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Kære Statsrevisorer 
 
Jeg konstaterer med tilfredshed, at Rigsrevisionen i Beretning nr. 
18/2009 om revisionen af statsregnskabet for 2009 konkluderer, at der er 
en betryggende regnskabsaflæggelse ved hovedparten af virksomhederne 
på Justitsministeriets område. 
 
Ad pkt. 190-191: Forbehold for politiet og anklagemyndighedens 
regnskab 

Det fremgår af beretningen, at Rigsrevisionen har taget forbehold for, at 
der mangler tilgodehavender for 856 mio. kr. i den udgiftsbaserede del af 
Rigspolitiets regnskab for 2009, og at regnskabet derved ikke indeholdt 
alle tilgodehavender vedrørende bøder.  
 
Jeg tager Rigsrevisionens forbehold for manglende tilgodehavender til 
efterretning. Rigspolitiet har over for Justitsministeriet oplyst, at der er 
tale om en meget beklagelig - men enkeltstående - regnskabsmæssig fejl, 
der opstod i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009. Fejlen er 
rettet i 2010, og tilgodehavendet indgår fremover i den udgiftsbaserede 
del af regnskabet.  
 
Rigspolitiet har endvidere oplyst, at de manglende tilgodehavender i det 
udgiftsbaserede regnskab ikke havde indflydelse på oplysningerne i poli-
tiets årsrapport for 2009 eller på den omkostningsbaserede regnskabsaf-
læggelse i årsrapporten. Endelig har Rigspolitiet oplyst, at der i løbet af 
2010 er udviklet en række standardiserede rapporter, der kan understøtte 
de månedlige regnskabsafstemninger med henblik på at forhindre lignen-
de fejl fremover.  
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Ad pkt. 192-194: Forbehold for politiet og anklagemyndighedens 
mål- og resultatstyring og økonomistyring 

Det fremgår af beretningen, at Rigsrevisionen ved revisionen af stats-
regnskabet for 2008 tog forbehold for politiet og anklagemyndighedens 
rapportering om mål og resultatstyring, der ikke var tilstrækkeligt im-
plementeret, dokumenteret og dækkende. Desuden tog Rigsrevisionen 
forbehold for, at den basale økonomiske styring var mangelfuld.  
 
Det fremgår endvidere af beretningen, at Rigsrevisionen finder det til-
fredsstillende, at politiet og anklagemyndigheden har taget en række ini-
tiativer i 2009. Initiativerne var imidlertid først fuldt implementeret i 4. 
kvartal og har derfor ikke været effektive i løbet af året. Rigsrevisionen 
har derfor taget forbehold for, at politiet og anklagemyndighedens mål- 
og resultatstyring for 2009 ikke har været tilstrækkeligt implementeret, 
dokumenteret og dækkende, og at politiet og anklagemyndighedens øko-
nomistyring i 2009 ikke har været tilstrækkelig i hele regnskabsåret, 
f.eks. vedrørende budgetopfølgning.  
 
Jeg tager Rigsrevisionens forbehold for politiet og anklagemyndighedens 
mål- og resultatstyring og økonomistyring til efterretning og skal beklage 
de nævnte forhold. Rigspolitiet har over for Justitsministeriet oplyst, at 
der i løbet af 2009 blev iværksat en række forskellige tiltag med henblik 
på en omfattende opstramning af politiets samlede økonomistyring. 
 
Det er Rigspolitiets vurdering, at disse tiltag samlet set har bevirket, at 
politiets økonomistyring i dag generelt lever op til sædvanlige standarder 
i statslige institutioner.  
 
Endvidere har Rigspolitiet oplyst, at der på et netop afholdt møde med 
Rigsrevisionen er redegjort detaljeret for Rigspolitiets fortsatte arbejde 
med at styrke og forbedre politiets samlede økonomistyring 
 
Ad pkt. 199-201: Supplerende oplysning til kriminalforsorgens regn-
skab 

Det fremgår af beretningen, at Rigsrevisionen har afgivet erklæring om 
kriminalforsorgens regnskab uden forbehold. Rigsrevisionen har supple-
rende oplyst, at kriminalforsorgen ikke har foretaget tilstrækkelige hen-
sættelser på en række poster i regnskabet for 2009. 
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Jeg tager Rigsrevisionens supplerende oplysning til kriminalforsorgens 
regnskab til efterretning og skal beklage de nævnte forhold, som Justits-
ministeriet vil følge tæt. 
 
Ad pkt. 202-203: Revision af retternes regnskabsaflæggelse 

Rigsrevisionen konstaterede ved revisionen af Domstolsstyrelsens regn-
skab i 2007 og 2008, at en række retter ikke havde foretaget basale regn-
skabsmæssige afstemninger og kontroller, før regnskabet blev godkendt. 
Rigsrevisionen har i 2009 fulgt op på sagen og vurderet effekten af Dom-
stolsstyrelsens initiativer til at forbedre retternes regnskabsaflæggelse. 
 
Jeg konstaterer med tilfredshed, at Rigsrevisionen samlet set har fundet, 
at regnskabsaflæggelsen ved retterne i 2009 var tilfredsstillende. 
 
Kopi af denne skrivelse er sendt til Rigsrevisionen, Landegreven 4, Post-
boks 9009, 1022 København K. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lars Barfoed 
 
 


