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1240 København K 

Klima- og energiministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning 
nr. 19/2008 om revision af statsregnskabet for 2008 

Statsrevisoratet har ved skrivelse af 3. december 2009 fremsendt beretning nr. 
19/2008 om revision af statsregnskabet for 2008. 

Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen vurderer at forretningsgange og interne 
kontroller på de gennemgåede områder generelt fungerer tilfredsstillende. 

I beretningen om revision af statsregnskabet for 2008 omtales revisionen af 
Klima- og Energiministeriet departements regnskab samt revisionen af Elspare-
fondens regnskab, hvilket giver anledning til følgende bemærkninger.   

Ad. Revision af Klima- og Energiministeriets regnskab 
Rigsrevisionen vurderer, at forretningsgange og interne kontroller på de gen-
nemgåede områder i departementet generelt fungerer tilfredsstillende.  

Ved den løbende revision vurderede Rigsrevisionen dog, at departementets for-
valtning af repræsentationsudgifter og tjenesterejser ikke var helt tilfredsstillen-
de. På baggrund af Rigsrevisionens anbefalinger har departementet foretaget 
opstramninger af departementets forvaltning af repræsentationsudgifter og tje-
nesterejser. Jeg noterer mig, at opstramningerne har medført, at Rigsrevisionen 
ved den løbende revision i 2009 har fundet, at forvaltningen af repræsentati-
onsudgifter og tjenesterejser var tilfredsstillende. Med udgangspunkt i Rigsrevi-
sionen kommentarer og anbefalinger vil departementet forsætte arbejde med at 
forbedre forvaltningen af repræsentationsudgifterne og tjenesterejserne.  

I forbindelse med den afsluttende revision i 2008 fandt Rigsrevisionen, at det 
ikke i tilstrækkeligt grad havde været sikret, at der var etableret forretningsgan-
ge og foretaget basale regnskabsmæssige afstemninger inden regnskabets 
godkendelse. Rigsrevisionen vurderer dog ikke dette til at have betydning for 
regnskabets rigtighed. På baggrund af Rigsrevisionens anbefalinger har depar-
tementet bl.a. udarbejdet nye retningslinjer for forretningsgange og ændret ar-
bejdsgange, der skal sikre retmæssige regnskabsmæssige afstemninger inden 
regnskabets godkendelse.  
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Ad. Revision af Elsparefondens regnskab  

Jeg konstaterer, at Rigsrevisionen har vurderet, at Elsparefonden ikke har sik-
ret, at der var foretaget basale regnskabsmæssige afstemninger og kontroller 
samt at regnskabet indeholder væsentlige fejl, hvorfor det ikke giver et retvi-
sende billede af Elsparefondens økonomiske situation.   

At Elsparefondens regnskab ikke har været retvisende er beklageligt og som 
ministeriet har oplyst overfor Rigsrevisionen, har Elsparefonden og ministeriet 
iværksat en række initiativer til at rette op på de konstaterede fejl og sikre, at 
der vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2009 iværksættes de nødvendige til-
tag for at rette op på tidligere fejl og manglende procedurer. De iværksatte initi-
ativer fandt Rigsrevisionen tilfredsstillende, hvorfor jeg ikke har yderligere 
kommentarer hertil.  

Kopi af dette brev er sendt til Rigsrevisionen. 

 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Lykke Friis  


