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Statsrevisorernes Sekretariat 
Christiansborg 
1240 København K 
 
   
 
 
 

Til Statsrevisorerne 

 
Det er nu aftalt med Ministeriet for Børn og Undervisning, at jeg i forlængelse af 
mit svar til Statsrevisorerne med sagsnummer 11-11-6596 om beretning om revisi-
onen af statsregnskabet for 2010 for § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling også svarer på revisionen af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøt-
te samt statslige selvejeinstitutioner, som tidligere hørte under § 20. Under-
visningsministeriet. Områder som efter den kongelige resolution af 3. oktober 
2011 er overført til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående 
Uddannelser til nu Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. 
Det drejer sig om: 
 
§ 20. Undervisningsministeriet 
 
Revision af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 
  
Jeg noterer mig, at det er Rigsrevisionens vurdering at Styrelsen for Statens Ud-
dannelsesstøtte ikke i tilstrækkelig grad havde sikret, at der var foretaget basale 
regnskabsmæssige afstemninger, inden regnskabet for 2010 blev godkendt.  
 
Jeg bemærker i den forbindelse at Rigsrevisionen efterfølgende har konstateret, at 
bogføringsfejlen er blevet rettet i 2011 og har fundet dette tilfredsstillende. 
 
Opfølgning på supplerende oplysning om tilgodehavender  
  
Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen for 2009 havde afgivet erklæring med en 
supplerende oplysning.  
  
Den supplerende oplysning vedrører at styrelsen havde værdisat tilgodehavender 
for deposita 2,5 mio. kr. for højt. Jeg bemærker i den forbindelse at Rigsrevisio-
nen har konstateret, at værdiansættelsen af tilgodehavendet for deposita blev ret-
tet i 2010. 
  
Revision af de statslige selvejeinstitutioner 
  
Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionens samlede vurdering er at regnskabsforvalt-
ningen på området har været tilfredsstillende. Jeg har endvidere bemærket, 
at Rigsrevisionen generelt har anbefalet institutionerne at arbejde videre med at 
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opstille succeskriterier, delmål og milepæle for at øge mulighederne for at vurde-
re effekten af de iværksatte tiltag samt at Rigsrevisionen har anbefalet flere insti-
tutioner, at institutionslederen i samarbejde med bestyrelsen arbejder med at høj-
ne målbarheden af resultatmålene i resultatlønskontrakten.  
  
Jeg har på baggrund af disse yderligere bemærkninger ikke mere at tilfø-
je Statsrevisorernes beretning om revisionen af statsregnskabet for 2010. 
  
Dette brev er ligeledes fremsendt til Rigsrevisonen. 
  
 
 
Med venlig hilsen 
  
 
  
Morten Østergaard    


