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Statsrevisorernes beretning nr. 22/2011 om revision af 
statsregnskabet for 2011 
 
I brev af 23. november 2012 fra Statsrevisorernes sekretariat, hvormed 
beretning nr. 22/2011 om revisionen af statsregnskabet for 2011 blev 
fremsendt, anmodes der om, at jeg redegør for de foranstaltninger og 
overvejelser, som beretningen har givet anledning til.  

Jeg har med tilfredshed noteret mig Rigsrevisionens vurdering af, at der 
samlet set er en betryggende regnskabsaflæggelse på Udenrigsministeriets 
område, og at ministeriet har etableret forretningsgange og interne 
kontroller, som understøtter korrekte dispositioner.  

Det er ligeledes tilfredsstillende at konstatere, at Rigsrevisionen finder, at 
udetjenesten har forbedret økonomiforvaltningen siden 2010.  

Jeg har noteret mig, at der i beretningen tages forbehold for værdiansættelsen 
af anlægsaktiverne. Jeg kan oplyse, at Udenrigsministeriet arbejder på at 
tilvejebringe overensstemmelse mellem de registrerede og de faktiske 
anlægsaktiver. Med henblik på at styrke værdiansættelsen af 
Udenrigsministeriets aktiver er der fremadrettet udviklet et nyt 
styringsregime for registrering af nye anlæg i Udenrigsministeriet i 
forbindelse med ministeriets overgang til fællesstatslige økonomisystemer i 
2013. Herudover er fejl vedrørende bygninger, der er nævnt i beretningen, nu 
rettet. Endelig er der taget initiativ til endnu en afstemning af alle nuværende 
anlægsregistreringer, der vil blive afsluttet i løbet af første halvår 2013. 
     
Jeg har endvidere noteret mig, at Rigsrevisionen ved revisionen af Dansk 
Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) fandt,  
at DCISM forretningsgange og interne kontroller samlet set ikke var helt 
tilfredsstillende. DCISM har i forbindelse med Udenrigsministeriets 
tilsynsbesøg oplyst, at centret i 2012 har arbejdet med at styrke 
kontrolmiljøet, dels gennem implementering af elektroniske systemer til  



 

 

håndtering af bilag, dels gennem orientering og uddannelse af medarbejdere. 
Derudover har DCISM oplyst, at der er blevet udarbejdet administrative 
retningslinjer, som i 2013 skal tilrettes og implementeres specifikt for hvert af 
de to nye selvstændige institutter, Dansk Institut for Internationale Studier 
(DIIS) og Institut for Menneskerettigheder (IMR), der er oprettet pr. 1. 
januar 2013.  

For udviklingsbistandens område henvises til særskilt redegørelse fra 
Udviklingsministeren. Der henvises endvidere til redegørelser fra Handels- 
og Investeringsministeren og fra Europaministeren.  

                                         Redegørelsen er samtidig sendt til Rigsrevisor.  

 
Med venlig hilsen 

 

 

Villy Søvndal 


