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FORORD 

Afhandlingen om revision af departementernes tilsyn er udarbejdet i efteråret 2009 og vinteren 

2010 som afslutning af kandidatuddannelsen cand. merc. aud. på Copenhagen Business School. 

 

Afhandlingen afdækker det lovmæssige grundlag for departementets tilsyn samt Statsrevisorernes 

og Rigsrevisionens revision heraf, med analyse af departementernes aflagte regnskaber og 

Rigsrevisionens afgivne erklæringer til departementerne for finansåret 2008. 

 

Kandidatafhandlingen omhandler departementernes tilsyn samt Rigsrevisionens 

revisionsrapportering til departementerne. Fra et statsligt revisionsmæssigt synspunkt er det relevant 

at se på den del af departementets opgaver, der vedrører departementets tilsyn, da det er centralt for 

sikring af ministerområdets ministerbetjening samt i forhold til Finanslov. 

 

I Staten er det ministeren der er overordnet ansvarlig for sit ministerium. Til ministerbetjeningen 

har hvert ministerium et departement, der således til enhver tid skal have eller indhente den 

nødvendige information, gældende for hele ministerområdet, der har ministerens interesse.  

 

Afhandlingen kommer ind på Finansloven for ministerier og departementer og analyserer og 

identificerer de særlige karakteristika, der kendetegner de 19 ministerområder for tilsyn heraf.  

 

Rigsrevisionen har som en del af den parlamentariske kontrol, til opgave at revidere Folketingets 

ministerområder, hvor Rigsrevisionen som noget nyt afgiver en erklæring til det enkelte 

departement, ressortområde, fra finansåret 2008.  

 

En tak skal gives til vejleder Kurt Keldebæk for sin hjælpsomhed med de forskellige 

problemstillinger i kandidatafhandlingsforløbet.  

 

En særlig tak skal gives til min kone for hendes tålmodighed og udholdenhed under hele 

skriveprocessen. 
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2. EXECUTIVE SUMMARY  

The public auditing system in Denmark is based on the Constitution, the Public Accounts 

Committee Act, and the Auditor General’s Act and audits are conducted by Rigsrevisionen (the 

Danish National Audit Office) at the request of the Public Accounts Committee. The Public 

Accounts Committee is a parliamentary body, whereas Rigsrevisionen is an independent institution 

placed under the Folketing (parliament). Only Rigsrevisionen has the authority to audit the central 

government departments.  

 

The supervision conducted by the individual government department should include financial 

statements, financial management, and compliance with current rules and regulations to ensure that 

the intended outcomes are achieved and due financial considerations taken into account.  

 

Central government auditing consists of financial auditing, legal-critical (compliance) auditing and 

performance auditing, and “good public auditing practice” represents the professional standard set 

for the work performed by Rigsrevisionen in respect to annual audit. With effect from the fiscal 

year 2008, a new concept of annual audit was implemented in Rigsrevisionen. The purpose of the 

new concept was to issue audit opinions on all government entities. All audit opinions issued on the 

2008 accounts were unqualified, with the exception of the one issued on the Department of the 

Ministry of Transportation, which included supplementary information.   

 

Rigsrevisionen has in most of the 2008 audit opinions chosen to focus its performance audit on the 

departments’ supervision of underlying entities. It appears from the analysis that Rigsrevisionen has 

had focus on the departments’ supervision of the proportionately and in terms of funds largest 

underlying entities. Rigsrevisionen’s performance audits conducted in 2008 were focused on the 

following subjects: The departments’ supervision of underlying entities, organisation of 

performance management within the ministerial remit, management of IT projects, budgeting and 

budget follow-up, financial management, management information and risk management, follow-up 

actions relating to the department’s own professional and financial results, administration of 

benefits such as free mobile phone and transportation by cab, official business trips and the 

respective ministers’ entertainment costs, administration and organisation of public contracts for 

consultancy services and purchase thereof. 
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3. INDLEDNING 

Motivationen for valg af emne til denne kandidatafhandling skyldes det forhold, at Rigsrevisionen, 

hvor jeg er ansat, har ændret revisionsstrategi til en mere helhedsorienteret revisionstilgang. Den 

nye tilgang, har et mere strategisk sigte med udgangspunkt i en top-down betragtning. 

Rigsrevisionen vil i forbindelse hermed, årligt afgive en erklæring med revisionsberetning til 

samtlige departementer. De første erklæringer til departementerne er således afgivet her i 2009. 

Revisionen af departementet og herunder særligt departementets tilsyn vil derfor få yderligere fokus 

end hidtil med erklæringerne.  

 

Erklæringsafgivelsen betyder, at Rigsrevisionen vil komme tættere på departementerne og dets 

tilsynsforpligtelse, som overordnede ansvarlig for ressortområdet. Med udgangspunkt heri må det 

forventes, at departementerne vil øge fokus på egen virksomhed samt tilsynsforpligtelsen i de 

kommende år.  

 

Rigsrevisionens afgivelse af erklæringer for departementerne samt for særligt udvalgte 

virksomheder under ressortområderne, vil således skærpe den statslige revision. 

 

Afhandlingens problemfelt kan anskueliggøres ved følgende eksempler fra medierne:  

Det kom i sommeren 2009 frem, at Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement ikke kunne 

finde dokumenter som Rigsrevisionen havde bedt om dokumentation for. Dokumenterne dukkede 

efterfølgende op, da sagen kom frem i medierne med den øverste chef i Rigsrevisionen, rigsrevisor 

Henrik Otbo
1
.  

 

Sagen viste, efter min mening, med al tydelighed relevansen af en parlamentarisk kontrol samt 

nødvendigheden af en kontrol med departementerne. Afhandlingen vil med udgangspunkt heri 

inddrage agent-teorien som teoretisk platform for at underbygge behovet for den parlamentariske 

kontrol i en uafhængig revision samt departementernes rolle på ministerområderne. 

 

Sagen fyldte meget i medierne, og der var mange aktører og eksperter, der blev inddraget, for at 

argumentere for og imod. Indenrigs- og Sundhedsministeriet gjorde således sit til at vise sagen som 

de så det, og forsøgte at undgå at røbe for mange hemmeligheder, mens Rigsrevisionen kom med en 

                                                 

1 Rigsrevisionens fremsendte høringsudkast til ”Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse” kom frem i 

medierne, med kritik af daværende minister. 
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faktuel og objektiv rapport. Scenen var sat, og det var derfor svært gennemskueligt for borgerne og 

seerne, om den ene eller anden part havde ret.  

 

Med udgangspunkt i Goffmans interaktionsteori tages skuespillet som et eksempel på forståelsen af 

den proces der er i forbindelse med offentliggørelse af regnskaber. Goffmans interaktionsteori 

inddrages derfor, idet der blandt andet er mange aktører, med forskellige formål, involveret i 

forbindelse med en regnskabsaflæggelse. Teorien inddrages og sammenholdes med 

departementernes regnskabsaflæggelse for finansåret 2008. 

 

Det har også været meget fremme i medierne at Justitsministeriet, og herunder særligt Politiet, 

havde et merforbrug på et trecifret millionbeløb, udover det der var bevilliget i Finansloven for 

2008. Her kom spørgsmålet, om departementet og ministeren havde haft kendskab til den store 

bevillingsoverskridelse. Der blev også spurgt ind til, hvad politiet og departementet havde foretaget 

sig, i forhold til den løbende økonomiske opfølgning i finansåret 2008. Der blev således stillet 

spørgsmålstegn ved, hvor effektivt Politiets løbende økonomiske styring og opfølgning var samt om 

omfanget og indholdet af departementets tilsynsforpligtelse med underliggende virksomheder. 

Endelig blev der også spurgt om tidspunktet for ministerens kendskab til overforbruget. Scenen var 

igen sat til sammenholdelse med Goffmans interaktionsteori og Principal-agent-teorien. 

 

De nævnte eksempler viser, at departementerne er i et spændingsfelt mellem Rigsrevisionens 

revisionsadgang i departementerne på den ene side, til departementernes betjening af ministeren, i 

forhold til den politiske dagsorden, på den anden side. Det er helt klart, at Rigsrevisionen ikke 

forholder sig til den politiske del fra departementet og til ministeren, men derimod har en særlig 

interesse i den del fra departementet, til de under ressortområdet underliggende virksomheder. Et 

centralt element er i den sammenhæng departementernes tilsyn. 

 

Kandidatafhandlingen vil på den baggrund afdække Rigsrevisionens rolle i forhold til revision af 

departementerne med fokus på departementets tilsyn samt lovgrundlaget, omfanget og 

rapporteringen af departementernes tilsyn.  

4. MÅLGRUPPEN 

Kandidatafhandlingen henvender sig primært til andre cand. merc. aud- studerende, revisorer og 

andre med interesse for revision, og herunder særligt revision i staten, statslig revision, og således 
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også Rigsrevisionen. Sekundært henvender afhandlingen sig til Finansministeriet, departementerne 

og de interne revisioner samt forskere med interesse for udvikling og styrkelse af den statslige 

revision, eller som arbejder med udvikling indenfor statslig tilsyn og styring og herunder public 

governance. 

 

Det må også forventes, at visse borgere og dele af pressen vil have en interesse i 

kandidatafhandlingens problemstilling.  

 

Aktører med interesse i kandidatafhandlingen skal nævnes Rigsrevisionen, Statsrevisorerne, 

Finansministeriet samt ressortdepartementerne og andre interessenter med fokus på udviklingen i 

revision og regnskabsrapportering af departementerne og dets tilsyn. 

5. PROBLEMFORMULERING  

Til afdækning af kandidatafhandlingens problemstilling tages der udgangspunkt i følgende 

overordnede spørgsmål: 

 

Er departementernes tilsynsforpligtelse samt rapportering tilstrækkeligt reguleret for revision heraf? 

 

For at komme frem til en konklusion på hovedspørgsmålet har jeg valgt, at beskrive og undersøge 

hvad der forstås med begrebet departementets tilsyn dels den statslige revisionsordning for revision 

af departementerne ved besvarelse af spørgsmålene 

 

1. Hvad er omfattet af departementernes tilsyn og hvordan er det reguleret? 

2. Hvordan er den statslige revisionsordning og hvordan er den reguleret? 

 

Spørgsmålene skal underbygge begreberne departementets tilsyn og grundlaget for revision af 

departements tilsyn samt lovgrundlaget, der ligger til grund. Det underbygges med Principal-agent-

teorien og Goffmans interaktionsteori som det teoretiske fundament for opgaven.  

 

Herefter rettes fokus mod departementerne, hvor der vil ske en sammenholdelse af 

departementerne. Det vil ske i form af en analyse af identificerede karakteristika i departementerne 

for udførelsen af departementernes tilsyn, og afdækkes med 
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3. Hvilke karakteristika har departementerne for udførelse af departementernes tilsyn? 

 

Analysen skal komme frem til, om der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende for revision af 

departementernes tilsyn. Analysen foretages ligeledes for at få et overblik over, hvordan 

departementerne er sammensæt finansielt og organisatorisk, og for at finde ud af, om der er nogle 

homogene eller heterogene departementer, eller om der er nogle departementer, der skiller sig ud.  

 

Det er Finansministeriet, der er ansvarlig for hvordan regnskabsaflæggelsen skal være i Staten, og 

herunder i ressortområdernes virksomheder samt departementerne. Der vil blive foretaget en 

analyse og vurdering af alle departementernes regnskabsaflæggelser for finansåret
2
 2008, for at 

identificere eventuelle fællestræk om rapportering af departementernes tilsyn. 

 

4. Hvad rapporterer departementerne om deres tilsyn i regnskabet for 2008?  

 

Analysen skal belyse hvordan departementerne har tilrettelagt og organiseret deres 

tilsynsforpligtelse og herunder hvor meget der rapporteres om. Analysen bliver rundet af med en 

vurdering af departementernes rapportering, og sammenholdes med Goffmans interaktionsteori.  

 

Med fastsættelse af regnskabsdelen ved departementet efter retningslinjer fra Finansministeriet og 

revisionsdelen ved Rigsrevisionen efter INTOSAI
3
 revisionsstandarder, vil revisionen af 

departementets tilsyn samt afrapportering heraf, i form af en erklæring, blive analyseret og vurderet. 

Med udgangspunkt i Rigsrevisionens helhedsorienterede revisionstilgang er en analyse af 

revisionen af departementernes tilsyn med til at samle revisions- og regnskabsdelen for 

departementernes tilsyn. 

 

5. Hvilke områder er omfattet af Rigsrevisionens erklæring af departementernes tilsyn for 2008, og 

hvilken bedømmelse er der givet? 

 

Med besvarelse og sammenholdelse af delkonklusionerne for de 5 underspørgsmål bliver det muligt 

at svare på hovedspørgsmålet for denne kandidatafhandling i en samlet konklusion, om hvorvidt 

                                                 

2 Finansåret svarer typisk til regnskabsåret og følger Finansloven. 
3 INTOSAI står for International Organisation of Supreme Audit Institutions, og består af 180 nationale revisionsorganer, der står for 

Rigsrevisionernes internationale revisionsstandarder, ISSAIér (International Standards of Supreme Audit Institutions). 

Rigsrevisionen er også repræsenteret i IAASB under IFAC. se også www.intosai.org.  

http://www.intosai.org/
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departementernes tilsynsforpligtelse og rapportering heraf er tilstrækkeligt reguleret for revision 

heraf. 

 

I min perspektivering vil jeg komme med mit bud på, hvordan det kan forventes at revisionen af 

departementerne, herunder departementernes tilsyn, kommer til at være i fremtiden. Det må 

forventes, at Rigsrevisionen og eventuelt Finansministeriet vil være katalysator for påvirkning og 

ændring heraf. 

 

I forhold til departementernes udarbejdelse af regnskab vil jeg komme med mit forslag til hvad 

Finansministeriet bør skærpe af krav til departementernes regnskabsaflæggelse for oplysning om 

departementernes opgavevaretagelse om departementernes tilsyn. 

 

Endelig vil jeg komme med en vurdering af om Rigsrevisionen med udgangspunkt i denne 

kandidatafhandling, kan indhente nogle gode idéer til inspiration og eventuelt foretage en større 

tværministeriel undersøgelse af departementernes tilsyn, for på den baggrund eventuelt at komme 

med nogle bedst praksis anbefalinger, eller komme med brugbare input til Rigsrevisionens 

Revisions Standard (RRS) for årsrevision. 

 

5.1 Afgrænsning 

For at sikre, at afhandlingen kan blive læst af den størst mulige kreds af interesserede, tages der i 

afhandlingen udgangspunkt i dokumenter, der kan indhentes ved anmodning om aktindsigt jf. 

Offentlighedsloven
4
. 

 

I de tilfælde hvor der i afhandlingen gøres brug af internt materiale, der ikke er omfattet om 

aktindsigt efter offentlighedsloven, er materialet anonymiseret, så det ikke fremgår fra hvilket 

ministerområde det vedrører. Jeg har i den forbindelse fundet det nødvendigt at foretage nogle 

afgrænsninger i afhandlingen, hvor det er min vurdering, at yderligere inddragelse og 

sammenholdelse, ikke vil ændre på læserens opfattelse, og ændre på de fremkomne konklusioner. 

 

Problemstillingen afgrænses til at omfatte statslig revision i Danmark. Der er således fokuseret på 

den del, der er reguleret i Grundloven, Statsrevisorloven og Rigsrevisorloven. 

 

                                                 

4 Lov nr. 572 af 19/12/1985, lov om offentlighed i forvaltningen, offentlighedsloven. 
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Det er ikke fundet relevant, at lave en sammenstilling af den statslige revision i Danmark med andre 

lande, med udgangspunkt i, at det er en kandidatafhandling. En sammenholdelse med andre lande 

kan være omfattet af en eventuel Ph(D)-afhandling. For at komme tilstrækkeligt ned i 

problemstillingerne i denne afhandling, er det derfor valgt kun at se på den statslige revision i 

Danmark. 

 

Afhandlingen skal ikke afdække hele Finansloven, men kun se på de paragraffer der direkte 

vedrører ministeriernes departement. Der ses således ikke på §1 Dronningen, §2 Medlemmer af det 

kongelige hus m.fl., §35 Generelle reserver, §36 Pensionsvæsenet, §37 Renter, §38 Skatter og 

afgifter, §40 Genudlån mv.,§41 Beholdningsbevægelser mv. og §42 Afdrag på statsgælden (netto). 

 

Afhandlingen vil ikke omfatte alle temaer for afgivelse af erklæring til departementerne, men kun 

departementernes tilsyn, der er en central del i Rigsrevisionens erklæring for fokusområde for 

forvaltningsrevision. Der ses således i afhandlingen bort fra, om regnskabet er rigtigt, der er 

omfattet af en mere traditionel finansiel revisionstilgang samt om departementet har overholdt 

bevillinger, love og forskrifter m.m., som er omfattet af en juridisk-kritisk revisionstilgang. 

 

I afhandlingen vil jeg ikke komme ind på revisors uafhængighed i forhold til revision af 

departementernes tilsyn, herunder eventuelle personlige relationer mellem revisor og departement 

samt forhold omkring revisors rotationspligt. Det er uden for problemstillingens emnefelt og en 

afhandling for sig. 

 

5.2 Metode 

Kandidatafhandlingen er skrevet af en deltidsstuderende med en revisionsmæssig baggrund fra den 

private og offentlige sektor. Afhandlingen er skrevet til brugere på tilsvarende niveau, hvorfor det 

forventes, at læseren kender de indenfor revisionen anvendte fagudtryk.  

 

Afhandlingen vil med udgangspunkt heri inddrage, Principal-agent-teorien som teoretisk platform 

for at vise behovet for en uafhængig revision, ved Rigsrevisionen i form af en parlamentarisk 

kontrol. Agentteorien bliver på den baggrund inddraget, for at få en teoretisk vinkel på 

efterspørgslen efter statslig revision. Agentteorien medvirker på den baggrund til at forklare 

kandidatafhandlingens analyse af departementernes organisatoriske sammensætning og særlige 



 
11 

karakteristika, og behovet for revision af departementerne og herunder departementernes tilsyn. 

Teorien medtages i afhandlingens empiriske analysedel. 

5.2.1 Teori 

For at afdække problemformuleringens 2 første underspørgsmål om revisionsordningen og 

revisionsgrundlaget er agentteorien valgt inddraget til grundlag for efterspørgslen efter revision 

samt til fastlæggelse af forholdet mellem Rigsrevision og virksomhed/departement. Agentteorien 

anvendes til at underbygge nødvendigheden af en parlamentarisk kontrol, særligt i forhold til 

departementet. Agentteorien er en del af afhandlingens forståelsesramme. 

 

Til at afdække de 2 efterfølgende underspørgsmål om departementernes tilsyn og departementernes 

eksterne rapportering, tages der udgangspunkt i Skærbæks teori. Som teoretisk grundlag for 

departementets eksterne rapportering bruger Skærbæk med udgangspunkt i Goffmans 

interaktionsteori, samspilsteori, skuespillet som et eksempel på forståelsen af den proces, der er i 

forbindelse med offentliggørelse af regnskaber. Skærbæk har den teori, at der er hemmeligheder i 

virksomhederne, men at der skal offentliggøres interne hemmeligheder i regnskaberne, for at opnå 

en større troværdighed hos regnskabsbrugerne. Skærbæks teori bruges som grundlag i 

afhandlingens analyse af departementernes regnskaber for 2008. 

5.2.2 Analyse 

Der foretages en analyse af departementernes organisering og økonomiske forhold, herunder i 

forhold til deres tilsynsforpligtelse, ved en sammenholdelse af informationer fra ministeriernes egen 

hjemmeside, regnskaber og Finanslov m.m. Analysen skal identificere eventuelle særlige 

karakteristika i det enkelte departement. 

 

Den empiriske analyse i afhandlingen er foretaget som en komparativ analyse af alle 

departementernes regnskabsaflæggelser for 2008, med fokus på rapportering om departementernes 

tilsyn.  

 

I forhold til analyse af revisionen af departementerne, foretages den med udgangspunkt i 

Rigsrevisionens afgivne erklæringer med revisionsrapport for departementerne for 2008, der er det 

første finansår, hvor Rigsrevisionen afgiver erklæringer til departementerne.  
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5.2.3 Dataindsamling 

Dataindsamlingen er baseret på inddragelse af forfatterens indsigt i planlægning, gennemførelse og 

rapportering om revisionen af et departement og herunder erklæringsafgivelse, gennem forfatterens 

arbejdsopgaver i Rigsrevisionen. 

 

Herudover er dataindsamlingen og analysen sket ved indhentning af relevante lærebøger, søgning 

på internettet, gennemgang af relevant lovgivning og anden regulering, revisionsstandarder, artikler, 

publikationer samt ved gennemgang af ministeriernes hjemmesider, for gennemgang af emnet samt 

årsregnskaberne for departementerne for 2008. 

5.2.4 Kildekritik 

Det forhold, at forfatteren er ansat i Rigsrevisionen kan umiddelbart indeholde den risiko, at 

Rigsrevisionen kommer til at fremstå mere positivt end nødvendigt er. Det er dog min hensigt at 

gøre det så objektivt som muligt, for at det ikke kommer til at fremstå sådan. 

 

Lovgivning og standarder, cirkulærer og vejledninger 

Der tages i afhandlingen udgangspunkt i den gældende lovgivning og standarder der er relevant for 

afhandlingens emne.  

 

Da Finansministeriet og herunder Økonomistyrelsen står for fastlæggelsen af regnskabsaflæggelsen 

i Staten i overensstemmelse med Lov om statens regnskabsvæsen, kan det ikke helt udelukkes, at 

der tages visse politiske hensyn fra Finansministerens side i forhold til ministerkollegaerne i de 

øvrige ministerier. Således skal lovgivning, cirkulærer og vejledninger fra Finansministeriet, 

herunder Økonomistyrelsen læses kritisk.    

 

Lærebøger 

Lærebøgerne er skrevet af faglige eksperter med en særlig indsigt i emnet, og da de anvendes på 

højere læreanstalter, skal bøgerne have en høj faglig standard. Der er dog mulighed for, at 

forfatteren kan komme med subjektive vurderinger af stoffet, således at jeg skal forholde mig 

kritisk til lærebøgerne som kilde. 

 

Artikler & publikationer 

En artikel eller en publikation er en behandling af et konkret emne, hvor der kan være flere 

forfattere, der behandler forskellige vinkler på emnet. Artiklen eller publikationen vil typisk være 
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præget af den enkelte forfatters syn på og holdning til emnet og vil således være mere eller mindre 

subjektiv. Det gør det vanskeligt at anvende artikler og publikationer som primære kilder, hvorfor 

der overvejende kan henvises hertil i afhandlingen men ellers kræver brugen heraf sund fornuft og 

kritisk sans. 

