
Udviklingsministeren 

Den 17. januar 2007

Redegørelse vedr. statsrevisorernes beretning om revisionen af statsregnskabet for 2005

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

om revisionen af statsregnskabet for 2005 blev fremsendt, skal jeg herved redegøre for de

foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til på udviklingsbistandens

område. For Udenrigsministeriets områder i øvrigt henvises til udenrigsministerens redegørelse.

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen ligesom sidste år har vurderet, at

regnskabsforvaltningen på Udenrigsministeriets område samlet set har været tilfredsstillende,

herunder at tilskudsforvaltningen, som udgør en meget væsentlig del af Udenrigsministeriets

udgiftsområde, samlet set er vurderet som tilfredsstillende. Jeg er samtidig glad for at læse, at

beretningen positivt omtaler de anstrengelser, der også i 2005 er blevet gjort ude på

ambassaderne og i enhederne i København for at få nedbragt antallet af udestående

tilskudsregnskaber.

Jeg har endvidere noteret mig, at konklusionen i afsnittet om Udenrigsministeriets indberetninger

om uregelmæssigheder samlet set er tilfredsstillende. Rigsrevisionen har noteret, at

Udenrigsministeriet har etableret et velfungerende styringssystem til registrering af indberettede

uregelmæssigheder. Rigsrevisionen finder endvidere, at repræsentationernes og

Udenrigsministeriets efterfølgende behandling og håndtering af sagerne har været aktiv og

velunderbygget.

For så vidt angår statsrevisorernes kritik af, at Udenrigsministeriet udover at sikre hjemmel på

tillægsbevillingsloven for 2005 særskilt burde have anmodet om Finansudvalgets tilslutning til en

bevillingsoverførsel mellem 2 aktivitetsområder, kan det oplyses, at kontrollen med

bevillingsoverførsler efterfølgende er blevet styrket i ministeriets interne rammestyring for at sikre,

at sådanne fejl ikke gentages. Udenrigsministeriet har endvidere øget ressourceanvendelsen ved

udarbejdelsen af tillægsbevillingsloven for 2006 for at sikre at anmærkningerne og de tal, som

opføres i specifikationerne på tillægsbevillingsloven, er retvisende.

Jeg vil endvidere nævne, at Udenrigsministeriet, som bemærket af Rigsrevisionen i beretningen,

har igangsat en opgradering af regnskabssystemet med styrkede controllerværktøjer. Denne

opgradering skal være med til at sikre, at Udenrigsministeriet fuldt ud lever op til

budgetvejledningens retningslinjer for reservationsbevillinger.

Som det tidligere er blevet oplyst overfor Rigsrevisionen, har Udenrigsministeriet i løbet af de

sidste par år generelt styrket indsatsen på kontrol og tilsynsområdet. Udenrigsministeriets kontor

for kvalitetssikring gennemfører bl.a. Performance Reviews på ambassaderne i

Programsamarbejdslandene ca. hvert andet år bl.a. med henblik på at vurdere ambassadernes

systemer for finansiel kontrol og monitorering.

Efter konstateringen af de problematiske forhold i Zambezia provinsen i Mozambique har

ambassaden i Maputo endvidere primo januar 2005 udarbejdet og implementeret en ganske

omfattende handlingsplan med henblik på at styrke ambassadens økonomi- og

regnskabsforvaltning bl.a. gennem en mere præcis beskrivelse af og forståelse for fordelingen af

ansvar, især mellem rådgivere og ambassadeansatte men også i form af præciseringer af ansvar



og arbejdsgange internt på ambassaden.

Kopi af denne skrivelse er samtidig fremsendt til Rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Ulla Tørnæs


