
MILJØMINISTERIET 

 Den 25. maj 2004

Ministerredegørelse om Statsrevisorernes Beretning nr. 5 2003

Om statens selvforsikringsordning

Jeg har den 27. januar 2004 modtaget Statsrevisorernes Beretning nr. 5 2003 om statens

selvforsikring.

I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. skal jeg bemærke

følgende:

I beretningen anfører Rigsrevisionen, at Miljøministeriet i tre tilfælde har tegnet forsikring i strid

med cirkulæret af 26. februar 1975 om statens selvforsikring.

I det ene tilfælde er der tegnet forsikring som del af en kontrakt ved leje af udstyr til

udstillingsarrangementer og større møder. Hertil kan jeg bemærke, at der er tale om et

enkeltstående tilfælde.

I det andet tilfælde anføres det i beretningen, at Danmarks og Grønlands Geologiske

Undersøgelse, Forskningscentret for Skov- og Landskab samt Danmarks Miljøundersøgelser har

tegnet forsikring for professionelt ansvar og produktansvar på trods af, at institutionerne ikke har

indtægtsdækket virksomhed. Hertil kan jeg bemærke, at alle tre institutioner er statsvirksomheder,

som mod betaling kan påtage sig at løse opgaver for offentlige og private rekvirenter, hvorfor

Miljøministeriet har været af den opfattelse, at disse institutioners kommercielle aktiviteter kunne

sidestilles med indtægtsdækketvirksomhed. Jeg kan konstatere, at Finansministeriet med det

reviderede cirkulære af 22. marts 2004 om statens selvforsikring slår fast, at statsvirksomheder

både under det gamle og nye cirkulære kan tegne forsikring for professionelt ansvar og

produktansvar. Beretningen giver mig derfor ikke anledning til at ændre på denne praksis i de to

institutioner.

Endelig anføres det i beretningen, at Danmarks Miljøundersøgelse har tegnet erhvervsforsikring

for dykkere i forbindelse med projektarbejde i udlandet. Hertil kan jeg bemærke, at denne

forsikring er tegnet i henhold til Finansministeriets cirkulære om tjenesterejseforsikring. Endvidere

slår det nye reviderede cirkulære om statens selvforsikring fast, at ovenstående praksis er tilladt

både under det gamle cirkulære og det reviderede cirkulære. Beretningen giver mig derfor ikke

anledning til at ændre på dette forhold.

Beretningen giver mig ikke herudover anledning til bemærkninger eller særlige foranstaltninger.

Nærværende redegørelse er samtidig sendt til Rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt


