009. Mod forventning udestod afstemning af flere be-
holdningskonti ved regnskabsafslutningen for 2009, hvilket ikke er tilfreds-
stillende. For at styrke regnskabs- og økonomifunktionen blev Klagenævn 
ressourcemæssigt opnormeret i 2010, og medio december 2010 var saldi 
på samtlige beholdningskonti udredt og afstemt.  
Det nye Natur- og Miljøklagenævn vil fremadrettet sikre en regelmæssig og 
løbende afstemning af alle beholdningskonti. 
 
Beretningen giver mig ikke herudover anledning til bemærkninger eller sær-
lige foranstaltninger. 
 
Nærværende redegørelse er samtidig sendt til Rigsrevisor. 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Karen Ellemann 
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