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Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 21/2011 om 
revisionen af EU-midler i Danmark i 2011 
 
I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 21/2011 om revision af EU-
midler i Danmark i 2011 vil jeg i det følgende, under henvisning til § 18, 
stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m., redegøre for de foran-
staltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.   
 
Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Statsrevisorerne finder, at forvalt-
ning af EU-midler i Danmark samlet set er tilfredsstillende, og at transak-
tionerne som helhed er lovlige, formelt rigtige og i overensstemmelse 
med Europa-Kommissionens og Ministerrådets bestemmelser.  
 
Rigsrevisionen finder, at der i tilknytning til Regionalfondens overordne-
de formål, bør opstilles mål for den forventede beskæftigelsesmæssige ef-
fekt. Der bør også opstilles underliggende effektmål for programperio-
den, som er mere specifikke og præcise, og tolkningen af kravene bør ud-
dybes i en vejledning. Rigsrevisionen finder også, at Erhvervsstyrelsen og 
de regionale vækstfora bør gøre en mere målrettet indsats for at doku-
mentere effekten af de aktiviteter, der finansieres af midler fra Regional-
fonden.  
 
Erhvervsstyrelsen er enig i, at der er behov for at fortsætte bestræbelserne 
på, at der kan foretages måling af effekterne af strukturfondsindsatsen, og 
har derfor også – i samarbejde med de regionale vækstforas sekretariater 
– de seneste år igangsat en række tiltag på effekt- og evalueringsområdet. 
Der er udarbejdet en evalueringsguide for strukturfondsprojekter (2010). 
Hertil kommer, at en række projekter finansieret af strukturfondsmidler er 
blevet effektmålt med registerdata og avancerede effektmålingsmetoder. I 
disse effektmålinger sættes der bl.a. fokus på projekternes jobskabelse. 
 
Rigsrevisionen finder endvidere, at der er behov for en bedre koordine-
ring af arbejdet med effekter mellem Erhvervsstyrelsen og Bornholms 
Vækstforum. 
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Erhvervsstyrelsen har oplyst, at styrelsen vil sikre koordinering i et eva-
lueringsnetværk af repræsentanter fra de regionale vækstfora og Er-
hvervsstyrelsen. 
 
På den baggrund tager jeg Statsrevisorernes beretning til efterretning. 
 
Kopi af denne redegørelse er sendt til rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 4. 
sal, 1264 København K. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Annette Vilhelmsen 
 
 


