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Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 18/2009 om 
revisionen af statsregnskabet for 2009 
 
I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 18/2009 om revisionen af 
statsregnskabet for 2009 vil jeg i det følgende – under henvisning til § 18, 
stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. – redegøre for de for-
anstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. 
 
Jeg har med tilfredshed noteret mig, at det er Rigsrevisionens vurdering, 
at Økonomi- og Erhvervsministeriets regnskab samlet set er rigtig. 
 
I forhold til de af Rigsrevisionen rejste forhold vil jeg bemærke følgende: 
 
Revision af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
En revision af køb af konsulentydelser viste, at styrelsen generelt havde 
ageret sparsommeligt. Rigsrevisionen konstaterede dog, at styrelsen hav-
de engageret et konsulentfirma til en opgave vedrørende Virk.dk, uden at 
opgaven, der udgjorde ca. 5,5 mio. kr., havde været i udbud i henhold til 
gældende udbudsregler. Rigsrevisionen finder, at styrelsen i den pågæl-
dende sag ikke har overholdt gældende udbudsregler. 
 
Styrelsen har overfor Rigsrevisionen oplyst, at man har taget bemærknin-
gen til efterretning og vil følge den. 
 
It-revisionen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen viste, at it-sikkerheden på 
de undersøgte områder samlet set ikke var helt tilfredsstillende. Vurde-
ringen byggede på, at styrelsen ikke havde fulgt op på en række opstillede 
it-sikkerhedskrav, ligesom styrelsen ikke havde udarbejdet sikkerhedsin-
strukser for et par systemer. 
 
Styrelsen har overfor Rigsrevisionen oplyst, at man har taget bemærknin-
gerne til efterretning og vil følge dem. 
 
Da Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har taget Rigsrevisionens bemærknin-
ger til efterretning og vil følge dem, har jeg ikke yderligere at tilføje. 
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Bankpakkerne: virkning på statens drift og status i 2009 
Under dette afsnit er der bl.a. en omtale af de individuelle statsgarantier, 
som staten har udstedt via Finansiel Stabilitet A/S. Statens garantiforplig-
telse fra denne ordning indgik ikke i statsregnskabet for 2009. Rigsrevisi-
onen mener, at de individuelle statsgarantier burde fremgå separat af 
statsregnskabet, fordi de er kontraktligt bindende for staten.  
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet har overfor Rigsrevisionen oplyst, at 
man har taget bemærkningen til efterretning og vil følge den. De vil såle-
des blive indarbejdet på statsregnskabet for 2010. 
 
Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen, Landgreven 4, 
Postboks 9009, 1022 København K. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Brian Mikkelsen  
 
 


