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Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

 

 

Vedrører: 

 

 

Statsrevisorernes beretning nr. 16/05 om Danmarks multilaterale bistand og 2015-

målene 

 

Udviklingsministerens redegørelse af 17. oktober 2006 

 

1. Ministeren er overordentlig tilfreds med, at statsrevisorerne i bemærkningerne 

finder, at Danmark opfylder sin forpligtelse til at medvirke til opfyldelse af 2015-må-

lene, og at Udenrigsministeriet har tilrettelagt den multilaterale udviklingsbistand, så 

den understøtter 2015-målene. Ministeren er samtidig glad for, at statsrevisorerne og 

rigsrevisor kommer med anbefalinger til, hvordan Udenrigsministeriet kan blive end-

nu bedre. 

 

2. Statsrevisorerne fremhæver i bemærkningerne vigtigheden af, at der gennemføres 

selvstændige undersøgelser, som kan dokumentere de multilaterale bistandsorganisa-

tioners resultater. Ministeren er enig i, at de multilaterale organisationer skal doku-

mentere opnåede resultater. Ministeren bemærker endvidere, at dette ikke mest hen-

sigtsmæssigt sikres ved, at der – som foreslået i beretningen – etableres en ordning, 
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hvor donorerne med bestemte intervaller vurderer behovet for uafhængige eksterne 

evalueringer af den enkelte organisation. Ifølge ministeren harmonerer en sådan ord-

ning ikke med Danmarks og andre donorers bestræbelser på at vurdere de multilate-

rale organisationers resultater på basis af deres egne uafhængige evalueringer og så 

gennem donorernes gennemgang af de multilaterale organisationers evalueringssyste-

mer at sikre sådanne evalueringers uafhængighed og kvalitet. Samtidig bemærker mi-

nisteren, at Danmarks og andre donorers bestræbelser på dette område ikke udeluk-

ker, at donorerne vurderer behovet for eksterne evalueringer af organisationer, der 

vurderes ikke at have en tilstrækkelig uafhængighed og kvalificeret evalueringsen-

hed.  

 Jeg er enig med ministeren i, at Udenrigsministeriet i videst muligt omfang må ba-

sere sig på organisationernes egne evalueringssystemer. Jeg finder samtidig, at dono-

rerne bør være opmærksomme på dels, at en sådan evalueringsenhed ikke kan være 

reelt uafhængig, dels at det er nødvendigt at bedømme kvaliteten af evalueringsenhe-

dens arbejde. Hvis den samlede kvalitet er for dårlig, er det vigtigt, at ministeriet sam-

men med andre medlemslande overvejer muligheden for en egentlig ekstern evalue-

ring for at fastholde organisationen på kravet om tilfredsstillende evalueringer. 

 Jeg vil følge udviklingen i dette spørgsmål.  

 

3. I bemærkningerne til beretningen opfordrer statsrevisorerne til, at Udenrigsmini-

steriet opprioriterer gennemførelsen af ministeriets handlingsplan for korruptionsbe-

kæmpelse og overvågning af de internationale organisationers indsats mod korruption. 

 Hertil oplyser ministeren i sin redegørelse, at der er igangsat en række initiativer, 

der skal styrke monitoreringen af de multilaterale bistandsorganisationers indsats mod 

korruption. Initiativerne omfatter bl.a. et styrket fokus på monitoreringen af korruption 

i fremtidige danske organisationsstrategier for de multilaterale organisationer og de til-

hørende vurderingsskemaer. Endvidere vil vejledningen om underretning af Rigsre-

visionen om uregelmæssigheder i de multilaterale organisationer blive revideret. En-

delig vil den obligatoriske kompetenceudvikling i antikorruption af medarbejderne 

på systematisk vis udbredes til de danske multilaterale repræsentationer. 

 Jeg finder dette tilfredsstillende. Jeg vil følge implementeringen af disse initiativer. 
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4. Statsrevisorerne anbefalede endvidere, at Udenrigsministeriet arbejder for, at FN’s 

revisionsråd, Board of Auditors, regelmæssigt udfører forvaltningsrevision som en 

integreret del af revisionen af FN’s organisationer. 

 Hertil oplyser ministeren, at FN’s revisionsråd principielt allerede udfører forvalt-

ningsrevision. Denne revision vurderes p.t. at være af varierende omfang og kvalitet, 

hvilket ikke mindst er et resursespørgsmål. FN’s revisionsråd er således afhængig af 

de resurser, der stilles til rådighed af de enkelte lande (p.t. Frankrig, Sydafrika og Filip-

pinerne), som FN’s generalforsamling vælger til at sidde i rådet. Danmark vil arbejde 

for, at mere regelmæssig forvaltningsrevision medtages som en af EU’s langsigtede 

prioriteter for FN-systemet. 

 Jeg finder dette tilfredsstillende. Jeg vil følge udviklingen på dette område. 

 

Sammenfatning 

 
5. Det er sammenfattende min opfattelse, at ministerens redegørelse er tilfredsstil-

lende. Jeg vil følge implementeringen af ministerens initiativer og orientere statsrevi-

sorerne om følgende: 

 

 undersøgelser, som dokumenterer de multilaterale organisationers resultater 

 styrkelse af monitoreringen af de multilaterale bistandsorganisationers indsats mod 

korruption 

 en mere regelmæssig forvaltningsrevision af FN. 
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