
ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 

Den 30. januar 2006

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 18 2004 om revisionen af

statsregnskabet 2004

I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 18 2004 om revision af statsregnskabet for 2004

samt ledsagende statsrevisorbemærkning vil jeg i det følgende - under henvisning til § 18, stk. 2 i

lov om revision af statens regnskaber m.m. - redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som

beretningen giver anledning til.

Energitilsynets efterlevelse af varmeforsyningsloven

Statsrevisorerne har kritiseret, at Energitilsynet ikke fuldt ud har efterlevet bestemmelserne i

varmeforsyningsloven om bl.a. drift af et registrer over varmeforsyningsvirksomheder til sikring af

gennemsigtighed på området. Dette forhold finder jeg beklageligt. Som opfølgning på kritikken har

Energitilsynet oplyst overfor mig, at de har iværksat følgende initiativer:

Det påbegyndte arbejde med oprettelse af et opdateret elektronisk offentligt tilgængeligt register

over anmeldte varmepriser m.v. fortsættes og intensiveres. Fjernvarmeforsyningernes anmeldte

priser lægges fra registerets etableringstidspunkt og derefter løbende ind i databasen. Samtidig

iværksættes en procedure for rykning af fjernvarmeforsyningerne.

Fjernvarmeforsyningernes anmeldte priser offentliggøres på Energitilsynets hjemmeside i løbet af

2006 og årligt fremover. Der sigtes på i 2006 at fastlægge offentliggørelsesregler for

fjernvarmeforsyningerne i lighed med de regler, Energitilsynet i 2005 har udstedt for så vidt angår

el- og gasselskaber.

Der gennemføres i 2006 en analyse af værkernes økonomiske forhold på baggrund af en

stikprøve omfattende såvel barmarksværker som andre fjernvarmeforsyningers regnskabsdata om

indtægts- og omkostningsforhold.

De nævnte initiativer har været forelagt Transport- og Energiministeriet, som ikke har haft

bemærkninger hertil.

Udover statsrevisorernes kritik af Energitilsynets efterlevelse af varmeforsyningsloven giver

beretningen anledning til følgende bemærkninger:

Afsluttende revision af Danmarks Statistik

Danmarks Statistiks regnskab indeholdte ældre poster. Danmarks Statistik har overfor mig

bekræftet, at de ældre poster nu er udlignet, og at de i beretningen omtalte afdragsordninger i alt

beløb sig til 18.800 kr.

Revision i årets løb ved Søfartsstyrelsen

Konkret har Søfartsstyrelsen overfor mig oplyst, at kontoen for årsafslutningsdifferencer og

mellemværendet med de maritime uddannelsesinstitutioner er udlignet.

Derudover har Søfartsstyrelsen øget opmærksomheden på den løbende forbedring af

forretningsgange og interne kontroller med henblik på at sikre regnskabets rigtighed.

Endelig er fokus på Søfartsstyrelsens regnskab øget i form af intensivering af dialogen mellem

Søfartsstyrelsen og KoncernØkonomi samt opfølgning på udeståender.

IT revision ved Konkurrencestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen samt

Forbrugerstyrelsen



IT revisionen fandt, at der var en nogle forhold, som institutionerne skulle rette op på for, at den

generelle IT sikkerhed er tilfredsstillende. Der er igangsat en række initiativer for at rette op på

disse forhold. Dette drejede sig blandt andet om tildelingen af administratorrettigheder og

ajourføring af IT-strategier og IT-sikkerhedspolitiker. Rigsrevisionen har fundet initiativerne

tilfredsstillende. Jeg har ikke yderligere bemærkninger til dette.

Tilskudsrevision ved Erhvervs- og Byggestyrelsen

Revisionen viste, at Erhvervs- og Byggestyrelsens revisionsinstrukser i forbindelse med

udbetalingen af tilskud ikke var blevet sendt til høring i revisororganisationerne og Rigsrevisionen.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har oplyst mig om, at styrelsens revisionsinstrukser nu gennemgår

den foreskrevne høringsprocedure.

Tilskud fra den Europæiske Socialfond i Danmark

Resultaterne af revisionen er anvendt i beretning nr. 6 2004 om administrationen af Den

Europæiske Socialfond i Danmark, hvortil jeg har afgivet redegørelse af 14. april 2005.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har over for mig bekræftet, at der er fulgt op på beretning nr. 6 2004,

idet de afsluttende revisorbesøg er blevet iværksat, og en arbejdsgruppe er blevet nedsat til

undersøgelse af den økonomiske konsekvens af revisorforbehold mv.

Tværgående emner: Tilskudsrevision

Erhvervs- og Byggestyrelsen har flere mindre tilskudsordninger, hvor der udstedes forholdsvis få

tilsagn. Dette indebærer, at styrelsen skal udarbejde og sende mange revisionsinstrukser høring.

Instrukserne benyttes efterfølgende forholdsvis få gange.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har oplyst, at der vil blive taget initiativ til dialog med Rigsrevisionen

om anvendelse af en mere generelt dækkende instruks, der kan anvendes på flere

tilskudsområder.

Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 1264 København K.

Med venlig hilsen

Bendt Bendtsen


