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Til statsrevisorerne 
Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning nr. 6/03 om hjælpepakkerne til
barmarksværkerne

Statsrevisoratet har med brev af 1. marts 2004 fremsendt beretning nr. 6/03 om hjælpepakkerne til

barmarksværkerne.

I det følgende vil jeg redegøre for de foranstaltninger og overvejelser beretningen har givet mig

anledning til:

Statsrevisorerne afgav den 4. september 2002 den første beretning om barmarksværkerne med

meget kritiske bemærkninger. Jeg er nu i gang med at følge op på beretningen.

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at undersøgelsen af hjælpepakkerne til barmarksværkerne i

den anden beretning har vist, at metoden til fordeling af de to hjælpepakker sikrede et

hensigtsmæssigt grundlag for vurderingen af, om værkerne var nødlidende.

Statsrevisorerne finder i deres bemærkninger til beretningen, at økonomi- og erhvervsministeren

burde have oplyst Finansudvalget om baggrunden for det skøn, som lå til grund for ministeriets

valg af referenceperiode for den gennemsnitlige oliepris i forbindelse med den 2. hjælpepakke.

Jeg skal beklage, at baggrunden for dette valg ikke blev oplyst overfor Finansudvalget, herunder

fordele og ulemper ved anvendelsen af alternative referenceperioder. Jeg kan dog konstatere, at

Rigsrevisionen ikke har kritiseret den anvendte referenceperiode på 1 år.

Statsrevisorerne finder endvidere, at forvaltningen af den første hjælpepakke ikke var tilstrækkelig

til at sikre ensartet og veldokumenteret grundlag for beregningerne af støtte, ligesom

beregningerne var behæftet med en række datafejl, manglende kontrol og dokumentation samt

utilstrækkelig information til værkerne. Dette resulterede i fejlagtigt opgjorte støttebeløb samt en

generel usikkerhed ved beregningerne, hvilket skal beklages.

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at det er Statsrevisorernes vurdering, at forvaltningen ved

anden hjælpepakke generelt var i orden, hvorved de ansøgte værker fik mulighed for en ny

vurdering, der kunne udbedre eventuelle fejl og unøjagtigheder ved den første støttefordeling.

En kopi af denne redegørelse er samtidig sendt til rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 1264

København K.

Med venlig hilsen

Bendt Bendtsen


