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

 

 

Vedrører: 

 

 

Statsrevisorernes beretning nr. 14/03 om Energistyrelsens tilsyn med energikon-

sulenter og kontrol med energibesparende tilskud 

 

Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 17. januar 2005 

 

1. Økonomi- og erhvervsministeren finder det i sin redegørelse beklageligt, at det 

formelle grundlag for opkrævning af gebyrer mv. ikke var i orden, men at der, da 

ministeren blev opmærksom på forholdet, blev udstedt en bekendtgørelse om gebyr-

satserne. 

 Jeg finder, at der med bekendtgørelsens ikrafttrædelse den 1. september 2004 er 

taget de fornødne initiativer på dette område.  

 

2. Det fremgår af ministerredegørelsen, at Energistyrelsen for at forbedre tilsynet og 

kontrollen med ordningerne har udarbejdet mere præcise administrative retningslin-

jer for konsulenternes arbejde og er i færd med at udarbejde et mere præcist grundlag 

for administrationen. Herudover vil Energistyrelsen vurdere administrationsgrundla-
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get for hver enkelt af Energistyrelsens ordninger. Energistyrelsen forventer, at de 

nævnte initiativer vil fjerne manglerne ved administrationen af ordningerne. 

 Jeg finder de nævnte initiativer tilfredsstillende og skal samtidig pege på det væ-

sentlige i, at Energistyrelsen opfylder de opstillede mål for kvalitetskontrollen. Jeg 

vil fortsat følge arbejdet med at forbedre tilsynet og kontrollen med ordningerne. 

 

3. Energistyrelsen har styrket sin deltagelse i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 

arbejdet i de 2 registreringsudvalg, som forestår godkendelse af energikonsulenter. 

Pr. 1. december 2004 er sekretariatsfunktionen for begge udvalg placeret i Energisty-

relsen, ligesom de tilforordnede er udskiftet med chefen for Energistyrelsens juridi-

ske enhed for at sikre tilstrækkelig juridisk bistand til udvalgene.  

 Jeg finder, at de nævnte initiativer kan bidrage til en mere sikker forvaltning af de 

2 energimærkningsordninger, og anser med de iværksatte initiativer dette punkt som 

afsluttet. 

 

4. Ministeren oplyser, at Energistyrelsen har afsluttet arbejdet med at følge op på 

den gennemførte kvalitetskontrol af udbetalinger under pensionistordningen og har 

rejst krav om erstatning i en række sager hos de kontrollerede kommuner. Jeg har no-

teret mig, at resultatet heraf samt overvejelser om at gennemføre yderligere kontrol-

undersøgelser set i relation til udbyttet heraf vil blive forelagt bevillingsmyndighe-

derne.  

 Jeg finder det tilfredsstillende, at opfølgningen af den igangsatte kontrol nu er til-

endebragt. Jeg vil fortsat følge opfølgningen af pensionistsagerne. 

 

5. Jeg finder ministerens redegørelse tilfredsstillende og vil følge arbejdet med at 

forbedre tilsynet og kontrollen med administrationen af ordningerne og opfølgningen 

af pensionistsagerne. 

 

 

 

Henrik Otbo 