 

5.3 Struktur 

Ud fra problemstillingen har jeg valgt at opstille afhandlingens opbygning ud fra følgende struktur: 

 

1. Indledning, problemformulering, metode, formål og struktur m.m. 

2. Grundlaget for departementernes tilsyn  

3. Beskrivende og teoretisk tilgang til statslig revision 

4. Analyse af karakteristika i departementerne  

5. Analyse af departementernes finansielle regnskab   

6. Analyse af Rigsrevisionens erklæringer til departementerne og dets tilsyn  

7. Konklusion 

8. Perspektivering 
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6. DEPARTEMENTERNES TILSYN 

Når der i det følgende tages udgangspunkt i ministerierne for 2008, er det nødvendigt at have 

kendskab til ministerrokaden hvor der blev ændret i ministerier, nedlagt ministerier samt oprettet 

nye ministerier. Bilag 1 viser hvilke ministerier, der er sket ændring i fra finanslov 2007 til 

finanslov 2008. Der er ikke sket ændringer i ministerierne i forhold til finanslov 2009. Af bilag 1 

ses det, at der er sket ændringer på 5 ministerområder fra 2007 til 2008. Det er forhold der har 

betydning for departementernes tilsyn, på de berørte ministerområder
5
. 

 

6.1 Lovgrundlag 

Jf. § 3 i lov nr. 131 af 28. marts 1984 om statens regnskabsvæsen mv. fastsættes Bekendtgørelse om 

statens regnskabsvæsen
6
. Lovens formål er, at regnskabsvæsenet skal bidrage til en sikker og 

effektiv økonomiforvaltning på alle niveauer i statsforvaltningen, og skal i størst muligt omfang 

foregå digitalt med brug af færrest mulige ressourcer og størst mulig automatisering jf. §1 i loven. 

Bestemmelserne omfatter alle statsinstitutioner så som departementer, og underliggende 

virksomheder m.v. 

 

Det er Finansministeriet der fastsætter reglerne om statens regnskabsvæsen, mens det er 

Økonomistyrelsen der forestår udmøntningen af reglerne om statens regnskabsvæsen. 

 

Regnskabsbekendgørelsen §7, Ministeriernes departementer: 

”Ministeriernes departementer fastsætter i samarbejde med Økonomistyrelsen opdelingen på virksomheder 

indenfor ministerområdet. 

Stk.2. Departementerne tilrettelægger regnskabsvæsenet inden for deres områder, herunder omlægninger 

vedrørende de i § 11, stk. 2, nævnte systemer, og fører kontrol med overholdelsen af reglerne om statens 

regnskabsvæsen samt sikrer tilvejebringelsen af de oplysninger, der er nævnt i § 1. 

Stk.3. Ved tilrettelæggelsen af regnskabsvæsenet skal departementerne sikre, at virksomhederne og de 

regnskabsførende institutioner har en sådan størrelse, at de kan gennemføre en forsvarlig tilrettelæggelse af 

regnskabsvæsenet. 

Stk.4. Hvis dette ikke er muligt, skal departementerne på anden måde sikre, at der kan gennemføres en 

forsvarlig tilrettelæggelse af regnskabsvæsenet eventuelt ved, at regnskabsfunktionerne samles i fælles 

regnskabsmæssige driftscentre eller varetages af eksterne driftscentre. 

Stk.5. Departementerne skal udarbejde en ministerieinstruks jf. §§ 13-15.   

 

Departementernes ansvar for tilrettelæggelsen af regnskabsvæsenet indenfor ministerområderne 

indebærer, at departementerne har det overordnede ansvar for at sikre, at reglerne i 

                                                 

5 Se bilag 2 for ministersammensætningen 
6 BEK nr. 1693 af 19/12/2006, Finansministeriet. I daglig tale regnskabsbekendgørelsen. Se eventuelt også bilag 4 
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regnskabsbekendtgørelsen overholdes af virksomhederne på ministerområderne. Departementerne 

har endvidere ansvaret for omlægninger i ministerområdernes systemanvendelse på 

regnskabsområdet (inkl. løn- og betalingssystemer), herunder ansvaret for den konkrete 

tilrettelæggelse af overgangen fra anvendelse af centrale - til lokale økonomisystemer.  

 

Departementernes ansvar for tilrettelæggelsen af regnskabsvæsenet indebærer, at departementerne 

indenfor bekendtgørelsens rammer, skal udstikke nærmere retningslinjer til virksomhederne 

omkring regnskabsvæsenets tilrettelæggelse. 

 

Det er også departementernes ansvar at sikre, at de under ministerområdet hørende virksomheder 

har en sådan størrelse, at de kan gennemføre en forsvarlig tilrettelæggelse af regnskabsvæsenet og 

dermed overholde bekendtgørelsens bestemmelser om funktionsadskillelse mellem registrerings- og 

betalingsfunktionen (§ 30) og mellem systemudvikling m.v. og registrerings/betalings-funktioner 

(§21).  

 

Hvis der på et ministerområde findes virksomheder, der ikke kan overholde bestemmelserne om 

funktionsadskillelse, skal departementerne sikre, at der på anden måde sikres en forsvarlig 

tilrettelæggelse af regnskabsvæsenet, eventuelt ved at samle regnskabsfunktioner i fælles 

regnskabsmæssige driftscentre, eller ved at overlade disse funktioner til eksterne driftscentre.  

 

Departementernes overordnede tilrettelæggelse af ministerområdets økonomiforvaltning samt 

departementernes tilsynsforpligtelse beskrives i ministerieinstruksen, der bliver særligt interessant 

med oprettelse af Statens It og ØkonomiServiceCenter (ØSC) på Finansministeriets område. 

 

6.2 Departementernes tilsynsforpligtelse 

Departementerne er den overordnede tilsynsmyndighed på hvert ministerområde. 

 

Ministerinstruksens formål og indhold fremgår af §§13-15 i regnskabsbekendgørelsen:   

§ 13. Hvert ministerium skal udarbejde og ajourføre en ministerieinstruks, der beskriver 

ministerområdets forretningsområde og opdeling på virksomheder, herunder hvilke hovedkonti
7
 

inkl. bevillingslovenes fællesparagraffer, der henhører under de enkelte virksomheder.  

§ 14. Ministerieinstruksen skal herudover indeholde:  

                                                 

7 Hovedkonti er den måde midlerne i Finansloven underopdeles på indenfor et ministerområde, der består af hver sin paragraf. 

Hovedkonti fremgår som et af de første skemaer i Finansloven for det enkelte paragrafområde/ministerområde. 

http://www.oav.dk/sw940.asp


 
16 

1) En beskrivelse af tilrettelæggelsen af ministerområdets overordnede regnskabsforvaltning.  

2) En beskrivelse af hvornår der i årets løb skal godkendes perioderegnskaber samt en beskrivelse 

af procedurerne omkring regnskabsgodkendelsen, jf. § 36, herunder en angivelse af eventuelle 

formaliserede procedurer for udførelsen af departementets tilsyns- og kontrolfunktioner.  

§ 15. Den af departementets ledelse godkendte ministerieinstruks sendes til Rigsrevisionen og 

virksomhederne på ministerområdet.  

 

Overordnet skal ministerieinstruksen således indeholde information om: 

 Ministeriets forretningsområde og opdeling på virksomheder  

 Ministerområdets tilrettelæggelse af den overordnede regnskabsforvaltning  

 Tilrettelæggelsen af regnskabsgodkendelsen indenfor ministerområdet og formaliserede 

tilsyns- og kontrolfunktioner i forbindelse hermed  

 

For udøvelsen af departementets tilsyn er det særligt § 14 stk. 2, der er interessant, idet det anføres 

at departementet skal angive de formaliserede procedurer som departementet anser for nødvendige, 

for at udøve departementets tilsyn så effektivt og redeligt som muligt indenfor ministerområdet. 

 

Til hjælp for departementerne har Økonomistyrelsen udarbejdet ”Vejledning om udarbejdelse af 

ministerieinstrukser” af den 24. april 2001
8
. I relation til de formaliserede tilsyns- og 

kontrolfunktioner nævner vejledningen specifikt, at ministerieinstruksen skal indeholde nærmere 

retningslinjer til virksomhederne om godkendelsen af perioderegnskaberne overfor departementet, 

herunder retningslinjer til virksomhederne omkring forhold, som de bør være opmærksom på i 

forbindelse med godkendelsen af deres regnskaber. 

 

Departementets tilsyn vil med udgangspunkt i kravene til departementet, jf. Lov om statens 

regnskabsvæsen, Regnskabsbekendgørelsen, ministerieinstruks samt vejledning hertil, overvejende 

være rettet mod den finansielle og faglige del samt it-understøttelsen heraf. 

 

Departementet har det overordnede ansvar for styringen indenfor ministerområdet, og sikrer den 

overordnede prioritering af ressourcer og opgaver, ved at omsætte politiske mål og rammer til konkrete 

resultatkrav og bevillinger. Dette sker ved udmelding af finanslovsrammer og ved indgåelse af resultat- 

og direktørkontrakter9 med virksomhederne. Departementet har ansvaret for at sikre en betryggende 

økonomistyring og regnskabsforvaltning på ministerområdet, der sker gennem udmelding af fælles 

retningslinjer for økonomiopfølgning og regnskabsgodkendelse samt departementets opfølgning på 

                                                 

8 Kan findes i Økonomistyrelsens økonomiske administrative vejledning på www.oav.dk 
9 I staten indgås der årligt resultatkontrakter og direktørkontrakter mellem departementschef og virksomhedernes direktør. 
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efterlevelsen heraf. Departementet har endelig ansvaret for udarbejdelse af og opfølgning på 

koncernfælles politikker, fx. udbudspolitik, indkøbspolitik og It-sikkerhedspolitik. 

 

Departementerne har som overordnet myndighed en forpligtelse til at føre tilsyn med, at den 

økonomiske samt den aktivitetsmæssige styring i ministeriets virksomheder og institutioner er 

tilrettelagt på en betryggende vis og indenfor politisk fastsatte rammer. Det sikres dels ved at der 

udarbejdes ministerieinstrukser, virksomhedsinstrukser og regnskabsinstrukser samt ved udarbejdelse af 

resultatkontrakter og direktørkontrakt med virksomheden og direktøren. Endelig skal departementet 

sikre at virksomhederne handler indenfor lovens rammer, svarende til de i Finansloven tildelte 

bevillingsrammer. 

 

For at varetage departementernes tilsynsforpligtelse skal der således etableres nogle procedurer for:  

 

 opfølgning på virksomhedernes opgavevaretagelse, i forhold til indgået resultatkontrakt. 

 Systematisk ledelsesinformation 

 Løbende økonomiopfølgning 

 Krav til regnskabsgodkendelse 

 

I forhold til departementernes opfølgning på virksomhedernes aktivitetsmæssige og økonomiske 

udvikling på ministerområdet, er det i dag også nødvendigt at have fokus på it. Digitaliseringen er 

blevet meget central i regeringens effektiviseringsstrategi af den statslige og offentlige sektor, og er 

således også central for departementet, virksomhederne og for revisionen. Derfor gennemgås kort 

departementernes tilsynsansvar på it-området i det følgende.  

 

Formålet med departementets it-tilsyn er at vurdere, om it-anvendelsen foregår hensigtsmæssigt, 

pålideligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så datas fortrolighed, integritet og tilgængelighed sikres 

i nødvendigt omfang. Tilsynet er således en vigtig og integreret del af departementets ledelses- og 

styringsopgaver, der skal optages i ministerieinstruksen. 

 

Departementet skal føre tilsyn med it
10

-anvendelsen i ministeriets virksomheder, hvor it-

anvendelsen er af væsentlig betydning for opgavevaretagelsen på ministerområdet. Det er efter min 

mening de færreste virksomheder hvor det ikke er tilfældet i dag. Opgavevaretagelsen omfatter 

anvendelsen af regnskabsdata og data vedrørende myndigheds- og administrative opgaver m.m.  

                                                 

10 IT- og Telestyrelsen; Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Se: http://www.itst.dk/it-sikkerhed/ds-484/kapitler-i-ds-

484/organisering-af-informationssikkerhed/departementets-tilsynsansvar/?searchterm=departementets%20tilsyn 
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Tilsynet med it-anvendelsen vedrører virksomhedens organisation og herunder de administrative 

forretningsgange og interne kontroller på it-området.  

 

6.3 Goffmans interaktionsteori 

For at kunne tolke og analysere et regnskab er det nødvendigt at finde en metode, der kan hjælpe 

regnskabslæser med at nedbryde regnskabet. Ved at analysere et regnskab og komme frem til 

troværdige konklusioner, er det nødvendigt at kunne gennemskue den proces, som 

regnskabsproducent gennemgår i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet. Det er i denne proces, 

at regnskabsproducent skaber troværdighed om regnskabet og de informationer det indeholder. 

Hvordan regnskabsproducent anskuer denne proces kan der analyseres frem til, ved brug af 

interaktionsteorien af sociologen Erving Goffman. 

 

Erving Goffman forklarer det, der sker i revisionsprocessen med hjælp af Impression Management 

tankegangen, der tager udgangspunkt i, at der i dagligdagen er ansigt til ansigt situationer, hvor den 

enkelte hver især, udviser en bestemt adfærd i forhold til at give et bestemt indtryk. Han bruger 

udtrykket ”masker” som de indtryk den enkelte sender til en anden via sin adfærd. Det kan være 

statsministeren i forhold til en minister, eller ministeren i forhold til sin departementschef, eller 

departementschefen i forhold til en direktør, eller statsrevisorerne i forhold til en minister eller 

rigsrevisor i forhold til en departementschef blot for at nævne nogle eksempler herpå. De alle 

ønsker at give et bestemt indtryk til den anden via sin adfærd. 

 

Erving Goffmans interaktionsteori beskriver hvordan aktører interagerer med hinanden, og hvad det 

er som organiserer den med interaktionen forbundne kommunikation
1
. Denne teori kan bruges i 

analysearbejdet, for at se hvem regnskabet i sin kommunikation henvender sig til
11

, samt prøver at 

styre læserens fortolkning af selve regnskabet. Dermed er regnskaber med til at skabe et bestemt 

portræt, maske, af virksomheden og dens holdninger i læserens bevidsthed. Interaktionsteorien går 

ud på at regnskabsproducent lægger sin adfærd til rette med henblik på at gøre et bestemt indtryk på 

regnskabsbruger. De indtryk som regnskabsproducenten sender til andre, kalder Goffman for 

masker, for at påvirke læsers indtryk. Goffman opererer med seks generelle dramaturgiske 

principper: 

                                                 

     1 Artikel af Peter Skærbæk – Det årlige maskespil om regnskaber set i en interaktiv og kommunikativ kontekst. 

11 Finansministeriet, Rigsrevisionen og eventuelt ressortdepartementet. 
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1. Forestillingen, (regnskabsaflæggelsen) 

2. Teamet, (virksomhedens direktion og departementschef) 

3. Regionerne, (de regnskabsansvarlige i virksomhed og tilsynsansvarlige i departementet) 

4. De modstridende roller (de regnskabsansvarliges viden i forhold til det der rapporteres) 

5. Kommunikationen af indtrykkene, (forsøge at styre modtagerens fortolkning af indtryk) 

6. Styringen af kommunikationen, (sikre at hemmeligheder ikke afsløres) 
 

Forestillingen er dramatiserede præsentationer af en facade. Forestillingen er en idealisering af sig 

selv, og skal beskytte en meget sårbar opfattelse af sig selv.  Det er her, de skaber et indtryk af sig 

selv, som de meget gerne vil vise omverden og dem selv internt. Forestillingen bygger på et nøje 

udarbejdet manuskript, som performerne benytter sig af for at få de helt rigtige budskaber igennem 

til tilskuerne. Det kan relateres til de konkrete aktører, der er i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen så som økonomidirektør, regnskabschef, departementschef og tilsvarende.  

 

Teams er den gruppe af aktører, der opfører forestillingen. Det, der er afgørende for om man 

tilhører teamet, er om teamet føler, at man som individ bidrager til forestillingen. I teamet kan der 

ske grupperinger, der hver især har deres lokale strategier, som de ønsker at præsentere for 

publikum. Det kan være et møde vil vise, at de har lavet et godt stykke arbejde, mens andre måske 

ikke har, eller det kan være for at beskytte sig selv og sin stilling, blot for at komme med nogle 

eksempler. 

 

I Goffmans teori taler han om to regioner, der opdeler lokaliteterne. Den ene er Backstage, hvor 

man planlægger og udmønter forestillingen.  Backstage er hvor teamet planlægger deres indtryk, 

som de skal performe for publikum.  Dette publikum vil samtidig blive analyseret, så teamet kan 

tilrettelægge de helt rigtige indtryk til disse, og på den måde styre publikum i den ønskede retning, i 

forhold til forståelse af regnskabet/forestillingen. Backstage skal sørge for, at minimere risikoen for, 

at forstyrrende elementer kan ødelægge indtrykket af forestillingen for publikum. Det er også 

backstage, at teamet planlægger deres indtryk, så de kommer til at stå i et godt lys hos modtageren. 

Det kan eksempelvis være de strategiske overvejelser en virksomhed gør sig inden afholdelse af et 

møde med eksempelvis Rigsrevisionen. 

 

Den anden region er frontstage, hvor skuespillerne opfører dramaet i henhold til manuskriptet. 

Mellem backstage og frontstage er der en bevogtet adgangsvej, som adskiller de to scener. Denne 

adgangsvej er til for at sikre, at teamet kan slappe af i forhold til de indtryk, de lige har fremført på 

scenen. Det er her at regnskabsmødet gennemføres eller hvor regnskabet offentliggøres. 
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De modstridende roller er viden om bagregionsadfærd, som kan være meget værdifuld. Forskellen 

mellem backstage og frontstage er det gab af viden, der er mellem det performeren ved og det han 

kommunikerer til tilskuerne. Det skal forstås således, at der er forskel på hvad regnskabsaflægger 

har viden om, og hvad der så rent faktisk fortælles til eksempelvis Rigsrevisionen, eller rapporteres 

om i regnskabet.  

 

Den viden, som tilskuerne, overvejende Finansministeriet og Rigsrevisionen og i mindre grad 

departementet, ikke har umiddelbar adgang til, kategoriserer Goffman som fem forskellige typer 

hemmeligheder: 

 

1. De sorte hemmeligheder 

2. De strategiske hemmeligheder 

3. De interne hemmeligheder 

4. De betroede hemmeligheder 

5. De frie hemmeligheder 

 

De sorte hemmeligheder er dem, der ville være helt usammenlignelige med de indtryk, man 

kommunikerer på scenen. Afsløringen af disse sorte hemmeligheder ville være meget skadelige for 

stykket, virksomheden. De strategiske hemmeligheder er de handlinger, man har tænkt sig at 

fremføre i skuespillet, aflægge eller skrive om i regnskabet. De interne hemmeligheder skader ikke i 

samme grad skuespillet ved offentliggørelse, men vil ikke nødvendigvis selv blive fortalt eller 

skrevet om. De betroede hemmeligheder afsløres ikke, da de ville afsløre performeren, ved dels 

personen samt virksomheden. De frie hemmeligheder er som ordet antyder tilgængelige for 

tilskuerne ved søgen. 

 

I kommunikationen af indtrykkene er det vigtigt, at performeren har styr på skuespillet og skaber 

den troværdighed, der kræves for at fastholde tilskuerne i deres indtryk. Performeren vil med 

forskellige strategier sørge for at styre publikums opfattelse af de kommunikerede indtryk i den for 

teamet ønskede retning. 

 

Det sidste princip er ”impression management” eller styring af kommunikationen. Det er her, at 

skuespilleren skal sørge for at udføre skuespillet i henhold til manuskriptet og sikre sig, at 

forestillingen ikke tabes på gulvet. Skuespilleren skal sikre, at der ikke kommer hemmeligheder ud, 

der vil ændre publikums, regnskabslæsers, opfattelse af forestillingen. Det er her, at den gode 

skuespiller fastholder ”illusionen” og dermed publikums opfattelse af forestillingen. 



 
21 

 

Det man skal se på i regnskaber er, at de er rettet imod specifikke grupper med hver deres indtryk 

og holdninger. Regnskabet er udarbejdet til disse interessenter og de ønsker om oplysninger og 

information, som de har. Det vil sige til departementet men særligt Finansministeriet og 

Rigsrevisionen. 

 

Det er min vurdering at Goffmans interaktionsteori også kan anvendes for statslige virksomheder, 

der har få definerede interessenter, da de dramaturgiske principper viser de hensyn, der skal tages, i 

forbindelse med regnskabsudarbejdelse og revision heraf. Dog er kravene til den statslige 

afrapportering ret objektiv i sin opbygning, og giver således begrænset plads til at komme med de 

forskellige typer af hemmeligheder, end for regnskaber aflagt efter årsregnskabslovens 

bestemmelser. 

 

6.4 Sammenfatning  

Departementernes tilsyn vil med udgangspunkt i kravene til departementet, jf. Lov om statens 

regnskabsvæsen, Regnskabsbekendgørelsen og ministerieinstruks, overvejende være rettet mod den 

finansielle og faglige del samt it-understøttelsen heraf. Formålet med departementernes it-tilsyn er 

at vurdere, om it-anvendelsen foregår hensigtsmæssigt, pålideligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, 

så datas fortrolighed, integritet og tilgængelighed sikres i nødvendigt omfang.  

 

Departementerne har det overordnede ansvar for styringen indenfor ministerområdet, og sikrer den 

overordnede prioritering af ressourcer og opgaver, ved at omsætte politiske mål og rammer til konkrete 

resultatkrav og bevillinger. Dette sker ved udmelding af finanslovsrammer og ved indgåelse af resultat- 

og direktørkontrakter12 med virksomhederne. Departementerne har ansvaret for at sikre en betryggende 

økonomistyring og regnskabsforvaltning på ministerområdet, der sker gennem udmelding af fælles 

retningslinjer for økonomiopfølgning og regnskabsgodkendelse samt departementernes opfølgning på 

efterlevelsen heraf.  

 

Departementerne har som overordnet myndighed en forpligtelse til at føre tilsyn med, at den 

økonomiske samt den aktivitetsmæssige styring i ministeriets virksomheder og institutioner er 

tilrettelagt på en betryggende vis og indenfor politisk fastsatte rammer. Det sikres dels ved at der 

udarbejdes ministerieinstrukser, virksomhedsinstrukser og regnskabsinstrukser samt ved udarbejdelse af 

                                                 

12 I staten indgås der årligt resultatkontrakter og direktørkontrakter mellem departementschef og virksomhedernes direktør. 
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resultatkontrakter og direktørkontrakt med virksomheden og direktøren. Endelig skal departementerne 

sikre, at virksomhederne handler indenfor lovens rammer, svarende til de i Finansloven tildelte 

bevillingsrammer. 

 

Efter gennemgang af grundlaget for departementernes tilsyn, og teorien der er inddraget til brug 

herfor, vil der i det følgende blive gennemgået grundlaget for revisionen af departementerne, og 

herunder departementernes tilsyn. 
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7. STATENS REVISIONSORDNING 

7.1 Lovgrundlag 

Lovgrundlaget for den statslige revisionsordning i Danmark fremgår af Grundloven
13

, 

Statsrevisorloven
14

 og Rigsrevisorloven
15

, og består af Statsrevisorerne og Rigsrevisionen. 

Statsrevisorerne fungerer som det parlamentariske revisionsorgan mens Rigsrevisionen er en 

uafhængig institution under Folketinget. 

 

Om den statslige revision siger statsrevisor Mogens Lykketoft
16

 således: 

”I virkeligheden er der ikke mange – selv ikke i Folketinget – der kender forholdet mellem 

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen”. 

