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Med henvisning til brev af 6. december 2007 fra Statsrevisorernes sekre-
tariat, hvormed beretning nr. 16/2006 om revisionen af statsregnskabet 
for 2006 blev fremsendt, redegøres herved for de foranstaltninger og 
overvejelser, som beretningen giver anledning til. For udviklingsbistan-
dens område henvises til særskilt redegørelse fra udviklingsministeren. 
 
Jeg har igen i år med tilfredshed noteret mig Rigsrevisionens positive 
vurdering af regnskabsaflæggelsen og regnskabsforvaltningen på Uden-
rigsministeriets område, herunder at tilskudsforvaltningen samlet set er 
vurderet som tilfredsstillende.  
 
Det er således tilfredsstillende, at Rigsrevisionen har vurderet, at Uden-
rigsministeriets 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.  
 
Det er ligeledes tilfredsstillende at konstatere, at Statsrevisorerne ikke har 
fundet anledning til at afgive bemærkninger om Udenrigsministeriet. 
Dette forhold understreger således, at kvaliteten af Udenrigsministeriets 
økonomiforvaltning og regnskabsaflæggelse fortsat forbedres og styrkes. 
 
Vedrørende den såkaldte revision i årets løb ved Udenrigstjenesten, som har 
omfattet hjemmetjenesten samt 11 repræsentationer, har jeg med til-
fredshed noteret mig Rigsrevisionens samlede bedømmelse heraf som 
tilfredsstillende. For så vidt angår de områder, hvor Rigsrevisionen kon-
staterede forhold, som gav anledning til bemærkninger enten i hjemme-
tjenesten eller på repræsentationerne i udetjenesten, har jeg med glæde 
konstateret, at Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at ministeriet 
har taget en række tiltag for at forbedre regnskabsforvaltningen. 
 
For så vidt angår Rigsrevisionens opfølgning vedrørende tilskudsforvaltningen 
uden for udviklingsbistandens område, er det godt at kunne konstatere, at 
Rigsrevisionen finder det positivt, at ministeriet har etableret et system til 
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kontrol af, om de enkelte decentrale tilskudsforvaltende enheder følger 
op på og gennemgår tilskudsregnskaber. Jeg har desuden noteret mig, at 
Rigsrevisionen finder ministeriets fortsatte overvejelse om et eventuelt 
fælles system til en samlet opfølgning på alle tilskudsområder i ministeri-
et for hensigtsmæssig.  
 
Vedrørende revision i årets løb ved den selvejende institution Dansk Cen-
ter for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM), hvor Rigsrevisi-
onens samlede bedømmelse var ikke helt tilfredsstillende, har jeg noteret 
mig, at Rigsrevisionen finder, at ledelsen i DCISM fortsat bør have fokus 
på det økonomiske og det regnskabsmæssige område, herunder både 
driften og udviklingsopgaverne i handlingsplanen. Ministeriet vil fortsat 
følge udviklingen i DCISM nøje, herunder løbende drøfte gennemførel-
sen af DCISM’s handlingsplan med DCISM, med henblik på, at admini-
strationen på økonomi- og regnskabsområdet i DCSIM hurtigst muligt 
vil kunne vurderes som tilfredsstillende af Rigsrevisionen. 
 
Kopi af denne skrivelse er samtidig fremsendt til rigsrevisor. 
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