
UDENRIGSMINISTERIET 

Den 1. februar 2006

Med henvisning til Statsrevisoratets skrivelse af 1. december 2005, hvormed beretning nr. 18/04

om revisionen af statsregnskabet for 2004 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 med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen ligesom sidste år har vurderet, at

regnskabsforvaltningen på Udenrigsministeriets område samlet set har været tilfredsstillende,

herunder at tilskudsforvaltningen - som også omfatter tilskud uden for udviklingsbistandens

område - samlet set er vurderet som tilfredsstillende.

Jeg lægger stor vægt på, at Udenrigsministeriet lever op til principperne for god statslig

økonomiforvaltning og til egne effektivitetsmålsætninger. Det er derfor glædeligt, at de forskellige

initiativer, som Udenrigsministeriet har iværksat med henblik på at effektivisere og forbedre

regnskabs- og tilskudsforvaltningen, bærer frugt.

Det er Udenrigsministeriets målsætning, at denne proces fortsætter, således at kvaliteten af

Udenrigsministeriets økonomiforvaltning og regnskabsaflæggelse styrkes yderligere i de

kommende år.

For så vidt angår tilskudsforvaltningen uden for udviklingsbistandens område har jeg noteret mig

statsrevisorernes bemærkninger i beretningen om problemer med rettidig modtagelse og

gennemgang af tilskudsregnskaber. Jeg har ligeledes taget de af Rigsrevisionens bemærkninger

til efterretning, som vedrører Udenrigsministeriets etablering af et centralt opfølgningssystem for

tilskud uden for udviklingsbistandens område, der efter Rigsrevisionens vurdering burde have

været etableret på et tidligere tidspunkt. Det er Udenrigsministeriets ambition, at der i løbet af

2006 implementeres en yderligere it-understøttelse af det etablerede opfølgningssystem.

For så vidt angår statsrevisorernes generelle bemærkninger vedr. den tværgående gennemgang

af tilskudsordninger kan jeg henvise til udviklingsministerens redegørelse. Udenrigsministeriet er i

forbindelse med det løbende arbejde med at videreudvikle tilskudsforvaltningen opmærksom på

såvel Rigsrevisionens anbefalinger som Økonomistyrelsens vejledninger.

Vedrørende Rigsrevisionens bemærkninger om revision i årets løb har jeg med tilfredshed noteret

mig, at regnskabsaflæggelsen var rigtig og at dispositionerne var i overensstemmelse med de

meddelte bevillinger, love m.v. Jeg har ligeledes med tilfredshed bemærket, at forretningsgange

og interne kontroller var tilfredsstillende ved Udenrigsministeriet i København samt ved 6 besøgte

ambassader i 2004.

Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen ved besøg på 5 ambassader fandt, at de gennemgåede

forretningsgange og interne kontroller ikke fungerede helt tilfredsstillende.

I tilknytning hertil har jeg bemærket, at Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at

Udenrigsministeriet har udbredt en ny model for brugerprofiler i økonomisystemet Rep-Finans til

alle repræsentationer, som anvender dette økonomisystem, hvormed den interne kontrol styrkes.

Udenrigsministeriet styrker fortsat indsatsen med henblik på at sikre den bedst mulige fordeling af

ansvar og adskillelse af centrale økonomi- og regnskabsfunktioner på de enkelte

repræsentationer.



Jeg har noteret mig Rigsrevisionens bemærkninger om behovet for en opstramning af

procedurerne for at sikre en tilstrækkelig intern kontrol på pas- og visumområdet. De interne

kontroller og forretningsgange vedrørende modtagelse, registrering og opbevaring af pas,

stamkort og visumstickers indgår fremtidigt som obligatorisk element i de af controllerteamets

interne undersøgelser, der vedrører forvaltningen på enkelte repræsentationer.

For så vidt angår visumadministrationen, henviser Rigsrevisionen til pkt. 34 i statsrevisorernes

beretning nr. 15/04 om visumadministrationen på danske ambassader og generalkonsulater, som

vedrører stikprøvekontrol med visumudstedelser. I den forbindelse kan jeg henvise til min

redegørelse til statsrevisorerne af 14. oktober 2005 og til rigsrevisors notat til statsrevisorerne

herom af 16. november 2005, hvori han finder det meget tilfredsstillende, at kontrolniveauet på

repræsentationerne således vil afspejle den lokale risikovurdering, og at Integrationsministeriet,

Udlændingestyrelsen og Udenrigsministeriet løbende vil blive holdt orienteret om

repræsentationernes kontrolniveau, sagsgange og visumpraksis.

Med hensyn til afregning af sociale bidrag for lokalt ansatte samt lokalt ansattes skattebetaling til

opholdslandet tilkendegiver Udenrigsministeriet løbende, at det påhviler repræsentationerne at

kontrollere, at skattebetaling og betaling af lovpligtige socialbidrag finder sted for de relevante

medarbejdere, hvilket også fremgår af Udenrigsministeriets administrative instruks. Denne

forpligtelse er senest meddelt repræsentationerne i december 2005, ligesom repræsentationerne

er anmodet om at bekræfte, at lønningerne for lokalt ansat personale uden skatte- eller

arbejdsmarkedsbidragspligt til Danmark er indberettet til de danske skattemyndigheder. Også

dette forhold vil fortsat være omfattet af controllerteamets interne undersøgelser af forvaltningen

på de enkelte repræsentationer.

Jeg har noteret mig Rigsrevisionens bemærkninger om chefeftersyn på repræsentationerne.

Udenrigsministeriet har foretaget en yderligere styrket opfølgning på gennemførelsen af disse

eftersyn for at sikre, at der foretages to årlige eftersyn på alle repræsentationer.

For så vidt angår den selvejende institution Dansk Center for Internationale Studier og

Menneskerettigheder (DCISM) har jeg noteret mig Rigsrevisionens bemærkninger om, at der er

sket forbedringer, men at der fortsat er behov for en styrkelse af regnskabsfunktionen,

forretningsgange og interne kontroller i DCISM. Udenrigsministeriet har anmodet DCISM om

senest den 15. februar 2006 at udarbejde en samlet redegørelse for centrets fremadrettede

opfølgning på Rigsrevisionens bemærkninger med henblik på at opnå en fuldt tilfredsstillende

økonomistyring og regnskabsforvaltning i DCISM.

Kopi af denne skrivelse er samtidig fremsendt til rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Per Stig Møller 