 

7.2 Statsrevisorerne 

De af Folketinget valgte statsrevisorer udgør for tiden følgende medlemmer
17

: Peder Larsen, 

(formand), Henrik Thorup (næstformand), Helge Adam Møller, Svend Erik Hovmand, Mogens 

Lykketoft og Manu Sareen
18

. 

 

Statsrevisorkollegiet er valgt af Folketingets partier og kravet om valg af statsrevisorer står 

nedskrevet i Grundloven. 

 

Grundlovens § 47, stk.2: 

”Folketinget vælger et antal revisorer. Disse gennemgår det årlige statsregnskab og påser, at 

samtlige statens indtægter er opført heri, og at ingen udgift er afholdt uden hjemmel i finansloven 

eller anden bevillingslov. De kan fordre sig alle fornødne oplysninger og aktstykker meddelt. De 

nærmere regler for revisorernes antal og virksomhed fastsættes ved lov”
19

. 

 

                                                 

13 Lov nr. 169 af 05/06/1953, Grundloven. § 47. Stk. 1. Statsregnskabet skal fremlægges for folketinget senest seks måneder efter 

finansårets udløb. Stk. 2. Folketinget vælger et antal revisorer. Disse gennemgår det årlige statsregnskab og påser, at samtlige statens 

indtægter er opført deri, og at ingen udgift er afholdt uden hjemmel i finansloven eller anden bevillingslov. De kan fordre sig alle 

fornødne oplysninger og aktstykker meddelt. De nærmere regler for revisorernes antal og virksomhed fastsættes ved lov. Stk. 3. 

Statsregnskabet med revisorernes bemærkninger forelægges folketinget til beslutning. 

14 LBK nr. 4 af 07/01/1997, Bekendtgørelse af lov om statsrevisorerne 
15 LBK nr. 3 af 07/01/1997, Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. 
16 Risen 2/2008 side 7. Rigsrevisionens personaleblad. 
17 Se eventuelt også bilag 2 for nærmere præsentation heraf. 
18

 Se også bilag 3. 
19 www.folketinget.dk/statsrevisorerne 

http://www.folketinget.dk/statsrevisorerne
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I bekendtgørelse af lov om statsrevisorerne
20

, Statsrevisorloven, fremgår det af §1: ”Folketinget 

vælger mindst 4 og højest 6 lønnede statsrevisorer og en stedfortræder for hver statsrevisor. Inden 

for den forannævnte ramme fastsættes antallet af statsrevisorer ved folketingsbeslutning”. 

 

Ved folketingsbeslutningens §1 er det fastsat, at der vælges 6 statsrevisorer og 6 stedfortrædere, og 

at valget sker for 4 år af gangen regnet fra den 1. oktober. Valget til statsrevisor er således ikke 

afhængigt af et folketingsvalg.  

 

Af Statsrevisorlovens § 3 fremgår det, at. ”Statsrevisorerne er berettiget til at lægge de beretninger, 

der i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. afgives af rigsrevisor, til grund for 

deres virksomhed i medfør af §2”. 

 

Det fremgår ligeledes af Statsrevisorloven, at Statsregnskabet skal afgives til Statsrevisorerne senest 

6 måneder efter finansårets udløb. Statsrevisorerne gennemgår det statslige regnskab og påser, at 

samtlige statens indtægter er opført heri, og at ingen udgift er afholdt uden hjemmel i finansloven 

eller anden bevillingslov
21

.  

 

Ved gennemgangen kontrollerer Statsrevisorerne, at regnskabet er rigtigt, og at de dispositioner, der 

er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og 

andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Statsrevisorerne vurderer 

ligeledes, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 

de virksomheder, der er omfattet af regnskabet jf. statsrevisorlovens §2 stk. 3. Statsrevisorerne 

afgiver på den baggrund ”Beretning om revision af statsregnskabet 2008”, der vedrører finansåret 

2008 og afgives den 25. november 2009
22

. 

 

Statsrevisorerne er de eneste, der kan bede Rigsrevisionen ved rigsrevisor undersøge et område. 

Således kan hverken et ministerium, politikere, borgere eller pressen bede Rigsrevisionen foretage 

en større undersøgelse af et konkret forhold, men det kan danne grundlag for, at Rigsrevisionen selv 

vælger at foretage en større undersøgelse, hvis der viser sig at være et reelt grundlag herfor, og det 

samtidig har en politisk relevans. 

 

                                                 

20 Lovbekendtgørelse nr. 4 af 7. januar 1997, bekendtgørelse af lov om statsrevisorerne. Statsrevisorloven er udarbejdet af tidligere 

finansminister Mogens Lykketoft. 
21 Statsrevisorlovens §2 stk. 2 er i overensstemmelse med ordlyden i Grundlovens §47, stk. 2. 
22 Fremgår af statsrevisorernes mødeplan for 2009 på www.folketinget.dk/statsrevisorerne 
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Det er på baggrund af Rigsrevisionens udarbejdede beretninger og notater, at Statsrevisorerne 

kommer med kritik af ministerier og styrelser, samt anfører tiltag Statsrevisorerne mener bør ske. 

Det offentliggøres til ministerier, styrelser og offentligheden. 

 

Statsrevisorerne afgiver for hvert finansår en Endelig Betænkning over statsregnskabet, der er 

statsrevisorernes indstilling til Folketinget, der skal godkende revisionen af det årlige statsregnskab. 

Endelig Betænkning indeholder ligeledes de enkelte ministerområders redegørelse til de enkelte 

revisionsberetninger, rigsrevisors eventuelle kommentarer hertil samt ligeledes statsrevisorernes 

eventuelle bemærkninger til den enkelte revisionssag. Der er tale om en lang demokratisk proces og 

således afgives Endelig betænkning 2007 onsdag den 27. marts 2009
23

. 

 

Ved løsningen af statsrevisorernes opgaver samarbejder statsrevisorerne med rigsrevisor, der er den 

øverste chef i Rigsrevisionen. Det betyder at statsrevisorerne har pligt til at afgive de beretninger de 

modtager fra rigsrevisor, til Folketinget med eller uden kommentarer. Det hvad enten der er tale om 

en statsrevisorforespørgsel eller en af Rigsrevisionen selvvalgt udarbejdet større undersøgelse. 

Statsrevisorerne kommer i dag altid med kommentarer til en beretning og typisk  enstemmigt. 

 

Der pågår en gennemgang af den statslige revision foranlediget af Statsrevisorerne. 

Statsrevisorernes syn på udviklingstendenser og krav til den statslige revision, kan sammenfattes i 

nedenstående punkter
24

: 

1. Krav om kompetence 

2. Sans for væsentlighed og risiko 

3. Krav om politisk relevans 

4. Krav om troværdighed og integritet 

 

Det må således forventes, at udviklingen i den statslige revision, Statsrevisorerne og 

Rigsrevisionen, vil have fokus på ovenstående punkter fremadrettet, så det bliver spændende at se 

hvad det konkret udmønter sig i engang i 2010.  

 

7.3 Rigsrevisionen 

Rigsrevisionen er Folketingets uafhængige revision, og er del af den parlamentariske kontrol, der 

har til opgave, at revidere statens regnskaber og efterfølgende rapportere til Statsrevisorerne, om 

                                                 

23 Fremgår af statsrevisorernes mødeplan for 2009 på www.folketinget.dk/statsrevisorerne. 
24 DJØF-arrangement i Rigsrevisionen den 11. september 2009 ved formand for Statsrevisorerne Peder Larsen. 
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forvaltningen fungerer effektivt og redeligt. Rigsrevisionen er således statens revisionsmyndighed, 

der sammen med Statsrevisorerne reviderer statens regnskaber. Rigsrevisionens øverste chef er 

rigsrevisor
25

 Henrik Otbo og Rigsrevisionen er i finansloven for 2009 optaget med en bevilling på 

ca. 190 mio. kr. og med ca. 270 medarbejdere. Rigsrevisionen revideres eksternt af det private 

revisionsfirma Grant Thornton.  

 

Rigsrevisionen er organisatorisk placeret som en uafhængig institution under Folketinget, som en 

del af den parlamentariske kontrol med rapportering til Statsrevisorerne. Rigsrevisionen er stiftet 

den 1. januar 1976 men blev først en uafhængig institution i 1991, såvel organisatorisk som 

bevillingsmæssigt, med overførslen fra Økonomministeriet til Folketinget. Uafhængighed er således 

i dag et nøgleord for Rigsrevisionen og betyder helt konkret at: 

 

1. Det udelukkende er Statsrevisorerne, som kan bede Rigsrevisionen om revision af et 

område. 

2. Rigsrevisionen selv kan tage initiativ til revision af et område. 

3. Rigsrevisionen selv vælger sin undersøgelsesmetode for revision af et område. 

 

Rigsrevisionens opgaver er lovbestemte og fremgår af grundloven, statsrevisorloven og 

rigsrevisorloven. Rigsrevisorloven jf. Bekendtgørelse af lov om revision af statens regnskaber 

m.m.
26

 fastsætter rammen for rigsrevisor. Rigsrevisionen udfører de i statsrevisorlovens § 2 stk. 2 & 

3 nævnte opgaver i overensstemmelse med rigsrevisorlovens § 3 og 17. Rigsrevisionen er ikke 

omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven, men har nogle tilsvarende regler, der beskrives 

i instruks for rigsrevisor. 

 

Statens regnskaber omfatter 220 virksomheder, det kan være departementer, styrelser, universiteter 

m.m. Herudover gennemgår og/eller reviderer Rigsrevisionen virksomheder, aktieselskaber og 

fonde, som staten yder tilskud til. Rigsrevisionen foretager også en vurdering af om de penge, 

statens institutioner modtager, er anvendt på den bedst tænkelige måde.  

Endelig giver Rigsrevisionen råd og vejledning til virksomhederne om, hvordan de kan forbedre 

deres regnskabsførelse for at fastholde eller sikre en sikker og effektiv økonomiforvaltning.  

 

Rigsrevisorlovens § 3: 

”Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af 

regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 

                                                 

25 Rigsrevisor skal godkendes af Folketingets formand samt Folketingets Udvalg for Forretningsordenen jf. rigsrevisorlovens § 1. 
26 Lovbekendtgørelse nr. 3 af 7/1 1997 
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samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der 

er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, 

der er omfattet af regnskabet”. 

 

Heraf kan det udledes at den statslige revision består af 3 revisionsopgaver: 

1. Finansiel revision (Financial audit) 

2. Juridisk-kritisk revision (Compliance audit) 

3. Forvaltningsrevision (Performance audit) 

 

Finansiel revision 

Ved den finansielle revision efterprøver Rigsrevisionen om regnskabet er rigtigt, hvilket betyder 

uden væsentlige fejl og mangler. Den finansielle revision er meget identisk med den revision der 

udføres af de private revisionshuse for private virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. 

 

Juridisk-kritisk revision 

Her efterprøver Rigsrevisionen, om de dispositioner virksomheden har foretaget, og som er omfattet 

af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 

samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

Forvaltningsrevision 

Her vurderer Rigsrevisionen, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 

midler og ved driften af de virksomheder, som er omfattet af regnskabet. Det at virksomhederne 

skal tage skyldige økonomiske hensyn, betyder at virksomhederne skal have en effektiv 

økonomistyring, der skal sikre: 

 

 Sparsommelighed 

 Produktivitet  

 Effektivitet 

 

I udførelsen af alle virksomhedens opgaver. 

 

Ifølge INTOSAI’s revisionsnormer
27

 er forvaltningsrevision til forskel fra finansiel revision bredere 

og mere åben for vurdering og fortolkning. Dækningen er mere selektiv, og den kan udføres over en 

årrække. Forvaltningsrevisionsrapporter indeholder således mere diskussion og flere begrundelser 

og argumenter. 

                                                 

27 Begrebet God offentlig revisionsskik (GOR) – en vejledning, afsnit 12, www.rigsrevisionen.dk 



 
28 

 

Rigsrevisionen har organiseret sine revisionsopgaver i dels årsrevision og større undersøgelser. 

 

Årsrevision 

Konceptet for årsrevision
28

 implementeres i Rigsrevisionen for finansåret 2008, og bliver således 

centralt for planlægningen og udførelsen af revisioner for 2008 og fremover. 

 

Konceptet er opdateret så det matcher udviklingen i den statslige sektor, og for at gøre revisionen 

mere målrettet. det betyder at Rigsrevisionen som noget nyt: 

 

 Foretager en indledende strategisk analyse af ministerområdet, departementerne og 

virksomhederne. 

 Søger en øget dialog med ledelsen i den reviderede virksomhed, med udgangspunkt i en 

strategisk top-down - betragtning. 

 Vælger indsats- eller fokusområder for forvaltningsrevision, fx sparsommelighed, der indgår 

i erklæringen 

 Afgiver en erklæring til den reviderede virksomhed og til departementet. 

 

For at vise flowet i årsrevisionen kan det illustreres som vist på tidslinjen nedenfor: 

 

Figur 1. Tidslinje for Rigsrevisionens årsrevision 2008 

 

Kilde: www.rigsrevisionen.dk 

 

Planlægningen af årsrevisionen sker med udgangspunkt i et top-down perspektiv, hvor der foretages 

en analyse af hvert ministerområde ud fra væsentlighed og risiko for hver virksomhed. Den 

revisionsmæssige vægtning er på det strategiske styringsniveau ledelsen. Departementernes tilsyn 

med underliggende virksomheder og virksomhedens ledelsesbevågenhed udgør således en central 

del af den strategiske analyse af henholdsvis departementet og de underliggende virksomheder. 

 

                                                 

28 Jf. Rigsrevisionens Revisions Standard, RRS, for årsrevision. 
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Den strategiske analyse danner grundlag for en vurdering af, hvilke virksomheder, der skal afgives 

erklæring for. Forhold der kan have betydning for væsentligheds- og risikovurderingen, udover 

virksomhedens bevillingsstørrelse og interne forhold, kan være statsrevisorinteresse, 

Folketingsinteresse samt presseomtale af de enkelte virksomheder eller en konkret sag. 

 

Den endelige rapportering for et regnskabsår vil ske i form af en erklæring og en tilhørende 

revisionsberetning. Nogle af revisionerne vil ligeledes indgå i beretning om revisionen af 

statsregnskabet. 

 

For de virksomheder der skal afgives erklæring for, vil erklæringen bestå af følgende 4 elementer: 

 

1. Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. 

2. Der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at 

dispositionerne omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, 

love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

3. Rigsrevisionen er ved gennemgangen af årsrapporten
29

 ikke blevet bekendt med forhold, der 

giver anledning til at konkludere, at oplysningerne om mål og resultater i årsrapporten ikke 

er dokumenterede og dækkende. 

4. Rigsrevisionen er ved den udførte forvaltningsrevision ikke blevet bekendt med forhold, der 

giver anledning til at konkludere, at forvaltningen, på de områder, Rigsrevisionen har 

undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 

 

Det første element relateres til finansiel revision, det andet element til juridisk-kritisk revision, det 

tredje element til dels finansiel revision og forvaltningsrevision mens fjerde element relaterer sig til 

forvaltningsrevision, om der er taget skyldige økonomiske hensyn. De 3 statslige revisionsopgaver 

er således indarbejdet i erklæringen. 

 

Selvom Rigsrevisionen har afgivet en erklæring til en virksomhed, udelukker det ikke 

Rigsrevisionen fra at undersøge et erklæringsområde yderligere. Det kan eksempelvis ske i en større 

undersøgelse, hvor der tages udgangspunkt i en konkret problemstilling med udgangspunkt i 

forvaltningsrevision.  

 

Det er revisors professionelle dømmekraft, der afgør den endelige bedømmelse af revisionen. Så er 

spørgsmålet bare om bedømmelsen sker med udgangspunkt i den gamle 13-skala, eller om det sker 

efter den nye 12-skala.  

                                                 

29 Der udarbejdes hvert år en årsrapport for hver virksomhed, der underskrives af direktøren og departementschefen. Der er forskel i 

kravene til en statslig årsrapport i forhold til en årsrapport omfattet af årsregnskabsloven. Årsrapport - begrebet er således ikke 

direkte sammenligneligt. 
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Rigsrevisionens bedømmelse af de enkelte revisioner er ikke ensbetydende med den endelige og 

samlede konklusion om virksomhedens regnskab. Erklæringen baserer sig på alle de udførte 

revisioner, der er udført i virksomheden i årets løb. 

 

I den løbende revision indgår der udover den finansielle revision også en række specialrevisioner, 

der tilsammen danner det endelige grundlag for afgivelse af erklæring til virksomheden. 

Specialkontorerne der udfører specialrevisionerne omfatter: 

 

 It-revision 

 Lønrevision 

 Kommunal afregning 

 

I forbindelse med afgivelse af erklæring på virksomhedsniveau er det min erfaring, at det især er it-

revisionen og lønrevisionen, der er væsentlige. It-revisionen er vigtig, fordi alt efterhånden foregår 

elektronisk i Staten, og særligt på regnskabsområdet hvor der gøres brug af økonomisystemerne 

Navision og undtagelsesvis SAP for de store og komplekse virksomheder så som SKAT, 

Forsvarskommandoen og DSB. Lønrevisionen er vigtig idet lønnen generelt udgør en væsentlig del 

af de statslige virksomheders samlede bevilling. 

 

Årsrevisionen er en helhedsorienteret og sammenhængende revision, hvor den overordnede 

revisionsplanlægning sker på baggrund af en strategisk analyse af hver enkelt virksomhed. Det 

sikrer at revisionen bliver målrettet mod de væsentligste og mest risikofyldte regnskabselementer. 

Revisors erfaring og kendskab til virksomheden, og herunder forståelse for virksomhedens 

risikoområder bliver således afgørende for valg af revisionsstrategi og herunder revisionsområder 

og revisionshandlinger. 

 

For den finansielle revision er revisionsstrategien, at der i årets løb dels udføres systemrevision ved 

gennemgang og vurdering af regnskabsinstruksen, forretningsgangene og de interne kontroller, og 

dels substansrevision ved analytiske handlinger og en stikprøvevis gennemgang af regnskabsbilag. 

 

Årsrevisionen udføres hvert finansår for alle statslige virksomheder med det formål at afgive en 

påtegning, erklæring eller ikke erklæring af virksomhedernes regnskaber. Årsrevisionen afsluttes 

således først med afgivelse af erklæring eller påtegning for virksomheden. Rigsrevisionen har 

indenfor rammerne i rigsrevisorloven formuleret en vejledning for God Offentlig Revisionsskik, der 
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beskriver den professionelle norm, som Rigsrevisionen arbejder efter i revisionsudførelsen i 

årsrevisionen. 

 

Årsrevisionen omfatter både statslige virksomheder og selvstændige forvaltningssubjekter, dvs. 

virksomheder, der aflægger regnskab efter statens regnskabsbekendtgørelse, med afgivelse af 

erklæring eller ikke erklæring, og virksomheder der aflægger regnskab efter årsregnskabsloven, 

med afgivelse af en påtegning. 

 

Resultaterne af årsrevisionen offentliggøres årligt i ”beretning til Statsrevisorerne om revisionen af 

statsregnskabet”.  

 

Revisionen af departementerne og herunder revisionen af departementernes tilsyn indgår således 

som et centralt element i årsrevisionen, med udgangspunkt i top-down-betragtningen og 

udarbejdelse af strategisk analyse på departementsniveau og efterfølgende på virksomhedsniveau. 

 

Større undersøgelser 

De større undersøgelser gennemføres af afdeling A og B og omfatter ca. 15-20 større undersøgelser 

af udvalgte områder om året. Det kan også ske efter anmodning fra Statsrevisorerne, der som de 

eneste kan anmode Rigsrevisionen om at foretage en sådan undersøgelse. 

 

De større undersøgelser omhandler en bestemt problemstilling, der kan berøre et eller flere 

ministerier og som kan vedrøre flere år. Rigsrevisionen offentliggør resultaterne af den enkelte 

undersøgelse i en beretning til Statsrevisorerne og det eller de ministerier beretningen omhandler. 

 

De 3 typer af statslige revisionsopgaver, finansiel revision, juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision indgår både i årsrevisionen og i de større undersøgelser, men med forskel i 

vægtning. Årsrevisionen har, som det er i dag, finansiel revision som primær revisionsopgave, 

juridisk-kritisk revision som sekundær og forvaltningsrevision som tertiær. For de større 

undersøgelser er det lige omvendt, idet forvaltningsrevision er primær revisionsopgave og finansiel 

revision er tertiær revisionsopgave.  

Revisionsopgaveprioriteringen kan illustreres ved følgende figur: 

 

Figur 2. Statslig revisionsopgavefordeling for årsrevision og for større undersøgelser  
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Kilde: www.rigsrevisionen.dk.  

 

Hvert fagkontor, der udfører årsrevision, har et spejlkontor, der udfører større undersøgelser 

indenfor det samme ministerområde. Således kan årsrevisionen på et ministerområde give data-

input i spejlkontoret til en større undersøgelse på samme ministerområde, eller på baggrund af 

fremkomne oplysninger i årsrevisionen, komme med konkrete forslag til fremtidige større 

undersøgelser. Tilsvarende kan en større undersøgelse give input til element 4, fokusområde for 

forvaltningsrevision, for virksomheder, der skal afgives erklæring for.  

Det er således en win-win situation for fag- og spejlkontor, at der er et godt og tæt samarbejde og 

løbende dialog om hvad der sker og rører sig på ministerområdet. Det er dog afgørende, at være 

løbende opdateret for at være på forkant med udviklingen indenfor ministerområdet. Der kan 

således være forskelligt behov herfor, afhængigt af om det for eksempel vedrører Kirkeministeriet, 

hvor der sker mindre end på eksempelvis Justitsministeriets område. 

 

Til gennemgang af den statslige revisionsordning vil principal-agent-teorien inddrages som 

teoretisk referenceramme, og bliver gennemgået i det følgende. 

 

7.4 Principal-agent-teorien 

Der er tale om en teori om delegation og ansvarlighed mellem individer, der bruges indenfor mange 

områder af samfundsvidenskaben, hovedsageligt statskundskab og økonomi. Teorien omhandler de 

relationer hvor en part, principalen, uddelegerer en opgave til en anden, agenten. Principalen har et 

klart ønske om at agenten udfører opgaven tilfredsstillende og i overensstemmelse med principalens 

ønsker. Det kræver, at der sikres et tilstrækkeligt incitament hos agenten til at udføre opgaven 

tilfredsstillende, og i overensstemmelse med principalens ønsker. Det kan blandt andet være fast 

månedsløn, jobsikkerhed eller bonus. 

 

http://www.rigsrevisionen.dk/
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Der er tale om, at principalen er den overordnede og agenten er den underordnede. Teorien tager 

udgangspunkt i at principal og agent vil være nyttemaksimerende, og således vil vælge den 

situation, der er bedst for dem selv. 

Der vil derfor være en informationsasymmetri, således at principalen ikke vil have den samme 

information som agenten, da det hverken ressourcemæssigt eller i praksis er muligt, hele tiden at 

overvåge agentens adfærd.  

 

I agentteoriens simpleste form er der tale om én principal og én agent. Relationerne mellem to 

individer kan således typisk betragtes som en principal-agent relation.  

 

Anvendes termerne i den statslige sektor helt overordnet, vil principalen være Folketinget mens 

agenten vil være regeringen. Indenfor hvert ministerområde, vil ministeren være principalen og 

departementet agenten, mens departementet vil være principal i forhold til virksomhederne, der vil 

være agent på ministerområdet.  

