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Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

 

 

Vedrører: 

 

 

Statsrevisorernes beretning nr. 2/04 om indførelse af omkostningsbaserede regn-

skaber i staten 

 

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations redegørelse 

af 15. december 2004 

Miljøministerens redegørelse af 17. februar 2005 

Kirkeministerens redegørelse af 21. februar 2005 

Forsvarsministerens redegørelse af 22. februar 2005 

Statsministerens redegørelse af 23. februar 2005 

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris redegørelse af 24. februar 2005 

Skatteministerens redegørelse af 25. februar 2005 

Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 28. februar 2005 

Udenrigsministerens redegørelse af 28. februar 2005 

Justitsministerens redegørelse af 28. februar 2005 

Transport- og energiministerens redegørelse af 28. februar 2005 

Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings redegørelse af 1. marts 2005 

Indenrigs- og sundhedsministerens redegørelse af 1. marts 2005 
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Ministeren for familie- og forbrugeranliggenders redegørelse af 1. marts 2005 

Kulturministerens redegørelse af 3. marts 2005  

Finansministerens redegørelse af 4. marts 2005 

Beskæftigelsesministerens redegørelse af 4. marts 2005 

Socialministerens redegørelse af 8. marts 2005 

Undervisningsministerens redegørelse af 8. marts 2005 

 

1. Det fremgår af flere ministres redegørelser, at de er enige i Rigsrevisionens anbe-

falinger om vigtigheden af at sikre fremdrift og koordinering på ministerområdet, og 

at departementerne og institutionerne har fokus på omlægning af den interne styring 

samt på, hvordan omkostningsbaserede regnskaber kan forbedre økonomistyringen. 

 Der er i hovedparten af ministrenes redegørelser oplyst, at man allerede er i gang 

med eller fremover vil fokusere på arbejdet med at opnå en forbedret økonomisty-

ring. 

 Dette finder jeg tilfredsstillende. 

 

2. Flere ministre har redegjort for de initiativer, der allerede er taget for at forbedre 

økonomistyringen. Integrationsministeren oplyser således i sin redegørelse, at mini-

steriet – med udgangspunkt i Finansministeriets anbefalinger om anvendelse af op-

gavehierarki i vejledningen ”Effektiv opgavevaretagelse i staten” – er i gang med at 

opstille en samlet styringsmodel for det samlede ministerområde. Det er formålet 

med modellen at kunne henføre de anvendte ressourcer til de gennemførte aktiviteter 

og videre til de leverede produkter. I forlængelse heraf er formålet at foretage en fak-

tisk fordeling af omkostningerne på styringsmodellens aktiviteter og produkter med 

henblik på at integrere anvendelsen af omkostningsfordelinger i den løbende økono-

mistyring og opfølgning. 

 Jeg finder det tilfredsstillende, at Integrationsministeriet allerede har gjort sig 

konkrete overvejelser om omkostningsfordelinger. 

 

3. Finansministeren har i sin redegørelse henvist til ministeriets bemærkninger til be-

retningsudkastet. Jeg forstår bemærkningen sådan, at ministeren er enig i beretnin-

gens konklusioner. 
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 Herudover bemærker ministeren i sin redegørelse, at det ikke er et krav, at effekti-

viseringsstrategierne skal indeholde en beskrivelse af arbejdet med omkostningsbase-

rede regnskaber, samt at overgangen til omkostningsbaserede regnskaber først blev 

godkendt i juni 2004, og at ikke alle ministerier på tidspunktet for udarbejdelse af ef-

fektiviseringsstrategien har haft mulighed for at forholde sig til betydningen af det 

ændrede regnskabsprincip. 

 Jeg er enig i finansministerens bemærkninger, men har i beretningen blot anført, 

at jeg finder, at inddragelsen af omkostningsbaserede regnskaber er en naturlig del af 

effektiviseringsstrategien. 

 Fødevareministeren samt indenrigs- og sundhedsministeren har i deres redegørel-

ser anført, at omkostningsreformen nu indgår i effektiviseringsstrategien, mens vi-

denskabsministeren, familieministeren samt miljøministeren oplyser, at ministerierne 

ved en kommende revision af effektiviseringsstrategien vil indarbejde omkostnings-

reformen. 

 Dette finder jeg tilfredsstillende. 

 

4. Jeg finder ministrenes redegørelser tilfredsstillende og betragter hermed beret-

ningssagen som afsluttet. 

 

 

 

Henrik Otbo 


	Dato
	Kontor
	RN

