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Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revision af statsregnskabet for 2012.
Beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet for 2012 er fremsendt til ministeriet med brev
af 21. november 2013 fra statsrevisorernes sekretariat. Med henvisning til § 18, stk. 2, i lov om
revision af statens regnskaber anmodes der om, at jeg redegør for de foranstaltninger og overvejelser,
som beretningen har givet anledning til.
Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen erklærer, at ministeriets regnskab samlet set er rigtigt. Samtidig
tager jeg de fremsatte bemærkninger i beretningen til efterretning.
Jeg konstaterer, at Rigsrevisionen noterer, at ministerområdet bærer præg af, at det er et nyetableret
ministerium, som fortsat er i gang med at etablere sig, herunder på det regnskabsmæssige område.
Rigsrevisionen finder i den forbindelse, at ministeriets forretningsprocedurer og interne kontroller kan
forbedres.
Jeg kan oplyse, at ministeriet i 2013 har arbejdet efter en handlingsplan til styrkelse af
regnskabsfunktionen med en lang række initiativer. En række af initiativerne har haft til formål at
gennemgå og vurdere forretningsgange på regnskabsområdet for at sikre, at der foretages de
nødvendige regnskabsmæssige afstemninger og interne kontroller. Rigsrevisionen er løbende blevet
holdt orienteret om fremdriften i handlingsplanen, ligesom der er blevet afholdt et møde i november
2013 mellem rigsrevisor og departementschefen med en gennemgang af den gennemførte
handlingsplan. Endvidere har ministeriet gennemført en markant styrkelse af regnskabsfunktionen
med henblik på at sikre forretningsprocedurerne og kontrollerne på regnskabsområdet. Med dette
arbejde har ministeriet samlet set styrket regnskabsfunktionen.
Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen vurderede, at værdiansættelsen af nyudviklede immaterielle
anlægsaktiver var behæftet med fejl. Med henblik på at styrke værdiansættelsen af anlægsaktiver er
der udviklet nye forretningsgange på dette område.
Rigsrevisionen har konstateret en difference på indtægter fra Ledningsejerregisteret, som blev bogført
i regnskab 2012, men var optjent i 2011 i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Dette skyldes en ændring i
regnskabsprocedure efter ressortoverdragelse ved kgl. resolution af 3. oktober 2011, som fremadrettet
er løst.
Ovenstående redegørelse fremsendes samtidig hermed til rigsrevisor.
Med venlig hilsen

Carsten Hansen
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