   

Der vil således gælde, at departementet vil sidde inde med en større viden end ministeren, idet 

departementet har adgang til alle ministerområdets interne forhold. Tilsvarende vil virksomhederne 

have en større viden om virksomhedens interne forhold end departementet. Det er med til at skabe 

et informationsgab, informations-asymmetri, mellem dels minister og departement samt 

departement og virksomhed.  

 

Informationsgabet giver indenfor et ministerområde agenten, dvs. departementet eller 

virksomheden, mulighed for at disponere efter egne interesser, der i sidste ende kan være i strid med 

ministerens ønsker, og det uden at ministeren eller departementet vil være i stand til at opdage eller 

verificere dette. Sagen om bogen ”Jæger – i krig med eliten” er et godt eksempel herpå, hvor 

departementet er principal og Forsvarskommandoen er agent. Informationsgabet i sagen har medført 

forsvarschefens afgang, og det har været fremme i medierne, at departementschefen har udvist grov 

pligtforsømmelse over for forsvarsminister Søren Gade, der i den sammenhæng er principal. 

 

Dette forhold medfører et behov for, at Folketinget må engagere nogle til på deres vegne at sikre 

kontrol med, at Folketingets dispositioner og rapporteringer er forsvarlige, samt at Folketingets 

interesser varetages. Til at udføre denne opgave er der Statsrevisorerne og Rigsrevisionen. Det er 

helt afgørende at revisor er uafhængig af principalen og agenten – idet principalen ellers ikke kan 
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have den fornødne tillid til revisors arbejde. Sammenhængen indenfor et ministerområde er 

illustreret i nedenstående figur. 

 

Figur 3. Principal-agent-teoretisk model på ministerområdeniveau. 

 

                  Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Som det fremgår af figuren, er ministeren øverste principal for både departement og virksomheder. 

Departementet er principal for virksomhederne, og det er departementets opgave at sørge for, at 

virksomhederne opfylder ministerens målsætninger. 

 

Agentteorien forudsætter, at både principal og agent er nyttemaksimerende, hvilket kan forårsage 

konflikter i forholdet mellem disse. Som førnævnt er det agentens opgave at drive virksomheden i 

henhold til principalens interesser, men da agenten er nyttemaksimerende, kan han vælge at handle 

opportunistisk. 

 

Disse opportunistiske handlinger kan være i modstrid med principalens ønsker. Agenten vil derfor 

altid forsøge at opnå størst mulig egennytte ved mindst muligt bidrag og på denne måde er der en 

naturlig interessekonflikt mellem principal og agent. Ud over denne interessekonflikt mellem 

principal og agent har agenten rig mulighed for at handle opportunistisk, qua der er asymmetrisk 

information mellem principal og agent
30

.  

 

                                                 

30 Rolf Elm-Larsen, artikel i Materialesamling 2007/1 ”Revision i agentteoretisk belysning”, s. 37. 
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Agenten står for den daglige drift af virksomheden og har dermed adgang til alle informationer 

vedrørende virksomhedens finansielle og aktivitetsmæssige status. Principalen sidder ikke 

nødvendigvis inde med alle disse informationer, og det er således agentens opgave at aflægge 

regnskab til denne. Alle virksomheder under et ministerområde, sender således sin årsrapport til 

departementet til endelig godkendelse. Årsrapporten underskrives af virksomhedens direktør og 

departementschefen. 

 

Herved kan agenten give forkerte informationer, eller mere sandsynligt, udelade visse 

informationer, som vil være til hans eller hendes egen fordel. Denne asymmetri i 

informationsforholdet beskrives i teorien som
31

: 

 

Moral Hazard (skjult handling): Agenten kan selv, efter at have indgået en kontrakt med 

principalen, frit vælge at disponere uden principalens accept og viden. 

 

Adverse selection (skjult information): Principalen har ikke den fulde information om agentens 

faglige og ledelsesmæssige kompetencer før ansættelsen, samt det forhold, at agenten vil få et større 

kendskab til virksomheden end principalen og derved vil kunne styre informationsstrømmen til 

principalen, hvilket kunne bruges ved en eventuel genforhandling af kontrakterne eller eventuel 

forfremmelse. 

 

Interessekonflikten mellem principal og agent er årsag til revisionfagets berettigelse. Revisionen 

kan ses som en beskyttelse af agenten, da revisionen kan betragtes som en ekstern hjælp til agenten 

om ikke at handle opportunistisk. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen er således en hjælp til 

Folketinget for at sikre at regeringen, departementet og virksomhederne handler reelt. 

 

Rolf Elm-Larsen
32

 har ved at inddrage Statsrevisorerne og Rigsrevisionen illustreret det statslige 

revisionssystem i en agentteoretisk optik, som vist nedenfor. 

 

Figur 4. Model for det statslige revisionssystem 

                                                 

31 Elm-Larsen, Rolf, artikel i Materialesamling 2007-1”Revision i agentteoretisk belysning”, s. 37. 
32 Elm-Larsen, Rolf (2006), ”Offentlig revision – empiri og teori”, Forlaget Thomson A/S, 1. udgave, s. 100. 
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Kilde: Elm-Larsen, Rolf (2006), ”Offentlig revision – empiri og teori”, Forlaget Thomson A/S, 1. udgave, s. 100. 

 

Regeringen i figuren ovenfor skal i denne sammenhæng forstås som det enkelte ministerområde 

med minister og departement. 

 

I den statslige sektor har Folketingets medlemmer, på borgernes vegne, en interesse i, at den 

udførende myndighed varetager sine opgaver på en forvaltningsmæssig forsvarlig måde under 

hensyn til samfundets interesser. Dette indebærer både en sikring af, at de pålagte opgaver udføres i 

overensstemmelse med gældende lovgivning (retssikkerhed) og ikke mindst under hensyn til de 

økonomiske rammer, i forhold til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.  

 

Kravene til valide data har således stor betydning og gør det nødvendigt, at der sker en form for 

kontrol med de udførende myndigheder. 

 

Principal-agent-teorien tager udgangspunkt i en shareholdertankegang, hvor principal og agent er 

nyttemaksimerende, og tager således mindre hensyn til stakeholdertankegangen, hvor det i staten 

handler om at nyttemaksimere samfundets interesser. Således har borgerne en forventning om at 

Folketingets medlemmer sikrer, at de statslige myndigheder udfører sine opgaver på en fornuftig 

forvaltningsmæssig måde, til gavn for borgernes retssikkerhed. Det er min vurdering, at der i Staten 

ikke er den samme grad af nyttemaksimering, i og med at principal og agent sagtens kan have de 

samme mål, og det således er samfundets interesser der vejere tungere end egne interesser. 
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7.5 Sammenfatning  

Lovgrundlaget for den statslige revisionsordning i Danmark fremgår af Grundloven, 

Statsrevisorloven og Rigsrevisorloven, og består af Statsrevisorerne og Rigsrevisionen. 

Statsrevisorerne fungerer som det parlamentariske revisionsorgan mens Rigsrevisionen er en 

uafhængig institution under Folketinget. Statsrevisorkollegiet er valgt af Folketingets partier og står 

nedskrevet i Grundlovens § 47.  

 

Rigsrevisionen er Folketingets uafhængige revision og er del af den parlamentariske kontrol, der har 

til opgave at revidere statens regnskaber og efterfølgende rapportere til Statsrevisorerne, om 

forvaltningen fungerer effektivt og redeligt. Rigsrevisorloven jf. Bekendtgørelse af lov om revision 

af statens regnskaber m.m. fastsætter rammen for rigsrevisor. Rigsrevisionen udfører de i 

statsrevisorlovens § 2 stk. 2 & 3 nævnte opgaver i overensstemmelse med rigsrevisorlovens § 3 og 

§17.  

 

Den statslige revision består af 3 revisionsopgaver: Finansiel revision, Juridisk-kritisk revision og 

Forvaltningsrevision, der er indarbejdet i konceptet for årsrevision, som er implementeret i 

Rigsrevisionen for finansåret 2008, og bliver således centralt for planlægningen og udførelsen af 

revisionen fremover. Revisionen udføres efter God Offentlig Revisionsskik, der beskriver den 

professionelle norm, som Rigsrevisionen arbejder efter i revisionsudførelsen i årsrevisionen. 

 

Årsrevisionen er en helhedsorienteret og sammenhængende revision, hvor den overordnede 

revisionsplanlægning sker på baggrund af en strategisk analyse af hver enkelt virksomhed. 

Revisionen af departementerne og herunder revisionen af departementernes tilsyn, indgår således 

som et centralt element i årsrevisionen, med udgangspunkt i en top-down-betragtning og med 

udarbejdelse af en strategisk analyse på departementsniveau og efterfølgende på 

virksomhedsniveau. 

 

For de virksomheder Rigsrevisionen skal afgive erklæring for, vil erklæringen bestå af følgende 4 

elementer: 1. Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, 2. Der er etableret 

forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at dispositionerne omfattet 

af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med 

indgåede aftaler og sædvanlig praksis, 3. Rigsrevisionen er ved gennemgangen af årsrapporten ikke 

blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at oplysningerne om mål og 

resultater i årsrapporten ikke er dokumenterede og dækkende og Rigsrevisionen er ved den udførte 
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forvaltningsrevision ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at 

forvaltningen, på de områder, Rigsrevisionen har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk 

hensigtsmæssig måde. 

 

Efter gennemgang af statens revisionsordning ved Statsrevisorerne og Rigsrevisionen, og Principal-

agent-teorien der er inddraget til brug herfor, vil der i det følgende foretages en analyse af 

ministerierne og departementerne, for at finde de særlige karakteristika, der vil have betydning for 

departementernes tilsyn.  
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8. MINISTERIERNES KARAKTERISTIKA FOR TILSYN  

For ”revision af departementernes tilsyn” kan emnet deles op i to, der er revisionsdelen hvor 

Rigsrevisionen har fokus på departementets planlagte og udførte tilsyn, mens den anden del har 

fokus på departementets tilrettelæggelse af departementets tilsyn i forhold til planlægning, 

tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol/opfølgning af departementets tilsyn på ministerområdet.  

 

Der er det lovbestemte og ulovbestemte tilsyn. Det lovbestemte tilsyn er fastsat i henhold til lov, 

hvor der således er fastsat konkrete tiltag vedrørende tilsyn og kontrol, som det er pålagt ministeren 

og dermed departementet at gennemføre. Det ulovbestemte tilsyn er ikke ligeså klart defineret, men 

er mere en generel forpligtelse for den pågældende minister til at etablere et tilsyn, så det er muligt 

at følge udviklingen på et givent område, så det er muligt at vurdere om lovgivningen fungerer efter 

hensigten, og hvis ikke at kunne gribe ind i det omfang ministeriet har beføjelser til dette. Det 

væsentligste i dette er at ministeren skal kunne give Folketinget de fornødne oplysninger. 

 

For at udføre revision af departementerne udarbejder Rigsrevisionen en strategisk analyse for hvert 

af departementerne. Det omhandler forståelse af det enkelte departement og ministerområde, og 

eventuelt indhentning af yderligere informationer for, at have den mest dækkende forståelse af 

departementet og ministerområdet, og dets virke og opgavevaretagelse. Departementerne har pligt 

til at sikre, at ministeriets virksomheder fungerer, så de kan realisere deres mål indenfor de 

bevillingsmæssige rammer, og overholde gældende regler. Oversigt over områder der kan indgå i 

revision af departementernes tilsyn kan være: 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: RRS for Årsrevision, version marts 2009 

 

Økonomi 

 Budgetlægning 

 Budgetopfølgning 

 Rammeredegørelse 

 Aktstykker 

  

Målstyring 

 Resultatkontrakter 

 Målopfølgning 

 

  

Effektivisering (strategier) 

 Indkøb 

 Udbud 

 IT 

 

  

Koncernstyring 

 Koncernmøder 

 Ministerieinstruks 

 Controlling 

 Tilsyn med aktieselskaber/fonde 
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I det følgende vil forhold der har betydning for departementernes tilrettelæggelse af departementets 

tilsyn blive analyseret og belyst. Der tages udgangspunkt i ministerierne under Folketinget, for at 

skabe et overordnet billede af ministeriernes departementer. Det sker med udgangspunkt i Finanslov 

for finansåret 2009, ministeriernes hjemmesider samt ministerieinstruksen. 

 

8.1 Analyse af ministerierne og departementerne 

For at få et overblik over hvordan departementerne er sammensat i Folketingets ministerier, 

foretages en skematisk opstilling af departementerne for nogle centrale parametre. 

 

Der er her valgt at se på ministeriernes bevillingsstørrelse, departementernes bevillingsstørrelse 

samt departementernes organisation under ministerområdet. Der ses ligeledes på 

virksomhedssammensætningen og størrelsen heraf samt departementernes organisering på 

tilsynsområdet. Der tages, i det følgende, udgangspunkt i de 19 ministerier, med angivelse af 

paragraf for Finansloven 2009. 

 

For at få et størrelsesforhold af de enkelte ministerier i forhold til Finanslov 2009 udarbejdes et 

skema for sammenholdelse af nettobevilling på Finansloven 2009. Der henvises til bilag 5 for 

nærmere gennemgang. 

 

Af bilaget kan det ses, at der er nogle ministerier der klart afviger i forhold til resten af 

ministerierne.  

 

De tre bevillingsmæssigt største ministerier:  

1. §15 Velfærdsministeriet 

2. § 17 Beskæftigelsesministeriet og  

3. §20 Undervisningsministeriet 

 

Ministerierne, der skiller sig markant ud i forhold til de resterende ministerier har en nettobevilling 

startende fra ca. 281 mia. kr. sluttende ved ca. 44 mia. kr. For §17 Beskæftigelsesministeriet gælder 

ligeledes, at det er det ministerium med de klart største nettoindtægter med 14,3 mia. kr. efterfulgt 

af § 29 Klima- og Energiministeriet med 7,1 mia. kr. i nettoindtægter.  

 

For det største ministerium bevillingsmæssigt, både ud fra nettoudgift og netto ialt, §15 

Velfærdsministeriet, dækker den store finanslovsbevilling over, at det næsten udelukkende består af 
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Sociale pensioner, så som folkepension og førtidspension (101,4 mia.kr.) og Tilskud til 

kommunerne m.v.(160,1 mia.kr.)
33

. For nr. 2 §17 Beskæftigelsesministeriet dækker det 

altovervejende over Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse så som efterløn, arbejdsløshedsdagpenge 

m.m. (40,7 mia. kr.) og Arbejdsmarkedsservice så som aktiv beskæftigelsesindsats og aktiv 

socialpolitik m.v.(19,7 mia.kr.)
34

. For nr. 3 §20 Undervisningsministeriet dækker den store 

bevillingsramme over støtteordninger til statens uddannelsesstøtte (13,8 mia.kr.), til gymnasiale 

uddannelser (9,1 mia.kr.), erhvervsrettede ungdomsuddannelser (6,8 mia. kr.) m.m
35

. 

 

Herefter kommer der yderligere 4 ministerier, der også bevillingsmæssigt klart skiller sig ud i 

forhold til de resterende ministerier, men dog mindre markant. Det vedrører følgende ministerier: 

 

De 4 efterfølgende større ministerier: 

1. §12 Forsvarsministeriet 

2. § 19 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 

3. §6 Udenrigsministeriet og   

4. §11 Justitsministeriet 

 

Ministeriernes bevilling går fra 20,9 mia.kr. til 12,2 mia.kr. 

 

I den anden ende af skalaen kan det konstateres, at det bevillingsmæssigt mindste ministerium er §5 

Statsministeriet med 124 mio. kr. hvilket virker logisk, da der overvejende er tale om 

statsministerbetjening. 

 

Helt uden for kategori er der for §29 Klima og Energiministeriet, der som det eneste af alle 

ministerierne, hvor der er overskud på finansloven med en nettobevilling i alt på -2,5 mia. kr. Det 

skyldes at Staten deltager i efterforskning og indvinding af energi og i den forbindelse får indtægter 

i form af olierørledningsafgift og overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
36

. 

 

Ud over de 3 bevillingsmæssigt største ministerier, der dækker over det jeg kalder ”Den danske 

samfundsmodel” er §12 Forsvarsministeriet, §19 Ministeriet for Videnskab, teknologi og 

Udvikling, §6 Udenrigsministeriet og §11 Justitsministeriet også nogle bevillingsmæssigt tunge 

ministerområder. 

 

                                                 

33 Nettobevillinger under §15 Velfærdsministeriet side 5 i Finanslov for finansåret 2009. 
34 Nettobevillinger under §17 Beskæftigelsesministeriet side 5 i Finanslov for finansåret 2009. 
35 Nettobevillinger under §20 Undervisningsministeriet side 5 i Finanslov for finansåret 2009. 
36 Nettobevillinger under §29 Klima- og Energiministeriet side 5 i Finanslov for finansåret 2009. 
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De 7 bevillingsmæssigt største ministerier dækker således mere end 93% af de ,i tabellen anførte 

paragraffers nettobevilling. Det skal dog ikke overtolkes således, at det svarer til 93% af den 

samlede finanslov jf. afgrænsningen heraf. Nogle af de afgrænsede paragraffer udgør ret store beløb 

så som §38, der stort set dækker alle statens indtægter i form af skatter og afgifter.  

 

I forhold til de indbudgetterede rammebelagte lønudgifter for 2009 er top 5 fordelt på ministerierne 

som følger
37

: 

 

1. §12 Forsvarsministeriet  

2. §11 Justitsministeriet  

3. §9 Skatteministeriet  

4. §21 Kulturministeriet  

5. §17 Beskæftigelsesministeriet  

 

I forhold til de bevillingsmæssigt 7 største ministerier er det således kun §11 Justitsministeriet, §12 

Forsvarsministeriet og §17 Beskæftigelsesministeriet, der er gengangere. For §11udgør lønudgifter 

ca. 80% af ministeriets samlede bevilling mens det for §12 kan konstateres at lønudgifter omfatter 

mere en 50% af nettobevillingen i alt. For §17 udgør lønudgifterne kun under 2% af den samlede 

bevilling. 

 

Det kan således konstateres at hvis der ses overordnet på ministerierne, er der stor forskel på den 

bevillingsmæssige tildeling til ministerierne. Således dækker de i tabellen (ovenfor) 7 største 

ministerier 93% af nettobevillingen i alt. Det ændrer dog ikke ved at alle ministerier skal leve op til 

sin tilsynsforpligtelse. 

 

I det følgende vil der tages et spadestik dybere, og se på departementernes størrelse i det enkelte 

ministerium, dels ved departementernes reelle størrelse i mio. kr. samt som en forholdsmæssig 

andel af ministeriets samlede bevilling. 

 

Ses der bort fra ministerierne og i stedet på departementerne vil billedet se ud som i bilag 6. 

 

Det, at bilaget viser data opgjort til absolut værdi betyder blot, at udgifter og indtægter er lagt 

sammen numerisk, og der således ses bort fra fortegn. Opgørelsen vil kun have betydning for §17 

                                                 

37 Side 12 i Finanslov for finansåret 2009,  Tekst og anmærkninger(ajourført), §§1-16. 
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Beskæftigelsesministeriet og §29 Klima- og energiministeriet, jf. bilag 5, hvor det ses, at det er de 

ministerier, der har de største indtægter af samtlige ministerier. 

  

Af bilag 5 kan det ses, at de beløbsmæssigt største departementer er: 

 

 §20 Beskæftigelsesministeriet, 38,6 mia.kr. 

 §6 Udenrigsministeriet, 15,8 mia.kr. 

 §7 Finansministeriet, 13,2 mia. kr. 

 §28 Transportministeriet, 5,1 mia. kr. 

 §16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 4,0 mia.kr. 

 §18 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 1,5 mia.kr. 

 

Som det kan ses af de beløbsmæssigt 6 største departementer, sker der et stort fald fra 38,6 mia.kr. 

til 1,5 mia.kr. 

 

Det, at departementerne har ansvar for forvaltning af så store pengebeløb stiller store krav til 

departementernes egen regnskabsforvaltning, og vil således være et kvantitativt relevant 

revisionsobjekt, hvor der skal afgives erklæring for. Alt andet lige, vil det samtidig øge risikoen for, 

at revisionen kan finde kritiske forhold som departementerne som virksomhed vil være ansvarlig 

for, og dermed vil gøre departementerne mere sårbar over for revisionskritiske forhold, end hvis det 

var en virksomhed under departementet. Departementerne bliver således, alt andet lige, mere 

sårbare jo større de bliver. 

 

Sammenholdes den beløbsmæssige størrelse med den forholdsmæssige bevillingsandel af 

departementet på det enkelte ministerområde, giver det et relativt udtryk for departementernes 

størrelse på det enkelte ministerområde. 

 

De største departementer i forhold til ministerområdet bliver således: 

 

 §22 Kirkeministeriet, 100%  

 §6 Udenrigsministeriet, 98% (*) 

 §5 Statsministeriet, 81% 

 §18 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 71% (*) 

 §20 Undervisningsministeriet, 61% 

 §7 Finansministeriet, 60% (*) 

 

De med (*) anførte ministerier har således et departement der beløbs- og forholdsmæssigt udgør de 

største departementer i Staten. 
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I forhold til revision af departementernes tilsyn, vil der således på ovenstående ministerområder 

være et relativt begrænset departementstilsyn, i og med at den overvejende del af ministeriets 

bevilling forvaltes af departementet. Det vil således give mindre mening, at revidere 

departementernes tilsyn på ovenstående ministerområder, særligt for §20 Kirkeministeriet. Det 

udelukker dog ikke departementerne for sin tilsynsforpligtelse. 

 

Derimod vil der ud fra en overordnet strategisk analyse og konkret vurdering af ministerområdet 

samt ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko, være et fokus på revision af ovennævnte 

departementer for indhentning af tilstrækkeligt revisionsbevis for erklæringsafgivelse. 

 

I den anden ende af spektret vil de ministerområder hvor departementet udgør en lille beløbsmæssig 

eller forholdsvis lille andel af ministeriebevillingen, vil det være særligt relevant at planlægge 

revision af departementernes tilsyn. Det vil gøre sig gældende for nedenstående ministerområder i 

prioriteret rækkefølge jf. bilag 6 og med departementets forholdsmæssige andel af ministerområdet 

anført i parentes: 

 

Ministerområder hvor departementets tilsyn vil være væsentlig: 

 

1. §15 Velfærdsministeriet (0%) 

2. §17 Beskæftigelsesministeriet (0%) 

3. §11 Justitsministeriet (1%) 

4. §12 Forsvarsministeriet (1%) 

5. §21 Kulturministeriet (1%) 

6. §29 Klima- og Energiministeriet (1%) 

7. §19 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2%) 

8. §9 Skatteministeriet (3%) 

9. §24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (4%) 

10. §23 Miljøministeriet (5%) 

 

Det kan konstateres, at der er en stor forskel på de enkelte ministerier, dels i forhold til den 

bevillingsmæssige ramme som vedtaget i Finansloven, dels bevillingsfordelingen på departementet 

og underliggende virksomheder indenfor ministerområdet. For de ministerområder hvor 

departementet udgør en forholdsmæssig stor andel af ministeriets bevilling, er det som 

udgangspunkt mindre relevant at se på revision af departementernes tilsyn, mens det på 

ministerområder hvor departementet udgør en relativ lille del af ministeriets bevilling i høj grad vil 
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være relevant at revidere departementernes tilsyn, selvom tilsynsforpligtelsen skal efterleves af alle 

ministerier. 

