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Udlændinge‐ og Integrationsministeriets ministerredegørelse til beretning nr.
20/2016 om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden
Statsrevisorernes har den 14. juni 2017 afgivet beretning nr. 20/2016 af juni 2017
om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden. Statsrevisorerne
har med brev af 22. juni 2017 anmodet om en redegørelse for de foranstaltninger
og overvejelser, som beretningen giver anledning til.
Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen vurderer, at de ansvarlige ministerier inden‐
for de givne rammer har haft en tilfredsstillende forvaltning af Danmarks udvik‐
lingsbistand i relation til de flygtningerelaterede udgifter, der opgøres som udvik‐
lingsbistand.
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Rigsrevisionen konstaterer endvidere, at de ansvarlige ministerier opgør flygtnin‐
gerelaterede udgifter i overensstemmelse med Danmarks fortolkning af DAC‐
direktivet, og at beregningsmodellerne for præasylområdet er både stringente og
transparente.
Derudover har jeg noteret mig, at Statsrevisorerne ligeledes konstaterer, at de
ansvarlige ministerier på basis af den betydelige usikkerhed om OECD‐kriterierne
og om antallet af flygtninge har haft en tilfredsstillende forvaltning af Danmarks
udviklingsbistand i relation til de flygtningerelaterede udgifter, der opgøres som
udviklingsbistand.
Desuden hæfter jeg mig ved, at Statsrevisorerne bemærker, at DAC‐direktivet på
nogle områder er så overordnet at OECD’s medlemslande selv må fortolke, hvilke
flygtningerelaterede udgifter, der kan medregnes som udviklingsbistand. Jeg kan i
den forbindelse oplyse, at det er regeringens holdning, at Danmark fuldt ud skal
udnytte mulighederne for at finansiere udgifter til flygtningemodtagelse via udvik‐
lingsbistanden i overensstemmelse med hidtidig praksis.
I forhold til fortolkningen af DAC‐direktivet fremgår det dog af beretningen, at
Rigsrevisionen finder, at udgifter til afviste asylansøgere inden for de første 12
måneders ophold i Danmark, som DAC‐rapporteres i dag, ikke er omfattet af DAC‐
direktivet. Desuden finder Rigsrevisionen, at det er uklart, om udgifter til integra‐
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tionsprogrammet samt udgifter til sagsbehandling af asylansøgninger i Udlændin‐
gestyrelsen og Flygtningenævnet kan medregnes som udviklingsbistand.
Jeg kan hertil oplyse, at rapporteringen af flygtningerelaterede udgifter er sket i
overensstemmelse med Danmarks fortolkning af DAC‐direktivet.
Jeg kan i den forbindelse i øvrigt oplyse, at der i OECD‐regi er igangsat et arbejde
med at præcisere DAC‐direktivet for flygtningerelaterede udgifter. Jeg kan endvi‐
dere oplyse, at Udlændinge‐ og Integrationsministeriet har fulgt den danske for‐
tolkning af DAC‐direktivet og naturligvis også fremover vil følge de til enhver tid
gældende retningslinjer for indrapportering af flygtningerelaterede udgifter.
I forbindelse med Udlændinge‐ og Integrationsministeriets konsolidering af de
ressortoverførte beregningsmodeller for integrationsudgifterne i 2016 vurderer
Rigsrevisionen, at der kan være risiko for, at nogle af udgifterne er rapporteret
både i 2015 og i 2016. Rigsrevisionen vurderer, at det drejer sig om minimum 60
mio. kr.
Jeg kan i forlængelse heraf oplyse, at regeringen har taget Rigsrevisionens vurde‐
ring til efterretning, og at der i forbindelse med opgørelsen af den endelige DAC‐
rapportering ultimo juni måned er foretaget en nedjustering af flygtningemodta‐
gelsesudgifterne på 60 mio. kr.
Statsrevisorerne konstaterer endvidere, at de flygtningerelaterede udgifter i 2016
udgjorde ca. 20 % af Danmarks udviklingsbistand. Statsrevisorerne finder, at det
er vigtigt med åbenhed om anvendelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand,
herunder også de flygtningerelaterede udgifter.
Jeg kan i den forbindelse oplyse, at regeringen arbejder på et faktaark, der vil væ‐
re med til at øge graden af åbenhed om udgifter, der kan opgøres som udviklings‐
bistand.
Der er ved fremsendelse af dette brev sendt en elektronisk kopi til Rigsrevisionen
på rr@rigsrevisionen.dk.

Med venlig hilsen

Inger Støjberg
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