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Med henvisning til brev af 3. december 2008 fra Statsrevisorernes sekretariat, hvormed beretning nr. 19/2007 om revisionen af statsregnskabet
for 2007 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 igen i år med tilfredshed noteret mig Rigsrevisionens positive
vurdering af regnskabsaflæggelsen og regnskabsforvaltningen på Udenrigsministeriets område, herunder at Rigsrevisionen har lagt vægt på, at
tilskudsforvaltningen er vurderet som tilfredsstillende.
Det er i den forbindelse meget tilfredsstillende, at Rigsrevisionen ikke
har bemærkninger i tilknytning til bevillingskontrollen på Udenrigsministeriets område.
Det er ligeledes tilfredsstillende at konstatere, at Statsrevisorerne ikke har
fundet anledning til at afgive bemærkninger om Udenrigsministeriet.
Dette forhold understreger lige som sidste år, at kvaliteten af Udenrigsministeriets økonomiforvaltning og regnskabsaflæggelse generelt fortsat
forbedres og styrkes.
For så vidt angår de områder, hvor Rigsrevisionen konstaterede forhold,
som gav anledning til bemærkninger enten i hjemmetjenesten eller på
repræsentationerne i udetjenesten, har jeg med glæde konstateret, at
Rigsrevisionen finder ministeriets initiativer tilfredsstillende. Dette drejer
sig særligt om ministeriets centrale opfølgning på rejseområdet samt ministeriets initiativer vedrørende intern godkendelse af økonomiansvarlige
enheders delregnskaber.
Vedrørende revision i årets løb ved den selvejende institution Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) har jeg noteret
mig, at DCISM efterfølgende har fulgt op på Rigsrevisionens bemærkninger vedrørende udarbejdelse af projekthåndbog samt en model for
værdiansættelse af igangværende arbejder. I øvrigt fremgår det også af
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beretningen, at ministeriet over for Rigsrevisionen har oplyst, at ministeriet følger udviklingen i DCISM nøje.
Kopi af denne skrivelse er samtidig fremsendt til rigsrevisor.
Med venlig hilsen

Per Stig Møller