  

8.2 Analyse af ministeriernes virksomhedssammensætning  

Er der et balanceret forhold af virksomheder på ministerområdet eller er der en skævvridning. Det 

er hvad bilag 7 skal illustrere. 

 

Bilaget er udarbejdet med det formål at skabe et overblik over ministerområdernes organisatoriske 

sammensætning samt skabe et overblik over virksomhedernes forholdsmæssige størrelse på det 

enkelte ministerområde. Bilaget viser, at der er alt lige fra 1 til 42 virksomheder på hvert 

ministerområde, gældende for henholdsvis §22 Kirkeministeriet og §21 Kulturministeriet, og at 

virksomhedssammensætningen er meget forskellig samlet set, på tværs af ministerområder.  

 

Tabellen viser, at den største virksomhed på hvert ministerområde, udgør en relativt stor 

procentmæssig andel af den samlede bevilling på ministerområdet. Den procentmæssige andel har 

således en spredning fra 18% til 100%, ved henholdsvis §21 Kulturministeriet og §22 

Kirkeministeriet. Ses der på den største virksomhed på hvert ministerområde, og som udgør mindre 

en 40% af den samlede bevilling, vil det således kun omfatte §21 kulturministeriet og §28 

Transportministeriet. Hertil skal det retfærdigvis anføres, at de største virksomheder trods alt 

forvalter henholdsvis 1,5 mia. kr. og 8,4 mia. kr., hvilket vil være store virksomheder efter dansk 

målestok. Der er således minimum en relativ stor virksomhed på de resterende ministerområder. 

 

Ses der på ministeriernes tre største virksomheders samlede andel af ministeriets bevilling, er der 

kun 3 ministerier, hvor den procentmæssige andel er under 80% af ministeriets samlede bevilling. 

Det gælder for §8 Økonomi- og Erhvervsministeriet, §21 Kulturministeriet og §23 Miljøministeriet. 

For ministerierne gælder, at der samtidig er tale om nogle af de bevillingsmæssigt mindre 

ministerier. Der er således en relativ høj bevillingsmæssig virksomhedskoncentration i 

ministerierne. 

 

For de ministerier, der minimum har 5 virksomheder, der er 6 ministerområder som har under 5 

virksomheder, er der kun 2 ministerier hvor den bevillingsmæssige andel er under 90%. Det gælder 

for §8 Økonomi- og Erhvervsministeriet og for §21 Kulturministeriet.  
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Analysen viser, at der er nogle ministerier, der skiller sig væsentligt ud. Det gælder for §8 

Økonomi- og Erhvervsministeriet (lille procentmæssig bevillingsandel for de 3 og 5 største 

virksomheder på ministerområdet) samt §21 Kulturministeriet der er det ministerium med absolut 

flest virksomheder/kulturinstitutioner (lille procentmæssig bevillingsandel for den største samt de 3 

og 5 største virksomheder på ministerområdet). 

 

I forhold til revision af departementernes tilsyn, vil det således være mindre relevant på de 

ministerområder, hvor departementerne udgør en relativ stor andel af ministeriets samlede bevilling. 

Det vil således omfatte §5 Statsministeriet, §6 Udenrigsministeriet, §7 Finansministeriet, §18 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, §20 Undervisningsministeriet og §22 

Kirkeministeriet
38

. Af de nævnte ministerier er det dog kun §22 Kirkeministeriet, der ikke har nogle 

virksomheder under sig og således fuldstændig kan udelukkes i forhold til revision af 

departementets tilsyn. For de andre ministerområder er der flere virksomheder på ministerområdet 

hvilket således også stiller krav til departementernes tilsyn. Det er dog mindre kritisk da de udgør 

en mindre bevillingsmæssig andel end departementet. 

 

Modsætningsvist vil det være interessant at se på revision af departementernes tilsyn, på de 

ministerområder, hvor departementerne udgør en lille del af ministeriets samlede bevilling. Det gør 

sig gældende for §9 Skatteministeriet, §11 Justitsministeriet, §12 Forsvarsministeriet, §15 

Velfærdsministeriet, §17 Beskæftigelsesministeriet, §19 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 

Udvikling, §21 Kulturministeriet, §23 Miljøministeriet, §24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri og §29 Klima- og Energi-ministeriet.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående anførte departementer vil departementernes styrkeforhold i 

forhold til store virksomheder på ministerområdet ligeledes være en relevant parameter, for om det 

vil være relevant at se på revisionen af departementernes tilsyn.  

 

En stor ressourcestærk statslig virksomhed kan således køre det lille departement rundt i manegen, 

og således have lettere ved at trumfe sine meninger og holdninger igennem over for departementet 

og ministeriet. Som analysen viser findes der store virksomheder på næsen alle ministerområder. 

 

                                                 

38 De største beløbs- og forholdsmæssigt største departementer er §5,6,7 og § 16,18,20,22 for Finanslov 2009. 
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I forhold til ovenstående gennemgang er det dog kun §21 Kirkeministeriet og til dels §23 

Miljøministeriet, der ikke har nogle store ressourcestærke virksomheder på ministerområdet. Ellers 

gælder, at der er meget store virksomheder på de andre ministerområder, hvilket kan overvejes, om 

det skal stille krav om departementerne skal skærpe fokus på netop departementets tilsyn. Det skal 

til en hver tid sikres, at der er et klart utvetydigt principal / agent – forhold mellem departementet 

og de virksomheder der hører under ressortområdet, og særligt de store virksomheder. 

 

De ministerier der ikke er nævnt, og som således hverken har et stort eller lille departement, er 

derimod kendetegnet ved at være blandt de ministerier der har flest virksomheder. Det stiller 

således også krav til, at departementerne har et tilstrækkeligt tilsyn på ressortområdet. Det gør sig 

gældende for §8 Økonomi- og Erhvervsministeriet, §16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

samt §28 Transportministeriet. 

 

Efter at have analyseret hvordan ministerierne er organiseret i forhold til relevansen og vigtigheden 

af departementernes tilsyn, vil der i det følgende blive analyseret hvordan departementernes tilsyn 

er tilrettelagt og organiseret i ministerierne. 

 

8.3 Analyse af departementernes organisering for sikring af tilsyn 

I det følgende undersøges det, om der er en særlig controller funktion, intern revision, it-revisions 

funktion eller tilsvarende på ministerområderne, til at understøtte departementernes tilsyn. 

 

For at sammenholde den bevillingsmæssige analyse omkring ministeriernes bevillingsmæssige 

størrelse, departementets størrelse samt relativt i forhold til ministerområdet, herunder 

ministeriernes virksomhedssammensætning og koncentration, vil det være relevant, at se på hvilke 

ministerområder hvor der er interne revisioner samt om departementerne i deres ministerieinstruks 

har medtaget og oplyst om beskrivelse af departementets tilsyn og kontrolfunktioner samt om 

beskrivelse af tilrettelæggelsen af sit it-tilsyn. 

 

Der er for gennemgang af ministerieinstruks taget udgangspunkt i Økonomistyrelsens vejledning af 

den 24. april 2001 om udarbejdelse af ministerieinstruks.  
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Ses der på antallet af årsværk i departementerne, som oplyst om i årsrapport eller finansielt 

regnskab, kan det ses, at der er stor forskel lige fra 38 årsværk
39

 i §22 Kirkeministeriet til 1310 

årsværk i §6 Udenrigsministeriet. 

 

Hvad angår oplysningerne, i bilag 8, om hvor vidt der er interne revisioner indenfor 

ministerområdet, og herunder om intern revision er placeret i ministeriet henvises der ligeledes til 

bilag 4, der viser hvilke virksomheder, der har intern revision herunder om de interne revisioner er 

placeret under ministeriet eller i den enkelte virksomhed. De interne revisioner, uanset hvor de er 

placeret, fratager ikke departementerne for et eventuelt tilsynsansvar. 

 

Hvad angår interne revisioner, kan det ved gennemgang af bilag 8 konstateres, at der er ikke mindre 

end 15 af ministerierne der har interne revisioner og således kun 4 ministerier der ikke har en intern 

revision.  

 

De 4 ministerier der ikke har interne revisioner er: 

1. §5 Statsministeriet 

2. §16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

3. §22 Kirkeministeriet 

4. §23 Miljøministeriet 

 

Af ovenstående ministerområder er det forståeligt, at der ikke er interne revisioner under §5 

Statsministeriet, da det overvejende er sekretariat for Statsministeren og under §22 Kirkeministeriet 

hvor hele bevillingen administreres af departementet. 

 

Der er således potentiale for at indføre interne revisioner, enten i den enkelte virksomhed, eller som 

en intern revision under ministeriet eller departementet for §16 Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse samt §23 Miljøministeriet. 

 

                                                 

39 Antal personer omregnes til fuldtidsbeskæftigede, 37 timer pr. uge. Fuldtidsbeskæftigede (årsværk) beregnes ud fra de 

beskæftigelsesenheder, som en person i et ansættelsesforhold har haft i en given periode. En person, som har været ansat i hele 

optællingsperioden på halv tid vil tælle som 0,5 omregnet til fuldtidsbeskæftiget. 
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8.4 Sammenfatning  

I dette afsnit er der foretaget en analyse af ministerierne og departementerne og herunder 

ministeriernes virksomhedssammensætning samt analyse af departementernes organisering for 

sikring af tilsyn. 

 

De 7 bevillingsmæssigt største ministerier dækker mere end 93% af de i tabellen anførte 

paragraffers nettobevilling og omfatter: §15 Velfærdsministeriet, § 17 Beskæftigelsesministeriet 

,§20 Undervisningsministeriet, §12 Forsvarsministeriet, § 19 Ministeriet for Videnskab, Teknologi 

og Udvikling, §6 Udenrigsministeriet og §11 Justitsministeriet. 

 

Analysen viser at de beløbsmæssigt største departementer er §20 Beskæftigelsesministeriet, §6 

Udenrigsministeriet, §7 Finansministeriet, §28 Transportministeriet, §16 Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse samt §18 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration mens de største 

departementer i forhold til ministerområdet bliver §22 Kirkeministeriet, §6 Udenrigsministeriet, §5 

Statsministeriet, §18 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, §20 

Undervisningsministeriet og §7 Finansministeriet.  

 

De både beløbsmæssigt og forholdsmæssigt største departementer bliver §6 Udenrigsministeriet, §7 

Finansministeriet og §18 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 

  

Analysen af ministeriernes virksomhedssammensætning viser, at den største virksomhed på hvert 

ministerområde, udgør en relativt stor procentmæssig andel af den samlede bevilling på 

ministerområdet. Den største virksomhed på hvert ministerområde, og som udgør mindre en 40% af 

ministeriets samlede bevilling, vil således kun omfatte §21 kulturministeriet og §28 

Transportministeriet. Alle andre ministerområder har således én virksomhed, der dækker mere end 

40% af ministeriets samlede bevilling. 

 

Ses der på ministeriernes tre største virksomheders samlede andel af ministeriets bevilling, er der 

kun 3 ministerier, hvor den procentmæssige andel udgør mindre end 80% af ministeriets samlede 

bevilling. Det gælder for §8 Økonomi- og Erhvervsministeriet, §21 Kulturministeriet og §23 

Miljøministeriet. Der er således en relativ høj bevillingsmæssig virksomhedskoncentration i 

ministerierne, når der ses bort fra §8, §21 og §23. 
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Det vil være interessant at se på revision af departementernes tilsyn på disse ministerområder hvor 

departementerne udgør en lille del af ministeriets samlede bevilling. Det gør sig gældende for §9 

Skatteministeriet, §11 Justitsministeriet, §12 Forsvarsministeriet, §15 Velfærdsministeriet, §17 

Beskæftigelsesministeriet, §19 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, §21 

Kulturministeriet, §23 Miljøministeriet, §24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og §29 

Klima- og Energi-ministeriet. 

 

Ses der på antallet af årsværk i departementerne, som oplyst om i departementernes årsrapport eller 

finansielle regnskab, kan det ses, at der er stor forskel lige fra 38 årsværk i §22 Kirkeministeriet til 

1310 årsværk i §6 Udenrigsministeriet. 

 

Hvad angår departementernes organisering for sikring af tilsyn, kan det konstateres, at der er 15 af 

ministerierne der har interne revisioner og således kun 4 ministerier der ikke har en intern revision.  

 

De 4 ministerier der ikke har interne revisioner er: §5 Statsministeriet, §16 Ministeriet for Sundhed 

og Forebyggelse, §22 Kirkeministeriet og §23 Miljøministeriet. 

 

Af ovenstående ministerområder er det forståeligt, at der ikke er interne revisioner under §5 

Statsministeriet, da det overvejende er sekretariat for Statsministeren og under §22 Kirkeministeriet 

hvor hele bevillingen administreres af departementet. Der er således potentiale for at indføre interne 

revisioner, enten i den enkelte virksomhed, eller som en intern revision under ministeriet eller 

departementet for §16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt §23 Miljøministeriet. 

 

Efter at have foretaget en analyse af ministerierne og departementernes organisatoriske og 

bevillingsmæssige sammensætning, vil der i det følgende foretages en analyse af departementernes 

regnskabsaflæggelse for finansåret 2008. 
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9. DEPARTEMENTERNES EKSTERNE RAPPORTERING 

I dette afsnit vil der blive fokuseret på departementernes eksterne rapportering og departementernes 

tilsyn. Konkret tages der udgangspunkt i departementernes regnskabsaflæggelse for 2008. Afsnittet 

vil således analysere departementernes regnskab for 2008 og herunder analysere hvad der 

rapporteres og informeres om, særligt omkring departementernes tilsyn.  

 

I forrige afsnit kunne det konstateres, at det ikke var alle departementer hvor det ville være lige 

relevant at gennemføre departementets tilsyn. Det ville typisk gøre sig gældende for de relativt store 

departementer i forhold til ministerområdet samt for de departementer med få virksomheder under 

sig. 

 

Ifølge Økonomistyrelsens vejledning for udarbejdelse af årsrapport af den 18. december 2008 side 3 

er årsrapportens formål og interessenter beskrevet som følger: 

”Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og 

faglige resultater. Det betyder, at virksomheden i årsrapporten skal redegøre for målopfyldelse, det 

medgåede ressourceforbrug, finansiering samt aktiver og forpligtelser. For at styrke økonomi- og 

resultatstyringen mellem virksomhed og departement er fokus i årsrapporten lagt på 

afrapporteringen af årets faglige og finansielle resultater. For de faglige resultater afrapporteres der 

kun på de mål, som er aftalt med eller fastsat af en anden part end virksomheden selv. Årsrapporten 

skal først og fremmest tilgodese ressortdepartementerne, Rigsrevisionen og Finansministeriets 

informationsbehov i relation til henholdsvis styring og revision.” 

 

Som det fremgår, kan det således udledes, at departementernes tilsyn handler om at styrke økonomi- 

og resultatstyringen mellem virksomhed og departement, og at det konkret sker ved at fokusere på 

afrapporteringen af årets faglige og finansielle resultater i årsrapporten. 

 

Det at interessenterne for årsrapport og finansielt regnskab er så relativt snæver som den er, kan det 

diskuteres hensigtsmæssigheden af, da der er tale om statslige virksomheder, der i sagens natur er i 

offentlighedens interesse. Det kan så i den forbindelse diskuteres relevansen af om departementerne 

eventuelt skal rapportere om departementets styring og herunder departementets tilsyn af 

ministerområdet. Det vil i hvert fald, alt andet lige, være med til at skabe en yderligere 

gennemsigtighed i statsadministrationen qua ændring i regnskabsrapporteringskravene. Således vil 

alle statslige virksomheder aflægge en årsrapport, indeholdende både finansielle og faglige 

resultater, i henhold til indgået resultatkontrakt med departementschef og styrelsesdirektør. For 
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departementernes vedkommende vil årsrapporten dog omfatte finansielle resultater samt 

rapportering om departementets tilsyn og styring af ministerområdet. 

 

Med overgangen til det omkostningsbaserede regnskab og omkostningsbaseret bevilling og heraf 

krav om udarbejdelse af årsrapport, blev der brugt det argument, at dét der rapporteres om i 

årsrapport eller finansielt regnskab vil være af en højere kvalitet, i og med, at der er tale om ekstern 

rapportering, der kan danne grundlag for økonomisk styring ved Finansministeriet og revision ved 

Rigsrevisionen.  

 

Der vil i det følgende ses på departementernes regnskabsaflæggelse for finansåret 2008 med de krav 

der er hertil i forhold til Finansministeriets regnskabsbekendgørelse og Økonomistyrelsens 

vejledning om udarbejdelse af årsrapport. 

 

9.1 Analyse af departementernes regnskab for 2008 

Ifølge kravene i Regnskabsbekendgørelsen (Finansministeriets gældende bekendtgørelse om statens 

regnskabsvæsen mv.) skal alle statslige virksomheder aflægge årsrapport. I henhold til 

Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 18. december 2008 skal 

departementerne dog som udgangspunkt ikke udarbejde årsrapport. Som led i regnskabsaflæggelsen 

for det enkelte finansår skal departementer i stedet udarbejde et finansielt regnskab, der 

indholdsmæssigt skal omfatte: 

 

Formelle krav til finansielt regnskab: 

 Beretningsafsnit 

 Redegørelse for reservation 

 Regnskabsafsnit, med bilag og noter 

 Regnskabsmæssige forklaringer samt 

 Påtegning 

  

Det skal være i overensstemmelse med kravene i vejledningen om udarbejdelse af årsrapport. For 

departementer, der har reserveret bevilling, skal der endvidere udarbejdes en redegørelse svarende 

til afsnit 3.1.3 ”Redegørelse for reservation” inklusive den verbale redegørelse, som vejledningen 

lægger op til.  
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Departementer, der varetager udadvendte og/eller driftsmæssige opgaver i betydeligt omfang, skal 

udarbejde årsrapport for denne del af opgaverne. Det er op til departementet selv at vurdere, om 

opgaverne har udadvendt og/eller driftsmæssig karakter.  

Der tænkes i denne forbindelse ikke på klagesagsbehandling, medmindre det er en del af en række 

opgaver, der tilsammen er af et ”betydeligt omfang”. Som det er i dag er der ikke noget krav til 

departementerne om at de skal afrapportere om sit tilsyn. 

 

For de departementer der vurderer, at de varetager udadvendte og/eller driftsmæssige opgaver i 

betydeligt omfang skal der aflægges en årsrapport, der skal indeholde følgende elementer: 

 

Årsrapporten skal indeholde følgende elementer
40

:  

1. Beretning  

2. Målrapportering  

a. Opgaver og ressourcer  

b. Mål og resultater  

3. Regnskab  

4. Påtegning  

5. Bilag  

 

Forskellen på finansielt regnskab og årsrapport er ”Målrapportering”, der skal medtages i 

årsrapporten. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående forhold foretages der en overordnet analyse, der tager 

udgangspunkt i samtlige departementers regnskab for 2008 og som fremgår af bilag 9, der viser 

samtlige 19 ministerier.  

 

De dårligste hjemmesider desangående var således for §17 Beskæftigelsesministeriet og §28 

Transportministeriet da der ikke kunne findes finansiel information eller årsrapporter for 

ministerområdet. Nogle af de bedste hjemmesider var §7 Finansministeriet og §12 

Forsvarsministeriet, idet departementet samt de under ministeriet underliggende virksomheders 

årsrapporter var samlet, og let tilgængelige på ministeriernes hjemmeside. Det kan således 

konstateres, at der er en meget stor spredning i praksis fra ministerium til ministerium for 

tilgængeligheden af regnskabsinformation. Det er min vurdering at det virker lidt mærkeligt og 

noget overraskende, at der er den forskel på ministerieniveau. Det kunne overvejes om 

                                                 

40 Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 18. december 2008 
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hensigtsmæssigheden i at indføre nogle formelle retningslinjer på området, eller en vejledning 

herom. 

 

Af kolonne 2 i bilag 9, kan det konstateres, at hovedparten af departementerne, aflægger et 

finansielt regnskab, og det således kun er et fåtal af ministerier, der aflægger en årsrapport for 

finansåret 2008. 

 

Departementer der aflægger årsrapport for 2008 er: 

1. §6 Udenrigsministeriet 

2. §7 Finansministeriet 

3. §8 Økonomi- og Erhvervsministeriet, 

4. §9 Skatteministeriet, 

5. §20 Undervisningsministeriet 

6. §21 Kulturministeriet 

7. §22 Kirkeministeriet 

8. §24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 

 

Det kan konstateres at der er 8 af de 19 ressortdepartementer der har vurderet at de varetager 

udadvendte og/eller driftsmæssige opgaver i betydeligt omfang, og således skal udarbejde 

årsrapport for denne del af opgaverne. 

 

Af de ovennævnte ministerområder er der 3 ministerområder der skiller sig negativt ud i forhold til 

analysen i forrige afsnit. Ellers er det forståeligt at de ovenfor anførte ministeriers departementer 

aflægger årsrapport, primært begrundet i departementets bevillingsstørrelse og opgaver. De 

ministerier der skiller sig ud er §8 Økonomi- og Erhvervsministeriet, §9 Skatteministeriet og §24 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.   

 

Økonomi- og Erhvervsministeriets årsrapport indeholder ikke organisatoriske forhold, der 

umiddelbart berettiger til at aflægge en årsrapport. Dog administrerer departementet en hel del 

tilskudsordninger. For §9 Skatteministeriet er der ikke nogen grund til at der aflægges en årsrapport, 

men i indledningen til årsrapporten står der i parentes finansielt regnskab, hvilket nok også er det 

mest rigtige. Den klart største virksomhed under §9 Skatteministeriet er SKAT. For §24 Ministeriet 

for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri står der også anført i indledningen til årsrapporten, at der ikke 

aflægges årsrapport med målrapportering og bilag i relation hertil. så selvom der står anført 

årsrapport, er der tale om et finansielt regnskab. 
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Det at departementerne ikke rapporterer om målrapportering og bilag i relation hertil, skyldes det 

forhold, at der ikke er indgået resultatkontrakter i departementerne som de eneste på 

ministerområderne. Ellers skulle der udarbejdes en resultatkontrakt mellem minister og 

departementschef i forhold til principal-agent teorien, for at det ville give mening. 

 

Det kan så overvejes om departementerne skal rapportere eksternt om nogle andre forhold med 

betydning for ministerbetjening og for sikring af regnskabs- og bevillingsansvar på 

ministerområdet, der dokumenterer departementets viden på sit ministerområde og som en form for 

kvalitetssikring heraf i forhold til pågældende minister. 

 

Hvad angår hvem det finansielle regnskab eller årsrapport er anført for af departementerne, skal det 

pointeres at departementerne betragtes som en virksomhed, der skal aflægge et årligt regnskab i 

form af et finansielt regnskab eller årsrapport. For §6 Udenrigsministeriet, der er en 

enhedsorganisation bestående af et departement uden underliggende styrelser eller institutioner, kan 

det gå an, at der ikke er anført, at årsrapporten er for Udenrigsministeriets departement. Personligt 

er jeg af den holdning at der skal anføres ”departement” i regnskabet for departementet uanset om 

det er en enhedsorganisation eller ikke samt i overensstemmelse med principal-agent tankegangen.  

