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Statsrevisorernes Sekretariat 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Erhvervsministerens redegørelse til Statsrevisorernes beretning nr. 

7/2020 om indsatsen for at undgå statsansattes besvigelser 

 

Statsrevisorerne har anmodet om min redegørelse for de foranstaltninger 

og overvejelser, som beretning nr. 7/2020 om indsatsen for at undgå stats-

ansattes besvigelser har givet anledning til. 

 

Indledningsvist vil jeg udtrykke min forståelse for Statsrevisorernes fokus 

på det undersøgte område. Staten har haft en række ærgerlige besvigelses-

sager, som jeg anerkender vil kunne være undgået, hvis der havde været 

effektive styringsrammer og interne kontroller. Selvom Rigsrevisionens 

undersøgelse ikke har afdækket fejl af svigagtig karakter i Erhvervsmini-

steriet, så giver beretningen mig anledning til at sætte fokus på området. 

 

Beretningen påpeger generelt mangler i departementernes tilsyn med un-

derliggende virksomheder (styrelser). Tilsynsrollen er både ressource- og 

kompetencemæssigt udvidet i seneste udgave af regnskabsbekendtgørelsen 

fra 2018, hvor departementer pålægges ansvaret for og tilsynet med mini-

sterområdets samlede interne kontrol og risikostyring. Skal Erhvervsmini-

steriet og andre ministerier effektivt løfte dette ansvar, så fordrer det reelt 

en uafhængig revisions- eller controllingenhed á la ministeriernes DPO-

funktion. Det er i overensstemmelse med Statsrevisorernes bemærkninger 

om, at ministerierne bør styrke deres ledelsesfokus og at der er behov for 

en generel oprustning på området. 

 

Min bekymring går dog på, om det er en effektiv udnyttelse af statens res-

sourcer og kompetencer, hvis de undersøgte ministerier etablerer sådanne 

enheder internt i ministerierne. Statsrevisorerne bemærker i den henseende, 

hvilket jeg er enig i, at Finansministeriet i højere grad udbreder viden, vej-

ledning og rammer for ministeriernes styrkelse af kontrolmiljøet, herunder 

funktionsadskillelse og kontroller i fællesstatslige it-systemer. 

 

Med hensyn til de fællesstatslige it-systemer har Erhvervsministeriet lø-

bende været i dialog med Økonomistyrelsen og Rigsrevisionen herom. Sy-

stemerne skal besidde en stor fleksibilitet, så de er anvendelige i de helt 

store ministerielle institutioner, men også i den lille institution, hvor der 
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måske kun er én administrativ medarbejder, som skal have mulighed for at 

bryde med ”4-øjeprincippet” ved både at kunne foretage og godkende ind-

køb. Vi har tilkendegivet, at denne fleksible tilgang til systemernes mulige 

opsætning rummer en række risici i større institutioners kontrol-setup. 

 

Afslutningsvis vil jeg tilkendegive, at jeg i øvrigt tager den fulde beretning 

til efterretning, og at Erhvervsministeriet til enhver tid vil indrette sin ad-

ministration efter gældende regler og retningslinjer, herunder inden for de 

anvendte systemers rammer. 

 

Ministeriet har sendt en kopi af ovenstående redegørelse til Rigsrevisionen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon Kollerup 


