
Udenrigsministeriet 

Den 15. januar 2007

Med henvisning til Statsrevisoratets skrivelse af 16. november 2006, hvormed beretning nr. 18/05

om revisionen af statsregnskabet for 2005 blev fremsendt, redegøres herved for de

foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. For udviklingsbistandens

område henvises til særskilt redegørelse fra udviklingsministeren.

Jeg har ligesom sidste år med tilfredshed noteret mig Rigsrevisionens positive vurdering af

regnskabsaflæggelsen og regnskabsforvaltningen på Udenrigsministeriets område, herunder at

tilskudsforvaltningen samlet set er vurderet som tilfredsstillende.

Det er således tilfredsstillende, at Rigsrevisionen har vurderet, at Udenrigsministeriets regnskab

samlet set er rigtigt, samt at Rigsrevisionen har vurderet, at ministeriets forretningsgange og

interne kontroller i videst muligt omfang sikrer, at ministeriets dispositioner er i overensstemmelse

med meddelte bevillinger, love m.v.

Jeg lægger fortsat stor vægt på, at Udenrigsministeriet lever op til principperne for god statslig

økonomiforvaltning og til egne effektivitetsmålsætninger. Det er derfor glædeligt, at det kan

konstateres, at Udenrigsministeriets økonomiforvaltning og regnskabsaflæggelse fortsat forbedres

og styrkes.

Vedrørende den såkaldte revision i årets løb ved Udenrigstjenesten, som har omfattet

hjemmetjenesten samt 10 repræsentationer, har jeg noteret mig Rigsrevisionens samlede

bedømmelse heraf som tilfredsstillende. Jeg har desuden med glæde noteret mig Rigsrevisionens

konstatering af, at der er sket fremskridt siden sidste år, og at Udenrigsministeriet har haft fokus

på opfølgningen af forhold påpeget af Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet agter også fremover at

følge målrettet op på Rigsrevisionens anbefalinger, herunder også de enkelte anbefalinger, som

Rigsrevisionen har givet på baggrund af Rigsrevisionens besøg på repræsentationerne.

Vedrørende tilskudsrevisionen ved Udenrigstjenesten, som også har omfattet tilskudsforvaltning

uden for udviklingsbistandens område, har jeg foruden den samlede tilfredsstillende bedømmelse

bemærket, at Rigsrevisionen lægger vægt på den fortsatte positive udvikling, Rigsrevisionen har

konstateret, og på de iværksatte initiativer, bl.a. kortlægning af de resterende tilskudsområder

uden for udviklingsbistandens område. For så vidt angår tilskudsforvaltningen uden for

udviklingsbistandens område kan jeg oplyse, at Udenrigsministeriet, bl.a. under hensyntagen til

kravene vedrørende god statslig tilskudsforvaltning, nu har etableret et centralt system til

opfølgning og registrering af udestående tilskudsregnskaber, som supplerer og understøtter den

decentrale opfølgning og gennemgang af tilskudsregnskaber, som finder sted i de enkelte

tilskudsforvaltende enheder. Det kan endvidere oplyses, at ministeriets fortsatte arbejde med

udarbejdelse af vejledninger m.v. til brug ved tilskudsforvaltningen uden for udviklingsbistandens

område vil understøtte Udenrigsministeriets mulighed for at leve op til kravet om, at samtlige

tilskudsregnskaber revideres i overensstemmelse med principperne for god offentlig revisionsskik.

For så vidt angår ministeriets kontrol af handelskontorernes månedsregnskaber samt opfølgning

på ministeriets tilsynsbesøg har Udenrigsministeriet i 2006 foretaget en systematisk kontrol og

opfølgning. Således har ministeriet i 2006 gennemført i alt 18 stikprøvekontroller af

handelskontorernes regnskaber og har gennemført 5 besøg på handelskontorerne foruden 3



kvartalsvise udmeldinger til handelskontorerne om resultaterne af ministeriets kontrol og tilsyn.

Jeg kan oplyse, at Udenrigsministeriet agter at fortsætte med denne styrkede systematiske kontrol

og tilsyn på dette område.

Vedrørende gennemgang af Udenrigsministeriets åbningsbalance har jeg med tilfredshed

bemærket Rigsrevisionens samlede vurdering, hvorefter oplysningerne i den korrigerede

åbningsbalance generelt er pålidelige og dokumenterede og ikke indeholder væsentlige, åbenlyse

fejl og mangler. Som statsrevisorerne bemærker, har Udenrigsministeriet sammen med de øvrige

statslige virksomheder hermed løst en stor og kompleks opgave, der bidrager til videreudviklingen

af statens økonomistyring. I den forbindelse har jeg også noteret mig, at Rigsrevisionen forventer,

at der vil være behov for yderligere reguleringer af de indarbejdede poster i takt med, at de

statslige virksomheder får mere erfaring med de nye regnskabsprincipper.

For så vidt angår den selvejende institution Dansk Center for Internationale Studier og

Menneskerettigheder (DCISM) har jeg med tilfredshed bemærket Rigsrevisionens konstatering af,

at DCISM har foretaget forbedringer af de regnskabsmæssige forretningsgange, og at disse har

medført en forbedring af regnskabsfunktionen. Som jeg oplyste i min redegørelse sidste år,

anmodede Udenrigsministeriet ultimo 2005 DCISM om en samlet redegørelse for centrets

fremadrettede opfølgning og initiativer på det økonomiske og regnskabsmæssige område. På den

baggrund udarbejdede DCISM en handlingsplan og implementeringen af denne er løbende blevet

drøftet med DCISM. Udenrigsministeriet vil fortsat nøje følge DCISM’s gennemførelse af

handlingsplanen.

Kopi af denne skrivelse er samtidig fremsendt til rigsrevisor.

Med venlig hilsen 

   

 Per Stig Møller