 

Departementerne er én virksomhed, og omfatter således ikke hele ministeriet. Den pågældende 

minister er ikke omfattet at departementets regnskabsaflæggelse og ansvaret herfor er entydigt hos 

departementschefen. 

 

Af bilaget fremgår det, at der er nogle få departementer der har anført ”ministeriet” frem for 

departementet. Det drejer sig om følgende departementer: 

 

1. §6 Udenrigsministeriets departement 

2. §9 Skatteministeriets departement 

3. §12 Forsvarsministeriets departement 

4. §15 Velfærdsministeriets departement 

 

Det kunne være på sin plads at nævnte dette forhold for de berørte departementer, så det formelt 

begrebsmæssigt kommer på plads. Det er kun ministeriets departement der aflægger regnskab; ikke 

ministeriet. 

 

I forhold til godkendelse af departementernes regnskabsaflæggelse, finansielt regnskab eller 

årsrapport, kan der konstateres en lille forskel heri. Den langt overvejende del af departementernes 
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regnskabsaflæggelse er således underskrevet af departementschefen og eventuelt den ansvarlige for 

udarbejdelsen af departementets regnskabsaflæggelse. Det kan som anført i bilag 9 være: 

Afdelingschef, kontorchef, administrationsdirektør, sekretariatschef, budgetchef, økonomichef, 

administrationschef, områdechef m.m.  

 

Dog er der for nogle enkelte departementer hvor departementschefen ikke har skrevet under på 

departementets regnskabsaflæggelse.  

 

Departementer hvor departementschefen ikke har skrevet under: 

1. §6 Udenrigsministeriet (Direktør for UM & kontorchef) 

2. §19 Ministeriet for Videnskab, Teknologi & Udvikling (Kontorchef) 

3. §23 Miljøministeriet (Afdelingschef) 

 

Det er min vurdering at det skal sikres, at der sker underskrift af departementschef for legitimering 

af departementets regnskabsaflæggelse, samt for sikring af ejerskab hertil. 

 

9.2 Analyse om rapportering af departementernes tilsyn 

Departementerne aflægger årligt et finansielt regnskab eller en årsrapport i overensstemmelse med 

Finansministeriets regnskabsbekendgørelse og Økonomistyrelsens vejledning for udarbejdelse 

heraf. 

 

Da der ikke indgås resultatkontrakt for departementernes opgavevaretagelse i forhold til minister og 

ministerområdet som helhed, rapporterer departementerne ikke om mål og resultater i 

regnskabsaflæggelsen. Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke fastlægges mål og 

resultatkrav internt i det enkelte departement.  

 

For at undersøge om departementerne i deres eksterne rapportering nævner forhold relateret til 

departementets tilsyn, er der foretaget en gennemgang af departementernes regnskaber, for 

fastlæggelse heraf. 

 

Da der ikke er noget krav til, at departementerne skal rapportere om departementernes gennemførsel 

af tilsyn på ministerområdet, er det ikke overraskende, at der ikke er rapportering af 

departementernes tilsyn. Men regnskabsgennemgangen kom med nogle forhold, der har eller kan få 



 
57 

betydning for departementernes eksterne rapportering ex. ante, og som giver et fingerpeg om 

hvilken retning departementernes rapportering bevæger sig i. 

 

Citat fra §6 Udenrigsministeriets departements årsrapport 2008 side 6: 

”I forhold til Udenrigsministeriets årsrapport har vi imidlertid etableret en praksis, hvor vi 

rapporterer på alle Udenrigsministeriets opgaver, herunder de departementale opgaver, der ellers er 

undtaget fra rapporteringspligten. Det gør vi som led i udviklingen af ministeriets målrapportering. 

Men vi gør det også for at give alle med professionel eller personlig interesse i Udenrigsministeriets 

arbejde et sammenhængende og tværgående regnskabsmæssigt billede af ministeriets væsentligste 

resultater i 2008 – og for at dokumentere den styring, der har ligget til grund herfor”. 

 

Det interessante i citatet er, at Udenrigsministeriet har vurderet at der også skal rapporteres på de 

departementale opgaver, for på den måde at udvikle og styrke målrapporteringen samt for at 

dokumentere den styring der har ligget til grund for ministeriets resultater i 2008. 

 

Det er min vurdering, og også en del af problemstillingen for denne kandidatafhandling, at 

departementerne bør rapportere om de departementale opgaver samt dokumentere den styring 

departementet har valgt for at opnå departementets og ministeriets resultater. Den eksterne 

rapportering vil udover, at blive synlig og mere gennemsigtig få departementernes opmærksomhed, 

hvorved kravene vil blive mere klar og kvaliteten blive yderligere forbedret. 

 

Citat fra §7 Finansministeriets departements årsrapport 2008 side 2: 

”Departementet varetager styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af 

Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision, som 

Finansministeriets Koncernrevision udfører”. 

 

Dette citat er medtaget da den første del, til første punktum, er ”et klassisk eksempel” på 

departementets tilsynsforpligtelse. Den anden del er speciel idet departementet har en 

koncernrevision, der er med til at understøtte grundlaget for departementets tilsyn. Det ændrer dog 

ikke ved at det i sidste ende er departementet, der i sidste ende er ansvarlig. 

 

Citat fra §11 Justitsministeriets departements finansielle regnskab 2008 side 2: 

”Justitsministeriets interessenter er såvel regeringen og Folketinget som institutioner, andre 

myndigheder og offentligheden i bred forstand. Visionerne og de overordnede målsætninger 
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tilsigter blandt andet at afspejle de krav og forventninger, som interessenterne har til ministeriets 

opgavevaretagelse”. 

 

Dette citat er et godt eksempel på at Finansministeriets snævre definition af interessenter til statslige 

årsrapporter måske ikke holder helt i praksis. Der er andre interessenter end blot Finansministeriet, 

ressortdepartementerne og Rigsrevisionen, da offentligheden i bred forstand også er en vigtig 

interessent. Det hvad enten det er borgere, journalister & medier, politikere og andre med interesse i 

samfundsmæssige forhold blot for at nævne nogle.  

 

Det kan således konstateres, at departementerne i regnskabsaflæggelsen for 2008, som forventet, 

ikke rapporterer om departementernes tilsyn. Dog har §6 Udenrigsministeriet, som det eneste 

ministerium, indført ekstern rapportering af de departementale opgaver. Det skal også 

sammenholdes med, at Udenrigsministeriet anser sig selv som én enhedsorganisation uden 

underliggende virksomheder. 

 

9.3 Departementernes tilsyn og Goffmans interaktionsteori  

Denne kandidatafhandling har fokus på ministeriernes departementers regnskabsaflæggelse, særligt 

i forhold til departementernes tilsyn, men teorien kunne også have anvendelse for virksomhedernes 

regnskabsaflæggelse, under det enkelte ressortområde. Det kunne også være i forhold til 

Rigsrevisionens større undersøgelser der løbende afgives til Statsrevisorerne.  

 

For gennemgang af departementernes regnskabsaflæggelse viste analysen, at der ikke var nogle af 

departementerne, der havde nogle særlige informationer eller forhold med omkring 

departementernes tilsynsvirksomhed.  Det er der heller ikke noget krav om, at departementerne skal. 

I forhold til sammenholdelse med Goffmans interaktionsteori giver det således mindre mening i 

forhold til sammenholdelse med de 6 dramaturgiske principper
41

 samt i forhold til kategorisering af 

de 5 typer af hemmeligheder
42

. Formålet med at inddrage denne teori har netop været at vise det 

gab, der er i forhold til regnskabsaflæggelsen/forestillingen, at regnskabsaflæggelsen ikke 

nødvendigvis får alle relevante informationer med, på grund af den snævre definition af 

interessenter. 

 

                                                 

41 Forestillingen, Teamet, Regionerne, De modstridende roller, Kommunikation af indtrykkene og Styring af kommunikationen. 
42 De sorte, strategiske, interne, betroede og frie hemmeligheder. 
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Det er min vurdering, at departementerne, som det er i dag, lever en lidt beskyttet tilværelse, i og 

med at departementerne ikke skal rapportere om deres opgavevaretagelse og herunder særligt deres 

tilsyn. En øget gennemsigtighed af departementernes tilsyn vil gøre departementerne mere 

transparent, og således synliggøre det indtryk, som det enkelte departement vil give til 

Finansministeriet og Rigsrevisionen. Det er min vurdering af der ville komme flere strategiske og 

især interne og frie hemmeligheder, men der også min vurdering, at der ikke vil komme nogle sorte 

eller betroede hemmeligheder i regnskabet, med mindre Rigsrevisionen i sin revision har 

konstateret disse hemmeligheder. Disse hemmeligheder vil skade den ansvarlige og virksomheden. 

 

Det skal også sættes i relation til den lille gruppe af interessenter, som regnskaberne aflægges til. 

Ministerierne udfører vigtige samfundsmæssige opgaver, der vedrører alle borgerne her i landet. I 

forhold til regnskabsaflæggelse indenfor Staten er interessenterne for regnskabsaflæggelse, som det 

er i dag og som tidligere nævnt, Finansministeriet, ressortdepartementet samt Rigsrevisionen. I min 

optik er det ret snæver, idet pressen har noget på et eller flere ministerområder hver eneste dag året 

rundt. Det kan så være mere eller mindre relevant fra et revisionsmæssigt synspunkt.  

 

Som borger, kan det til tider være svært at gennemskue, om det er rigtigt eller forkert de 

informationer, der kommer frem i medierne. Tænk blot på ”Jægerbogssagen”, og den maskinelle 

oversættelse, der blandt andet medførte forsvarschefens afgang og politisk stormvejr i 

Forsvarsministeriet og mistillid i forsvarsforligskreden.  

 

For at gøre departementernes opgaver mere transparent, mere gennemsigtig, bør 

regnskabsaflæggelsen således tilgodese flere interessenter, end ovenfor nævnt og sikre at 

departementerne aflægger årsrapport med rapportering om ressortdepartementets resultat af sit 

tilsyn på ministerområdet. 

 

Hermed vil der blive plads til at komme med flere regnskabs-, styrings- og revisionsrelevante 

informationer. Som det er i dag, er Økonomistyrelsens vejledning for regnskabsudarbejdelse ret 

stringent, og sætter således en begrænsning i virksomhedernes regnskabsaflæggelse og eventuelle 

fremlæggelse af forestillingen ifølge Goffman.  

 

Tiltagene vil stille krav om en øget regnskabsrapportering for virksomhederne men særligt for 

departementerne, hvilket der som udgangspunkt må forventes en vis modstand imod. I forbindelse 

med skift fra udgiftsbaseret regnskab til omkostningsbaseret regnskab og omkostningsbaseret 
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bevilling på det statslige område, var der også en utilfredshed med mere administrativt arbejde, fra 

departements- til virksomhedsniveau. De fleste af virksomhederne har dog efterfølgende kunne se 

det fornuftige heri samt nødvendigheden heraf. Det samme må forventes med indførelse af 

departementernes rapportering af sit tilsyn i finansåret. 

 

Rigsrevisionens Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008, der er afgivet ultimo 

november 2009, omhandler revisionen af samtlige ministerier for finansåret 2008. Ved gennemgang 

af Statsrevisorernes bemærkninger kan kritik, der vedrører departementerne, findes på et 

ministerområde: ”Statsrevisorerne kritiserer på Transportministeriets område, at 

Transportministeriets oplysninger om ejerskab af værdipapirer og kapitalandele i henholdsvis 

departementets regnskab og i statsregnskabet har været mangelfulde”
43

.   

 

9.4 Sammenfatning 

Der er i dette afsnit foretaget en analyse af departementernes eksterne rapportering ved enten en 

årsrapport eller finansielt regnskab. Det er ikke noget krav, at departementerne aflægger en 

årsrapport, men departementer, der varetager udadvendte og/eller driftsmæssige opgaver i 

betydeligt omfang, skal udarbejde årsrapport for denne del af opgaverne. Det er op til departementet 

selv at vurdere, om opgaverne har udadvendt og/eller driftsmæssig karakter.  

 

Forskellen på årsrapport og finansielt regnskab er, at årsrapporten ligeledes skal indeholde 

”Målrapportering” med opgørelse af Opgaver og ressourcer samt Mål og resultater, der som det er i 

dag, er en del af resultatstyringen mellem departement og underliggende virksomheder.  For 

finansåret 2008 afgav følgende departementer årsrapport: §6 Udenrigsministeriet, §7 

Finansministeriet, §8 Økonomi- og Erhvervsministeriet, §9 Skatteministeriet, §20 

Undervisningsministeriet, §21 Kulturministeriet, §22 Kirkeministeriet og §24 Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

 

Departementerne er én virksomhed, og omfatter således ikke hele ministeriet. Den pågældende 

minister er ikke omfattet at departementets regnskabsaflæggelse og ansvaret herfor er entydigt hos 

departementschefen, uanset hvem der står for udarbejdelsen. Nogle departementer har ment de har 

aflagt ministeriets regnskab hvilket gælder for §6 Udenrigsministeriets departement, §9 

                                                 

43 19/2008 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008, Statsrevisorernes bemærkning side 3, Statsrevisorernes kritik på 

Transportministeriets område. 
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Skatteministeriets departement, §12 Forsvarsministeriets departement og §15 Velfærdsministeriets 

departement. 

 

Analysen viste også at der var nogle departementer hvor departementschefen ikke havde skrevet 

under. Det omfattede følgende departementer §6 Udenrigsministeriet, §19 Ministeriet for 

Videnskab, Teknologi & Udvikling og §23 Miljøministeriet. Det er min vurdering at der bør ske 

underskrift af departementschef for legitimering af departementets regnskabsaflæggelse, samt for 

sikring af ejerskab hertil. 

 

Der indgås ikke resultatkontrakt for departementernes opgavevaretagelse i forhold til minister og 

ministerområdet som helhed, hvorfor departementerne ikke rapporterer om mål og resultater i 

regnskabsaflæggelsen. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke fastlægges mål og 

resultatkrav internt i det enkelte departement. Da der ikke er noget krav til, at departementerne skal 

rapportere om departementernes tilsyn på ministerområdet, er det ikke overraskende, at analysen 

viser at der ikke er rapportering af departementernes tilsyn i regnskaberne. Dog har 

Udenrigsministeriet vurderet, at der også skal rapporteres på de departementale opgaver, for på den 

måde at udvikle og styrke målrapporteringen samt for at dokumentere den styring der har ligget til 

grund for ministeriets resultater i 2008. Det skal sammenholdes med, at Udenrigsministeriet anser 

sig selv som én enhedsorganisation uden underliggende virksomheder. 

 

Efter at have analyseret departementernes eksterne rapportering vil der i det følgende foretages en 

analyse af Rigsrevisionens afgivne erklæringer til departementerne for finansåret 2008, med særligt 

fokus på departementernes tilsyn, der er omfattet af fokusområde for forvaltningsrevision og som 

knytter sig til det 4 element i erklæringen. 
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10. RIGSREVISIONENS REVISION AF DEPARTEMENTERNE  

Efter at have set og analyseret på departementernes sammensætning, de interne forhold, samt 

departementernes regnskabsaflæggelse, eksterne rapportering, skal der i det følgende ses og 

analyseres på Rigsrevisionens erklæringsafgivelse for departementerne for 2008. Der er til brug for 

analysen taget udgangspunkt i samtlige Rigsrevisionens erklæringsafgivelser til departementerne 

for finansåret 2008, der samtidig er det første år at Rigsrevisionen afgiver erklæringer for samtlige 

departementer. 

 

Når der i det følgende tales om erklæringsafgivelse for departementerne, betyder det at 

departementets ledelse erklærer sig om at regnskabet er rigtig, dvs. at regnskabet ikke indeholder 

væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, at de dispositioner, som er omfattet af 

regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 

samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at der er etableret forretningsgange, der sikrer 

en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af midler og drift i departementet.  

 

Der vil i det følgende blive foretaget en analyse af Rigsrevisionens erklæringsafgivelser for 

departementerne for finansåret 2008. 

 

10.1 Analyse af Rigsrevisionens erklæringer til departementerne for 2008 

Der er i det følgende foretaget en analyse af Rigsrevisionens erklæringsafgivelse 2008 for samtlige 

departementer. Analysen har haft fokus på hvornår erklæringsafgivelsen er givet, hvad den samlede 

vurdering af revisionen af departementet viste, og herunder særligt hvad vurderingen har været for 

fokusområde for forvaltningsrevision samt hvilke revisionsområder fokusområde for 

forvaltningsrevision omfattede i revisionen. Baggrunden for at der særskilt kigges på fokusområde 

for forvaltningsrevision skyldtes, at det vil være dér, at revision af departementernes tilsyn vil være 

omfattet. Oplysningerne er samlet i bilag 10. 

 

Ved gennemgang af Rigsrevisionens erklæringer af departementerne for finansåret 2008 har det vist 

sig, at der i erklæringen for §6 Udenrigsministeriet og §21 Kulturministeriet er afgivet erklæring for 

de 4 pinde, mens der i erklæringerne for resten af departementerne er afgivet erklæring på de 3 

pinde, som er det normale, da departementerne ikke selv indgår en resultatkontrakt. Det kan 

selvfølgelig overvejes om der ikke alligevel skal foretages en gennemgang af departementernes 

regnskab for om regnskabet er dokumenteret og dækkende til afdækning af pind 3 i erklæringen. 
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Bliver det tilfældet skal der afgives erklæring på alle 4 pinde for såvel virksomheder som for 

departementer. Det vil blive mere relevant såfremt departementerne ligeledes rapporterede om 

departementernes tilsyn i finansåret. 

 

Overordnet kan det siges, at Rigsrevisionens erklæringsafgivelser for departementerne ikke er 

afgivet helt stringent ensartet, på tværs af ministerområder for 2008. 

 

Bilag 10 viser således, at der er en relativ stor spredning i Rigsrevisionens tidspunkt for 

erklæringsafgivelse til det enkelte departement. Således er erklæringsafgivelsen til departementet 

for §19 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, er den tidligst afgivne erklæring den 

11. juni 2009, mens den senest afgivne erklæring til departementet for finansåret 2008 er afgivet, 

næsten 4 måneder senere, den 8. oktober 2009 for §6 Justitsministeriets departement. 

 

Det er min vurdering, at det er meget sent, hvis ikke ligefrem for sent, at få en erklæring den 8. 

oktober 2009 for finansåret 2008. Det er særligt problematisk i de tilfælde, hvor revisionen har 

konstateret nogle kritiske eller mindre kritiske forhold, det vil sige revisionsområder der er vurderet 

til ikke tilfredsstillende eller ikke helt tilfredsstillende. Skal departementet i den situation nå at få 

iværksat tiltag for at få højnet regnskabsforvaltningen på nogle konkrete revisionsområder inden 

årets udgang, er det stort set umuligt at nå, og måske heller ikke helt rimelige arbejdsbetingelser at 

give den reviderede. Det tager tid at få implementeret nye tiltag. Rigsrevisionen foretager dog altid 

løbende afrapporteringer, der danner grundlag for erklæringen, og som virksomheden kan handle ud 

fra. Rigsrevisionens erklæring vil blive opfattet som et kvalitetsstempel til den reviderede, hvorfor 

det kun er rimeligt at en sådan foreligger, rimelig tid efter finansårets udløb. Rimelig tid er efter min 

bedste overbevisning ikke i oktober året efter finansårets udløb. 

 

Hvis der kigges på de erklæringer Rigsrevisionen har afgivet for alle departementerne for finansåret 

2008, kan det konstateres, at alle Rigsrevisionens erklæringer enstemmigt siger ”Revisionen har 

ikke givet anledning til forbehold”, dog med undtagelse af §28 Transportministeriets departement, 

hvor der er en såkaldt supplerende oplysning. Det må betyde, at alle departementer har styr på egen 

virksomhed, hvad enten der er tale om et departement der dækker hele ministerområdets bevilling, 

eller et departement der kun udgør én, og eventuelt også kun er en lille virksomhed, blandt mange 

virksomheder på ministerområdet. 
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Der er også den mulighed, at der er en grad af forsigtighed i de første erklæringsafgivelser til 

departementerne for finansåret 2008, som følge af en slags indkøringsfase og forberedelse af 

departementerne i forhold til erklæringsafgivelserne. Det vil gælde både for den reviderede, her 

departementerne, men også den der reviderer ved Rigsrevisionen. Det virker efter min mening 

logisk, at det til en vis grad, må forholde sig sådan.  

 

Der kan naturligvis også være det forhold, at Rigsrevisionen helst ikke vil komme med for meget 

kritik af departementerne, da det er den øverste virksomhed indenfor hvert ministerområde, og 

revisionen kan derfor komme for tæt på den politiske proces, som Rigsrevisionen absolut ikke vil 

eller skal være en del af. Det er min klare vurdering, at det ikke er tilfældet, men der kan 

selvfølgelig også være andre forhold der kan spille ind herpå; eksempelvis personlige relationer i 

overensstemmelse med Erwin Goffmans interaktionsteori med de sociale en til en- relationer.  

 

Det er min vurdering, og jeg finder det lidt overraskende, at der kun i en af erklæringerne for 

departementerne, er konstateret nogle forhold der har givet supplerende oplysninger i erklæringen. 

Der verserer hele tiden både store og mindre sager i medierne, der relaterer sig til regeringen, 

ministerierne eller de statslige virksomheder, hvor departementerne er de øverst ansvarlige i forhold 

til det, der til enhver tid, foregår på ressortområdet. 

 

10.2 Analyse af erklæringerne for departementernes tilsyn for 2008 

Analysen tager udgangspunkt i data fra bilag 10, som er gennemgået ovenfor, samt hvor der i 

tabellen er anført ”DT”, der er en forkortelse for Departementets Tilsyn. DT anfører således de 

ministerområder hvor der bør være fokus på departementets tilsyn, med udgangspunkt i analysen i 

forrige afsnit, og således gør det nemmere at sammenholde med, om der er udvalgt 

departementernes tilsyn som fokusområde for forvaltningsrevision på disse ministerområder i 

erklæringerne for 2008.  

 

For de fleste af departementserklæringerne har Rigsrevisionen valgt departementernes tilsyn med 

underliggende virksomheder, til brug for erklæringsafgivelsen. Sammenholdes de ministerområder 

hvor der er revideret departementets tilsyn, med analysen fra forrige afsnit, om hvilke 

ministerområder hvor det ville være relevant at se på departementets tilsyn, er der kun et 

ministerområde der skiller sig negativt ud, og det er §28 Transportministeriet. I forhold til analysen 

skulle der også være revideret departementets tilsyn på transportministeriets departements område 
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for 2008. Der er i stedet set på køb af konsulentydelser til brug for erklæringen. Området er også 

relevant da det tager udgangspunkt i Beretning til statsrevisorerne om Statens køb af 

konsulentydelser fra april 2007
44

, og kunne således lægges til grund for planlægningen af 2008-

revisionen på departementets område. 

 

Analysen viste også, at Rigsrevisionen for hovedparten af de bevillings- og forholdsmæssigt store 

departementer, også har haft fokus på departementets tilsyn for 2008 erklæringerne. Det er således 

kun §6 Udenrigsministeriet og §7 Finansministeriet, hvor der ikke som fokusområde for 

forvaltningsrevision, er valgt departementernes tilsyn. Det er forståeligt for §6 Udenrigsministeriet, 

der er en enhedsorganisation, men ikke for §7 Finansministeriet, der består af flere virksomheder på 

ministerområdet.  

Ved gennemgangen af erklæringerne for departementernes fokusområde(r) for forvaltningsrevision 

kan det konstateres, at der er en forskel i den måde der erklæres om de valgte fokusområder for 

forvaltningsrevision.  

 

Analysen viste, at der i nogle af erklæringerne er kommet en bedømmelse i forhold til 

vurderingsskalaen, der går fra Ikke tilfredsstillende over Ikke helt tilfredsstillende over 

Tilfredsstillende til Meget tilfredsstillende.  I andre af erklæringerne er der gjort brug af 

dobbeltnegationen i erklæringen for de gennemgåede områder for fokusområde(r) for 

forvaltningsrevision. Det vil sige at: ”Rigsrevisionen er ved den udførte forvaltningsrevision ikke 

blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at forvaltningen på de områder, 

Rigsrevisionen har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde”. Det er 

også konstateret, at der er gjort brug af dobbeltnegation med bedømmelse ”ikke anledning til at 

konkludere at det ikke er tilfredsstillende” eller ”ikke bekendt med det ikke er hensigtsmæssigt”.  

 

Andre igen har fravalgt dobbeltnegationen og i stedet positivt skrevet at de gennemgåede områder, 

for fokusområde for forvaltningsrevision, er varetaget på en økonomisk /forvaltningsmæssig 

hensigtsmæssig måde. Der er også konstateret andre typer af formuleringer så som ”god 

organisering og flot arbejdsbeskrivelsesmateriale” eller ”understøtter de opgaver departementet er 

ansvarlig for at løse” blot for at nævne nogle eksempler. 

 

                                                 

44  Beretning til statsrevisorerne om statens køb af konsulentydelser, april 2007, RB A301/07 
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Analysen viser at der er forskel i antal af valgte fokusområder for forvaltningsrevision, således at 

der er valgt fra 1 til 6 fokusområder for forvaltningsrevision til grundlag for erklæringsafgivelsen 

for det enkelte departement. Således har det på §28 Transportministeriet været fokus på: ”Køb af 

konsulentydelser” mens der på §19 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har været 

fokus på: ”Ledelsesrapportering og budgetopfølgning, Indkøbsrapportering, tjenesterejser og 

repræsentation samt departementets tilsyn med underliggende virksomheder”. 

 

Personligt er jeg af den opfattelse, at der for departementet, skal vælges mere end et fokusområde 

for forvaltningsrevision, til grundlag for erklæringsafgivelsen. Men med udgangspunkt i den 

formulering erklæringens pind 4 har omkring fokusområde for forvaltningsrevision, er det som det 

ser ud i dag, tilstrækkeligt at vælge ét fokusområde ud til grundlag for erklæringsafgivelsen.  

 

For Rigsrevisionens erklæringsafgivelser for departementerne for finansåret 2008 kan emnerne for 

fokusområde for forvaltningsrevision gruppes som vist nedenfor: 

 

De valgte emner for fokusområde for forvaltningsrevision i erklæringerne for 2008:  

 

Eksternt rettet 

1. Departementets tilsyn med underliggende virksomheder 

2. Departementets organisering af mål- og resultatstyring indenfor ministerområdet 

3. Departementets styring af it-projekter 

4. Budgetlægning- og opfølgning samt økonomistyring 

5. Ledelsesinformation og risikostyring 

Internt rettet 

6. Opfølgning på departementets egne faglige og økonomiske resultater 

7. Administration af taxa- og mobiltelefonordning, tjenesterejser samt ministerens 

repræsentationsudgifter. 

8. Administration - og organisering af udbud 

9. Køb af konsulentydelser 

 

De 5 første punkter er eksternt rettet og yderst centrale for departementets tilsyn og sikring af 

overblik over det enkelte ministerområde mens de resterende 4 punkter er mere internt rettet men 

relevante i forhold til det enkelte departement. Alle emnerne er relevante for departementerne. 

 

Justitsministeriet beskriver overordnet præcist hvad der er omfattet af departementets tilsyn: 

Justitsministeriet er organiseret, så opgaverne primært er udlagt til styrelser. Det er derfor vigtigt, at 

departementet har et udbygget og velfungerende tilsyn med styrelserne. Tilsynet bør omfatte 
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regnskabsaflæggelse, økonomistyring, regeloverholdelse, så de ønskede resultater opnås, samtidig 

med at der tages skyldige økonomiske hensyn.  
 

10.3 Revision af departementerne og principal-agent-teorien  

Revisionen af departementerne udføres af Rigsrevisionen, hvad enten der er indgået §9-aftale 

mellem minister og rigsrevisor om etablering af intern revision under ministerområdet. Dermed 

sikres det, at der er et klart principal-agent forhold mellem Rigsrevision, intern revision og 

departement og virksomhederne under ressortområdet. Som gennemgået tidligere i afhandlingen 

omfatter §9-aftalerne 4 ministerområder: § 7 Finansministeriet, §9 Skatteministeriet, § 12 

Forsvarsministeriet og § 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

 

Intern revision omfattet af en §9-aftale er at betragte som Rigsrevisionens forlængede arm, men 

sidestilles ikke med Rigsrevisionen, idet den interne revision har det ene ben i ministeriet og det 

andet ben i Rigsrevisionen. I praksis er der således et principal-agent forhold, hvorfor det kun er 

Rigsrevisionen, der kan revidere departementerne.  

 

Rigsrevisionen foretager på den baggrund tilsyn med den interne revision samt udfører egne 

revisioner i overensstemmelse med de retningslinjer, der er omfattet af den godkendte og 

underskrevne §9-aftale. 

 

Med de indgåede §9-aftaler er der et mindre klart forhold sammenholdt med Rigsrevisionens brug 

af de andre interne revisioner, hvor der er et klart principal-agent forhold, da den interne revision 

således er organisatorisk placeret i virksomheden, f.eks. Nationalbankens revision, BaneDanmark 

og DSB, eller at der er tale om en ekstern revision, der udføres at et statsautoriseret eller registreret 

revisionsfirma, f.eks. DR, Nordsøfonden og universiteterne. 

 

På det statslige område, med indgåelse af §9-aftaler ses der således en øget risiko for, at der kan 

opstå dels moral hazard (skjult handling) idet revisionschefen i den interne revision frit kan vælge at 

disponere uden principalens, Rigsrevisionens, accept og viden. Samtidig vil der gælde det forhold, 

at der vil være en øget risiko for adverse selection (skjult information), idet principalen, 

Rigsrevisionen, ikke har den fulde information om agentens kendskab og viden til virksomheden, 

og agenten derved vil kunne styre informationsstrømmen til principalen, hvilket kunne bruges ved 

en eventuel genforhandling af kontrakt, eller til brug for at afværge sorte eller betroede 
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hemmeligheder. Det kunne også have til formål at stille den interne revision eller sig selv i et bedre 

lys, og billedligt sminke den interne revisions maske ved sin adfærd. 

 

10.4 Sammenfatning  

Analysen af Rigsrevisionens erklæringer af departementerne for finansåret 2008 har vist, at der i 

erklæringen for §6 Udenrigsministeriet og §21 Kulturministeriet er afgivet erklæring for de 4 

elementer, mens der i erklæringerne for resten af departementerne er afgivet erklæring på de 3 

elementer, som også er det normale, da departementerne i dag ikke indgår en resultatkontrakt og 

dermed skal rapportere om målrapportering, der er omfattet af det 3. element i erklæringen. 

 

Overordnet kan det siges, at Rigsrevisionens erklæringsafgivelser til departementerne for 2008 ikke 

er afgivet helt stringent ensartet ved sammenholdelse, på tværs af ministerområder. For det første år 

hvor Rigsrevisionen har afgivet erklæringer for samtlige departementer, kan det konstateres, at alle 

Rigsrevisionens erklæringer enstemmigt siger ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold”, 

med undtagelse af §28 Transportministeriets departement, hvor der er en supplerende oplysning. 

 

For de fleste af departementserklæringerne har Rigsrevisionen valgt departementets tilsyn med 

underliggende virksomheder, til brug for erklæringsafgivelsen. Sammenholdes de ministerområder 

hvor der er revideret departementets tilsyn, med analysen fra forrige afsnit, om hvilke 

ministerområder hvor det ville være relevant at se på departementets tilsyn, er der kun et 

ministerområde der skiller sig negativt ud, og det er §28 Transportministeriet.  

 

Analysen viste også, at Rigsrevisionen for hovedparten af de bevillings- og forholdsmæssigt store 

departementer, også har haft fokus på departementets tilsyn for 2008 erklæringerne. Det er således 

kun §6 Udenrigsministeriet og §7 Finansministeriet, hvor der ikke som fokusområde for 

forvaltningsrevision, er valgt departementernes tilsyn.  

 

Ved gennemgangen af erklæringerne for departementernes fokusområde for forvaltningsrevision 

kan det konstateres, at der er en forskel i den måde der erklæres om de valgte fokusområder for 

forvaltningsrevision. Det er lige fra dobbeltnegation og med bedømmelse, til kun bedømmelse eller 

som en direkte konklusion. 
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Analysen viser også, at der er forskel i antal af valgte fokusområder for forvaltningsrevision, 

således at der er valgt fra 1 til 6 fokusområder for forvaltningsrevision til grundlag for 

erklæringsafgivelsen for det enkelte departement.  

 

For Rigsrevisionens erklæringsafgivelser for departementerne for finansåret 2008 kan emnerne for 

fokusområde for forvaltningsrevision grupperes som eksternt og internt rettet. Eksternt rettet: 

Departementets tilsyn med underliggende virksomheder, Departementets organisering af mål- og 

resultatstyring indenfor ministerområdet, Departementets styring af it-projekter, Budgetlægning- og 

opfølgning samt økonomistyring, Ledelsesinformation og risikostyring, og Internt rettet: 

Opfølgning på departementets egne faglige og økonomiske resultater, Administration af taxa- og 

mobiltelefonordning, tjenesterejser samt ministerens repræsentationsudgifter, Administration - og 

organisering af udbud og Køb af konsulentydelser. Alle de valgte emner er relevant for 

departementernes tilsyn, men på forskellige niveauer. 

 

Revisionen af departementerne udføres af Rigsrevisionen, hvad enten der er indgået §9-aftale 

mellem minister og rigsrevisor om etablering af intern revision på ministerområdet. Dermed sikres 

det, at der er et klart og entydigt principal-agent forhold mellem Rigsrevision, intern revision og 

departement samt virksomhederne under ressortområdet. 

 

På det statslige område med indgåelse af §9-aftaler ses der en øget risiko for, at der kan opstå dels 

moral hazard (skjult handling) idet revisionschefen i den interne revision frit kan vælge at disponere 

uden principalens accept og viden. Samtidig vil der gælde, at der vil være en øget risiko for adverse 

selection (skjult information), idet principalen, Rigsrevisionen, ikke har den fulde information om 

agentens kendskab og viden til virksomheden, og derved vil kunne styre informationsstrømmen til 

principalen, hvilket kunne bruges ved en eventuel genforhandling af kontrakterne eller til brug for 

at afværge sorte eller betroede hemmeligheder i overensstemmelse med goffmans interaktionsteori 

eller for at stille den interne revision i et bedre lys. 
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11. KONKLUSION  

Formålet med departementernes tilsyn er, at det skal fremme en sikker og effektiv 

økonomiforvaltning på alle niveauer i statsforvaltningen omfattende departementer og 

underliggende virksomheder mens formålet med revisionen af departementernes tilsyn er at 

vurdere om tilsynet understøtter den opgave, som ministerområdet er ansvarlig for at løse, og 

pege på områder, hvor tilsynet og/eller styringen ikke er til stede i tilstrækkeligt omfang.  

 

Indenfor departementernes tilsyn findes der det lovbestemte og ulovbestemte tilsyn. Det 

lovbestemte tilsyn er fastsat i henhold til lov, hvor der er fastsat konkrete tiltag vedrørende tilsyn og 

kontrol, som det er pålagt ministeren og dermed departementet at gennemføre. Det ulovbestemte 

tilsyn er ikke ligeså klart defineret, men er mere en generel forpligtelse for den pågældende minister 

til at etablere et tilsyn i overensstemmelse med ministeransvarlighedsloven, så det er muligt at følge 

udviklingen på et givent område, for at vurdere om lovgivningen fungerer efter hensigten, og hvis 

ikke at gribe ind i det omfang ministeriet har beføjelser til dette. Det væsentligste er at ministeren 

skal kunne give Folketinget de ønskede oplysninger. 

 

Departementernes tilsyn vil med udgangspunkt i kravene til departementet, jf. Lov om statens 

regnskabsvæsen, Regnskabsbekendgørelsen og ministerieinstruks, overvejende være rettet mod den 

finansielle og faglige del samt it-understøttelsen heraf. Departementerne har det overordnede ansvar 

for styringen indenfor ministerområdet, og sikrer den overordnede prioritering af ressourcer og opgaver, 

ved at omsætte politiske mål og rammer til konkrete resultatkrav og bevillinger. Dette sker ved 

udmelding af finanslovsrammer og ved indgåelse af resultat- og direktørkontrakter med 

virksomhederne. Departementerne har ansvaret for at sikre en betryggende økonomistyring og 

regnskabsforvaltning på ministerområdet, der sker gennem udmelding af fælles retningslinjer for 

økonomiopfølgning og regnskabsgodkendelse samt departementernes opfølgning på efterlevelsen heraf.  

 

Departementerne har som overordnet myndighed en forpligtelse til at føre tilsyn med, at den 

økonomiske og aktivitetsmæssige styring i ministeriets virksomheder er tilrettelagt på en betryggende 

vis og indenfor politisk fastsatte rammer. Det sikres dels ved, at der udarbejdes ministerieinstrukser, 

virksomhedsinstrukser og regnskabsinstrukser samt ved udarbejdelse af resultatkontrakt og 

direktørkontrakt med virksomheden og direktøren. Endelig skal departementerne sikre, at 

virksomhederne handler indenfor lovens rammer, svarende til de i Finansloven tildelte 

bevillingsrammer. 
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Lovgrundlaget for den statslige revisionsordning i Danmark fremgår af Grundloven, 

Statsrevisorloven og Rigsrevisorloven, og består af Statsrevisorerne og Rigsrevisionen. Mens 

Statsrevisorerne fungerer som det parlamentariske revisionsorgan er Rigsrevisionen en uafhængig 

institution under Folketinget. Statsrevisorkollegiet er valgt af Folketingets partier og Folketingets 

valg af Statsrevisorer står nedskrevet i Grundlovens § 47. Det er på baggrund af Rigsrevisionens 

revision af statsregnskabet, at Statsrevisorerne kommer med kritik af ministerier og virksomheder, 

samt anfører hvilke tiltag Statsrevisorerne mener ministrene bør foretage. 

 

Erklæringerne til departementerne for finansåret 2008 er første gang, at Rigsrevisionen afgiver 

erklæringer efter det nye koncept for årsrevision. Årsrevisionen udføres hvert finansår for alle 

statslige virksomheder med det formål at afgive en påtegning, erklæring eller ikke erklæring af 

virksomhedernes regnskaber. Rigsrevisionen har indenfor rammerne i rigsrevisorloven formuleret 

en vejledning for God Offentlig Revisionsskik, der beskriver den professionelle norm, som 

Rigsrevisionen arbejder efter i revisionsudførelsen i årsrevisionen. 

 

De tre bevillingsmæssigt største ministerier på finansloven for 2009 er: §15 Velfærdsministeriet, § 

17 Beskæftigelsesministeriet og §20 Undervisningsministeriet samt yderligere 4 ministerier, der 

også bevillingsmæssigt skiller sig ud, men dog mindre markant. Det vedrører: §12 

Forsvarsministeriet, § 19 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, §6 

Udenrigsministeriet og §11 Justitsministeriet.  

 

De beløbsmæssigt største departementer er: §20 Beskæftigelsesministeriet, §6 Udenrigsministeriet,, 

§7 Finansministeriet, §28 Transportministeriet, §16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og  

§18 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration mens de største departementer i forhold 

til ministerområdet bliver §22 Kirkeministeriet, §6 Udenrigsministeriet, §5 Statsministeriet, §18 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, §20 Undervisningsministeriet og §7 

Finansministeriet. De både beløbsmæssigt og forholdsmæssigt største departementer bliver §6 

Udenrigsministeriet, §7 Finansministeriet og §18 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 

Integration.  

 

Analysen viser også at det vil være relevant at se på revision af departementernes tilsyn på de 

ministerområder hvor departementerne udgør en relativ lille del af ministeriets samlede bevilling. 

Det gælder for §9 Skatteministeriet, §11 Justitsministeriet, §12 Forsvarsministeriet, §15 

Velfærdsministeriet, §17 Beskæftigelsesministeriet, §19 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
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Udvikling, §21 Kulturministeriet, §23 Miljøministeriet, §24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri og §29 Klima- og Energiministeriet.  

 

Analysen af ministerierne og departementernes karakteristika viser, at den største virksomhed på 

hvert ministerområde, udgør en relativt stor procentmæssig andel af den samlede bevilling på 

ministerområdet. Ses der således på den største virksomhed på hvert ministerområde, og som udgør 

mindre en 40% af ministeriets samlede bevilling, vil det således kun omfatte §21 kulturministeriet  

og §28 Transportministeriet. Alle andre ministerområder har derfor én virksomhed, der dækker 

mere end 40% af ministeriets samlede bevilling. 

 

Ses der på ministeriernes tre største virksomheders samlede andel af ministeriets bevilling, er der 

kun 3 ministerier, hvor den procentmæssige andel udgør mindre end 80% af ministeriets samlede 

bevilling. Det gælder for §8 Økonomi- og Erhvervsministeriet, §21 Kulturministeriet og §23 

Miljøministeriet. Der er således en relativ høj bevillingsmæssig virksomhedskoncentration i 

ministerierne, når der ses bort fra §8, §21 og §23. 

 

Hvad angår departementernes organisering for sikring af tilsyn, kan det konstateres, at der er 15 af 

ministerierne der har interne revisioner og således kun 4 ministerier der ikke har en intern revision. 

De 4 ministerier der ikke har interne revisioner er: §5 Statsministeriet, §16 Ministeriet for Sundhed 

og Forebyggelse, §22 Kirkeministeriet og §23 Miljøministeriet. Der er potentiale for at indføre 

interne revisioner, enten i den enkelte virksomhed, eller som en intern revision under ministeriet 

eller departementet for §16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt §23 Miljøministeriet. Det 

vil altid være departementet der i sidste ende har ansvar for sikring af tilsyn på ministerområdet om 

så det udføres af en intern revision eller ikke. 

 

Analysen af departementernes eksterne rapportering i regnskabsaflæggelsen for 2008 viste som 

forventet, at der ikke rapporteres særligt om departementernes tilsyn. Dog har §6 

Udenrigsministeriet, som det eneste ministerium, indført ekstern rapportering af de departementale 

opgaver. Det kan således konstateres, at departementerne har det let rapporteringsmæssigt, i og med 

departementerne ikke skal rapportere om deres opgavevaretagelse og herunder særligt deres tilsyn. 

En øget gennemsigtighed af departementernes tilsyn vil gøre departementerne mere transparente, og 

således synliggøre det indtryk det enkelte departement vil give til Finansministeriet dels 

Rigsrevisionen og andre med interesse herfor. Det vil styrke økonomi- og resultatstyringen 

yderligere. 



 
73 

 

Overordnet kan det siges, at Rigsrevisionens erklæringsafgivelser til departementerne for 2008 ikke 

er afgivet helt stringent ensartet ved sammenholdelse, på tværs af ministerområder. Det første år 

hvor Rigsrevisionen har afgivet erklæringer for samtlige departementer, kan det konstateres, at alle 

Rigsrevisionens erklæringer enstemmigt siger ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold”, 

med undtagelse af §28 Transportministeriets departement, hvor der er en supplerende oplysning. 

 

For de fleste af departementserklæringerne har Rigsrevisionen valgt departementets tilsyn med 

underliggende virksomheder, til brug for erklæringsafgivelsen. Sammenholdes de ministerområder 

hvor der er revideret departementets tilsyn, med analysen om hvilke ministerområder hvor det ville 

være relevant at se på departementets tilsyn, er der kun ét ministerområde der skiller sig negativt ud, 

og det er §28 Transportministeriet.  

 

Analysen viste også, at Rigsrevisionen for hovedparten af de bevillings- og forholdsmæssigt store 

departementer, også har haft fokus på departementernes tilsyn for 2008 erklæringerne. Det er 

således kun §6 Udenrigsministeriet og §7 Finansministeriet, hvor der ikke som fokusområde for 

forvaltningsrevision, er valgt departementernes tilsyn.  

 

For Rigsrevisionens erklæringsafgivelser for departementerne for finansåret 2008 kan emnerne for 

fokusområde for forvaltningsrevision gruppes som eksternt og internt rettet. Eksternt rettet: 

Departementets tilsyn med underliggende virksomheder, Departementets organisering af mål- og 

resultatstyring indenfor ministerområdet, Departementets styring af it-projekter, Budgetlægning- og 

opfølgning samt økonomistyring, Ledelsesinformation og risikostyring, og Internt rettet: 

Opfølgning på departementets egne faglige og økonomiske resultater, Administration af taxa- og 

mobiltelefonordning, tjenesterejser samt ministerens repræsentationsudgifter, Administration - og 

organisering af udbud og Køb af konsulentydelser.  

 

Revisionen af departementerne udføres af Rigsrevisionen, hvad enten der er indgået §9-aftale 

mellem minister og rigsrevisor om etablering af intern revision under ministerområdet. Dermed 

sikres det, at der er et klart og entydigt principal-agent forhold mellem Rigsrevision, intern revision 

og departement samt virksomhederne under ressortområdet. 
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Kandidatafhandlingen kommer således frem til, at departementernes tilsynsforpligtelse samt 

rapportering ikke er tilstrækkeligt reguleret for revision heraf, men at det særligt er rapporteringen 

der ikke er tilstrækkeligt reguleret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
75 

12. PERSPEKTIVERING  

Det er mit håb at kandidatafhandlingen vil være inspirationskilde til Rigsrevisionen og 

Finansministeriet for eventuelt at revurdere grundlaget for departementernes tilsynsforpligtelse samt 

kravet til rapporteringen heraf. 

 

Der sker i disse år en betydelig organisatorisk tilpasning af statsadministrationen, idet der 

implementeres en centralisering i staten med Finansministeriets etablering af ét 

ØkonomiServiceCenter (ØSC). Organisatorisk placeres ØSC under Økonomistyrelsen, der berører 

hovedparten af de statslige virksomheder, men som omfatter alle ministerområder.  Formålet med 

oprettelsen af ØSC er at effektivisere den statslige administration ved at flytte en række af 

virksomhedernes opgaver på løn-, bogholderi-, regnskabs- og rejseområdet over til ØSC. 

Implementeringen er i gang og forventes fuldt implementeret med den fjerde og sidste bølge i år 

2010.  

 

Tilsvarende tendens gælder med etableringen af Statens It, der dog er under implementering i 

betydelig mindre skala end først planlagt, og organisatorisk er forankret i Finansministeriets 

departement. Det må forventes, at Statens It udvides til at omfatte alle ministerområder på sigt.  

 

Centraliseringen ses også, til en vis grad, i departementerne der påtager sig flere driftsrelaterede 

opgaver. Det nyeste eksempel er på Skatteministeriets område hvor SKAT, den absolut største 

virksomhed på ministerområdet, skal overdrage SKAT´s Hovedcenter til departementet gældende 

fra 1. januar 2010
45

.  

 

Den øgede tendens til centralisering i staten vil derfor også ændre på planlægningen, 

tilrettelæggelsen og gennemførslen af det enkelte departementets tilsyn samt Rigsrevisionens 

revision heraf. Samtidig vil den øget centralisering i statsadministrationen, med heraf øget mulighed 

for topstyring betyde, at interessen vil blive skærpet på departementerne, der vil få en mere central 

rolle i den statslige styring. Det vil stille øget krav til rapportering om departementernes tilsyn, og 

vil være med til at gøre departementernes tilsynsforpligtelse mere synlig og gennemsigtig, med 

baggrund i en øget informationsværdi i departementernes regnskab. Rapportering i departementets 

regnskab om departementets tilsynsforpligtelse, vil skærpe departementets fokus på den eksterne 

rapportering, og således være med til at øge departementernes ansvar og hermed kvaliteten heraf. 

                                                 

45 Skatteministeriets pressemeddelelse af den 3. november 2009 ”Organisationsændring i Skatteministeriet”. 
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Departementernes finansielle regnskab vil derved skifte karakter til en årsrapport, som for 

virksomhederne under ressortområdet. Det vil være med til at skabe øget gennemsigtighed i forhold 

til departementet og ministerområdet som helhed samt i forhold til den enkelte minister.  

 

Endelig er mediernes bevågenhed skærpet på de statslige institutioner de senere år, og med 

offentlighedsloven i hånden, stiller det stadig større krav til departementets tilsyn for sikring af 

kendskab til alle dele af ministerområdet, og herunder til alle ministerområdets virksomheder.  

 

Det kan derfor overvejes om Finansministeriet bør skærpe kravene til departementernes regnskab til 

også at omfatte rapportering om departementernes tilsyn, således at departementerne ligeledes har 

en målrapportering. Det vil betyde, at der vil ske et skift i departementernes regnskabsaflæggelse, 

således at alle departementer vil komme til at aflægge årsrapport som for virksomhederne under det 

enkelte ressortområde. Det er min vurdering at det vil være med til at sikre en bedre ministeriel 

styring og forvaltning. 

 

Det er mit håb at Rigsrevisionen, på baggrund af kandidatafhandlingen, vil få inspiration til at 

gennemføre en større tværministeriel undersøgelse af tilrettelæggelsen, gennemførelsen og 

rapporteringen af departementernes tilsyn, for at komme med en bedste praksis hertil samt til 

grundlag for Finansministeriet, for ændring af departementernes regnskabsaflæggelse til også at 

være en årsrapport med målrapportering om departementets tilsyn. Jeg forventer at Rigsrevisionens 

afgivelse af erklæringer til departementerne for hvert finansår, og herunder revision af 

departementernes tilsyn, vil øge departementernes fokus herpå.  

 

Den øget fokus på corporate governance i den private sektor, vil også øge fokus på public 

governance i den statslige og offentlige sektor, og hermed også på departementernes 

tilsynsforpligtelse. Det kan forventes, at der vil ske et skift i forståelsen af public governance, der 

som det er i dag, har fokus på den enkelte leder i offentlige og statslige organisationer, til at rette 

fokus mod den overordnet ledelse. På det statslige område vil det omfatte departementerne og deres 

tilsyn.  

 

Som noget nyt bliver der udbudt en Master of Public Governance(master i offentlig ledelse) med 

Copenhagen Business School & Københavns Universitet i øst og Syddansk universitet & Aarhus 

Universitet i vest fra primo september 2009. Der er tale om en ny og fleksibel master-uddannelse i 
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offentlig ledelse der består af obligatoriske og valgfrie moduler. Uddannelsen er rettet mod personer 

med ledelsesopgaver og ledelsesansvar.  

 

Arbejdet med kandidatafhandlingen kom også med nogle sidegevinster. Således viste 

informationsindhentningen at der var en stor forskel i ministeriernes tilgængelighed og placering af 

regnskabsinformationer, dels i forhold til departementet samt i forhold til den samlet 

regnskabsaflæggelse på ministerområdet. Der var departementer der havde samlet hele ministeriets 

regnskabsmateriale så det var let at finde samt tilgængeligt, mens der var andre ministerområder 

hvor det var umuligt at finde noget regnskabsmateriale. 

 

Gennemgangen af departementernes finansielle regnskab eller årsrapport for 2008 viste også, til 

trods for at Økonomistyrelsens vejledning for udarbejdelse af årsrapport blev fulgt af alle 

departementerne, at regnskaberne var af vidt forskellig kvalitet. Der var således 

departementsregnskaber der var godt organiseret og præsenteret mens der var andre regnskaber der, 

efter min klare overbevisning, var på grænsen af det acceptable. Det kunne således være interessant 

at få afdækket dels departementernes registreret tidsforbrug på regnskabsudarbejdelsen samt 

eventuelle direkte henførbare omkostninger til regnskabsaflæggelsen. Det kunne være afholdte 

omkostninger til designer, trykkeri med videre. Det er min umiddelbare vurdering, at der vil være 

en stor spredning i de afholdte omkostninger til regnskabsaflæggelsen, på tværs af alle 

ministerområder.  

 

Sammenfattende kan perspektiveringen formuleres i følgende punkter: 

 Der er en fortsat tendens til centralisering og specialisering i statsadministrationen, hvor 

etableringen af ØSC og Statens It er første skridt i den retning. 

 Der er en tendens til at departementerne overtager flere og flere driftsrelaterede opgaver, der 

tidligere blev udført i en underliggende virksomhed, hvilket vil stille krav om en form for 

målrapportering i departementerne.  

 Den øget fokus på corporate governance i den private sektor også vil øge fokus på public 

governance i den statslige og offentlige sektor, og det vil ændre fokus ved skifte fra den 

enkelte leder til den overordnede ledelse. 

 Det øget fokus på public governance, ikke mindst med den nye uddannelse, vil skærpe fokus 

på departementernes tilsyn, og således være med til at departementerne begynder at 

afrapportere herom i departementernes regnskab. 
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BILAG 

 

Bilag 1 Ændring i ministerier fra finanslov 2007 til finanslov 2008  

      

Finanslovs-§ og ministerium 

for finansåret 2008 

Finanslovs-§ og ministerium 

for finansåret 2007 

                            

Ændring i ministerium 

jf. finanslov 

   §5 Statsministeriet §5 Statsministeriet   
§6 Udenrigsministeriet §6 Udenrigsministeriet  
§7 Finansministeriet §7 Finansministeriet   
§8 Økonomi- og 

Erhvervsministeriet 

§8 Økonomi- og 

Erhvervsministeriet 
 

§9 Skatteministeriet §9 Skatteministeriet   

§11 Justitsministeriet §11 Justitsministeriet  

§12 Forsvarsministeriet §12 Forsvarsministeriet   

§15 Velfærdsministeriet §15 Socialministeriet  X 

§16 Ministeriet for Sundhed og 

forebyggelse 

§16 Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet 

X 

§17 Beskæftigelsesministeriet §17 Beskæftigelsesministeriet  

§18 Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration 

§18 Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration 

  

§19 Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Udvikling 

§19 Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Udvikling 

 

§20 Undervisningsministeriet §20 Undervisningsministeriet   

§21 Kulturministeriet §21 Kulturministeriet  

§22 Kirkeministeriet §22 Kirkeministeriet   

§23 Miljøministeriet §23 Miljøministeriet  

§24 Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri 

§24 Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri 

  

§27 Nedlagt, og fordelt til §15 og 

§16 

§27 Ministeriet for Familie- og 

Forbrugeranliggende 

X 

§28 Transportministeriet §28 Transport- og 

Energiministeriet 

X 

§29 Klima- og Energiministeriet §29 Ikke oprettet X 

Kilde: Egen tilvirkning , data fra Finansministeriets finanslovsdatabase; www.oes-cs.dk. Der 

henvises til bilag 2! for at se oversigt over ministrene på ministerområderne. 

 

 

 

  

http://www.oes-cs.dk/
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Bilag 2 De 19 ministerier og ministre i regeringen  

 

Regeringen v. Lars Løkke Rasmussen  

(Venstre og Det Konservative Folkeparti) 

Udnævnt den 7. april 2009. 

 

1. Statsminister: Lars Løkke Rasmussen (V)  

2. Økonomi- og erhvervsminister: Lene Espersen (KF) 

3. Udenrigsminister: Per Stig Møller (KF) 

4. Finansminister: Claus Hjort Frederiksen (V) 

5. Justitsminister: Brian Mikkelsen (KF) 

6. Forsvarsminister: Søren Gade (V) 

7. Skatteminister: Kristian Jensen (V) 

8. Klima- og energiminister: Connie Hedegaard (KF) 

9. Undervisningsminister og minister for nordisk samarbejde: Bertel Haarder (V) 

10. Minister for videnskab, teknologi og udvikling: Helge Sander (V) 

11. Minister for udviklingsbistand: Ulla Tørnæs (V) 

12. Fødevareminister: Eva Kjer Hansen (V) 

13. Transportminister: Lars Barfoed (KF) 

14. Kulturminister: Carina Christensen (KF) 

15. Minister for sundhed og forebyggelse: Jakob Axel Nielsen (KF) 

16. Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister:  

      Birthe Rønn Hornbech (V) 

17. Miljøminister: Troels Lund Poulsen (V) 

18. Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling: Inger Beinov Støjberg (V) 

19. Indenrigs- og socialminister: Karen Ellemann (V) 

Kilde: www.folketinget.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.folketinget/
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Bilag 3 Statsrevisorerne primo 2010 

 

                                      
Peder Larsen (SF)                        Henrik Thorup (DF)                  Helge Adam Møller (KF) 

Formand, 1987-94, 1998-            Næstformand, 1998-                  2000- 

 

                                       
Svend Erik Hovmand (V)            Mogens Lykketoft (S)                Manu Sareen (RV) 

2006-                                            2006-                                          2008- 

 
Kilde: Egen tilvirkning med data fra www.ft.dk/statsrevisorerne 
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Bilag 4 De interne revisioner Rigsrevisionen samarbejder med 

 

 
Ministerområde Revisionsområde Intern revision i 

Beskæftigelsesministeriet Den statslige beskæftigelsesindsats i 

beskæftigelsesregioner og 

driftsregioner med tilhørende 

statslige dele af jobcentrene 

Arbejdsmarkedsstyrelsen 

Finansministeriet Departementet, Økonomistyrelsen, 

Personalestyrelsen samt Slots- og 

Ejendomsstyrelsen 

Finansministeriet 

Finansministeriet Statsgældsforvaltningen Nationalbankens revision 

Finansministeriet Finansieringsfonden til yderligere 

uddelinger fra Danmarks 

Grundforskningsfond 

Nationalbankens revision 

Finansministeriet Højteknologifonden (kapitalfond) Nationalbankens revision 

Finansministeriet Forebyggelsesfonden Nationalbankens revision 

Finansministeriet og Socialministeriet Den Sociale Pensionsfond Nationalbankens revision 

Forsvarsministeriet Forsvarskommandoens område, 

Farvandsvæsenet inkl. Lodsvæsenet, 

Forsvarets Bygningstjeneste og 

Hjemmeværnet 

Forsvarsministeriet 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 

Integration 

Dansk Røde Kors' Asylafdeling Statsautoriseret revisionsfirma 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kongeriget Danmarks Fiskeribank Finansministeriet 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhvervs EU-midler Direktoratet for 

FødevareErhverv 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Direktoratet for 

FødevareErhverv 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 

Udvikling 

12 universiteter Statsautoriserede 

revisionsfirmaer 

Justitsministeriet Rigspolitiet Rigspolitichefembedet 

Klima- og Energiministeriet Energinet.dk Statsautoriseret revisionsfirma 

Klima- og Energiministeriet Nordsøfonden  Statsautoriseret revisionsfirma 

Kulturministeriet DR Statsautoriseret revisionsfirma 

Skatteministeriet SKAT SKAT 

Socialministeriet Kofoeds Skole Statsautoriseret revisionsfirma 

Transportministeriet BaneDanmark BaneDanmark 

Transportministeriet DSB DSB 

Udenrigsministeriet Danmarks Hus i Paris Privat revisor 
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Udenrigsministeriet Investeringsfonden for Østlandene 

(IØ) 

Statsautoriseret revisionsfirma 

Udenrigsministeriet Industrialiseringsfonden for 

Udviklingslandene (IFU) 

Statsautoriseret revisionsfirma 

Undervisningsministeriet Selvejende institutioner for 

videregående uddannelser mv. 

Statsautoriserede og 

registrerede revisionsfirmaer 

Økonomi- og Erhvervsministeriet Søfartsstyrelsens maritime 

uddannelsesinstitutioner 

Statsautoriserede 

revisionsfirmaer 

Økonomi- og Erhvervsministeriet Investeringsfonden for 

vækstmarkeder (IFV) 

Statsautoriseret revisionsfirma 

Økonomi- og Erhvervsministeriet Garantifonden for Indskydere og 

Investorer 

Nationalbankens revision 

Økonomi- og Erhvervsministeriet Garantifonden for 

Skadesforsikringsselskaber 

Statsautoriseret revisionsfirma 

Økonomi- og Erhvervsministeriet Den Danske Akkrediterings- og 

Metrologifond (DANAK) 

Statsautoriseret revisionsfirma 

 Senest opdateret den 31. oktober 

2008.   

 

Kilde:http://www.rigsrevisionen.dk/composite-158.htm 
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Bilag 5 Ministeriernes nettobevilling i alt for 2009 

          

Finanslovsparagraf/Ministerium 

(mio.kr.) 
Netto 

udgift 

Netto 

indtægt 

Netto i 

alt  nr. 

§15 Velfærdsministeriet 280.521 8 280.513 1 

§17 Beskæftigelsesministeriet 75.908 14.337 61.571 2 

§20 Undervisningsministeriet 44.357 29 44.328 3 

§12 Forsvarsministeriet 20.883 18 20.865 4 

§19 Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Udvikling 

18.566 391 18.175 5 

§6 Udenrigsministeriet 15.693 378 15.315 6 

§11 Justitsministeriet 14.072 1.870 12.202 7 

§21 Kulturministeriet 6.009 77 5.933 8 

§28 Transportministeriet 6.677 969 5.709 9 

§16 Ministeriet for Sundhed og 

forebyggelse 

5.139 0 5.139 10 

§7 Finansministeriet 7.231 2.045 5.186 11 

§9 Skatteministeriet 5.619 1.123 4.496 12 

§24 Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri 

2.727 0 2.727 13 

§18 Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration 

2.199 0 2.199 14 

§23 Miljøministeriet 2.066 71 1.995 15 

§8 Økonomi- og 

Erhvervsministeriet 

1.878 26 1.852 16 

§22 Kirkeministeriet 857 0 857 17 

§5 Statsministeriet 124 0 124 18 

§29 Klima og Energiministeriet 4.547 7.050 -2.503 19 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i Finanslov 2009 

Finanslov for finansåret 2009, Tekst og anmærkninger (ajourført) 
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Bilag 6 Ministeriernes og departementernes størrelse  

        

Finanslovs-§ og ministerium for 2008 

Ministeriets 

størrelse (mio. 

kr.) 

DEP 

størrelse      

(mio. kr.) 

DEP %-

andel af 

ministeriet 

§5 Statsministeriet 126 102 81 

§6 Udenrigsministeriet 16.113 15.771 98 

§7 Finansministeriet 21.925 13.244 60 

§8 Økonomi- og Erhvervsministeriet 6.652 1.157 17 

§9 Skatteministeriet 8.255 262 3 

§11 Justitsministeriet 17.675 206 1 

§12 Forsvarsministeriet 25.079 177 1 

§15 Velfærdsministeriet 290.068 288 0 

§16 Ministeriet for Sundhed og 

forebyggelse 

8.381 4.009 48 

§17 Beskæftigelsesministeriet 86.497 150 0 

§18 Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration 

2.138 1.523 71 

§19 Ministeriet for Videnskab, Teknologi 

og Udvikling 

21.521 374 2 

§20 Undervisningsministeriet 63.207 38.582 61 

§21 Kulturministeriet 8.230 87 1 

§22 Kirkeministeriet 746 746 100 

§23 Miljøministeriet 4.996 228 5 

§24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 

og Fiskeri 

23.014 947 4 

§28 Transportministeriet 21.985 5.078 23 

§29 Klima og Energiministeriet 15.943 129 1 

Kilde: IR-basen; Væsentlighed og indstilling til plan 

2010. Rigsrevisionens interne revisionsdatabase, opgjort i 

absolut værdi.     
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Bilag 7 Departementernes organisering i virksomheder på ministerområdet 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning, data fra IR-basen, 

 

For bilaget gælder, at det er §5,6,7 samt §16,18,20,22 hvor det er departementet, der udgør den 

største virksomhed.  
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Bilag 8 Departementernes organisering for sikring af tilsyn 

            

  

DEP tilsyns- og 

kontrolfunktioner 
Gennemgang af ministerieinstruks 

Finanslovs-§ og ministerium 

for 2008 

Antal 

årsværk 

i DEP 

Ministerie

r med 

intern 

revision 

Intern 

revision 

placeret i 

ministerie

t 

Indeholder beskrivelse 

af Tilsyns og kontrol 

funktioner 

Indeholder beskrivelser 

af  IT-tilsyn 

§5 Statsministeriet 84 Nej Nej  - -  

§6 Udenrigsministeriet 1310 Ja Nej Ja Nej,  men det fremgår at 

der findes et 

Sikkerhedskontor og 

IT-kontor 

§7 Finansministeriet 255 Ja Ja Ja Ja,  men indgår i 

afsnittet om tilrette-

læggelsen af den 

overordnede regn-

skabsforvaltning 

§8 Økonomi- og 

Erhvervsministeriet 

182 Ja Nej - - 

§9 Skatteministeriet 131 Ja Ja Ja Ja,  men indgår i 

afsnittet om 

tilrettelæggelsen af den 

overordnede 

regnskabsforvaltning 

§11 Justitsministeriet 174 Ja Nej Nej, mangler 

Regnskabsgodkendelse

n og formaliserede 

tilsyns- og 

kontrolfunktioner 

Ja,  men indgår i 

afsnittet om 

tilrettelæggelsen af den 

overordnede 

regnskabsforvaltning 

§12 Forsvarsministeriet 164 Ja Ja Ja Ja, har et afsnit om IT-

tilsyn i afsnittet 

Regnskabsgodkendelse

n og formaliserede 

tilsyns- og 

kontrolfunktioner 

§15 Velfærdsministeriet 355 Ja Nej Nej, mangler 

Regnskabsgodkendelse

n og formaliserede 

tilsyns- og 

kontrolfunktioner 

Nej 

§16 Ministeriet for Sundhed og 

forebyggelse 

156 Nej Nej Ja Ja, der sendes årligt en 

ledelseserklæring til de 

underliggende 

institutioner vedrør-

ende IT-anvendelse og 

sikkerhed på 

regnskabsområdet 

§17 Beskæftigelsesministeriet 117 Ja Nej Ja Ja 
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§18 Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration 

308,4 Ja Nej  - -  

§19 Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Udvikling 

66 Ja Nej Ja Ja, IT-tilsyn fremgår 

tydeligt af indholdsfor-

tegnelse i afsnittet om 

tilrettelæggelsen af den 

overordnede 

regnskabsforvaltning 

§20 Undervisningsministeriet 527 Ja Nej Ja Nej 

§21 Kulturministeriet 109,5 Ja Nej Ja Ja, der sendes årligt en 

ledelseserklæring til de 

underliggende 

institutioner vedrør-

ende IT-anvendelse og 

sikkerhed på 

regnskabsområdet 

§22 Kirkeministeriet 38 Nej Nej Nej, mangler 

Regnskabsgodkendelse

n og formaliserede 

tilsyns- og 

kontrolfunktioner.OK 

Nej, OK da kun DEP 

§23 Miljøministeriet 66,8 Nej Nej Ja Ja,  men indgår i 

afsnittet om tilrette-

læggelsen af den 

overordnede regn-

skabsforvaltning 

§24 Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri 

153,4 Ja Ja Ja Ja, har afsnit og IT-

sikkerhedspolitik, DEP 

IT-kontor har 2-3 årlige 

IT-statusmøder med 

institutionerne samt at 

der indhentet en årlig 

IT-statusrapportering. 

§28 Transportministeriet  Ja Nej Ja Nej 

§29 Klima og 

Energiministeriet 

73 Ja Nej Ja Nej 

Kilde: Departementernes årsrapport eller finansielle regnskab for 2008, Ministeriernes gældende ministerieinstruks for 

2008 & http://www.rigsrevisionen.dk/composite 27.htm?OpenChild=158# open Child (Oversigt over ministerier med 

intern revision pr. 31. oktober 2008). Har ikke fået alle ministerieinstrukserne for 2008, som det fremgår af bilaget.     
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Bilag 9 Analyse af departementernes regnskab for finansåret 2008 

 
    

  
  

Finanslovs-§ og ministerium 

Finansielt regn-

skab eller 

årsrapport for 

departementet! Regnskab anført for: 

Underskriftstids-

punkt Underskrevet af: 

§5 Statsministeriet Finansielt 

regnskab 

Departementet 15. april 2009 departementschef & 

administrationschef 

§6 Udenrigsministeriet (UM) Årsrapport Udenrigsministeriet! 

(Departementet) 

27. marts 2009 direktør for UM og 

kontorchef(Ikke DC)  

§7 Finansministeriet Årsrapport Departementet 20/17. april 2009 departementschef & 

administrationschef 

§8 Økonomi- og 

Erhvervsministeriet 

Årsrapport Departementet 15. april 2009 departementschef og 

administrations-

direktør 

§9 Skatteministeriet Årsrapport Skatteministeriet! 

(Departementet) 

3. april 2009 departementschef & 

områdechef 

§11 Justitsministeriet Finansielt 

regnskab 

Departementet 15. april 2009 departementschef 

§12 Forsvarsministeriet Finansielt 

regnskab 

Forsvarsministeriet! 

(Departementet) 

14. april 2009 departementschef & 

afdelingschef' 

§15 Velfærdsministeriet Finansiel 

rapportering 

Velfærdsministeriet! 

(departementet) 

3/2. april 2009 departementschef & 

afdelingschef' 

§16 Ministeriet for Sundhed 

og forebyggelse 

Finansielt 

regnskab 

Departementet 15. april 2009 departementschef & 

sekretariatschef 

§17 

Beskæftigelsesministeriet 

Finansielt 

regnskab 

Departementet 15. april 2009 departementschef 

§18 Ministeriet for 

Flygtninge, Indvandrere og 

Integration 

Finansielt 

regnskab 

Departementet ?. april 2009 

(dato ikke anført) 

departementschef & 

afdelingschef' 

§19 Ministeriet for 

Videnskab, Teknologi og 

Udvikling 

Finansielt 

regnskab 

Departementet 25. marts 2009 kontorchef 

§20 

Undervisningsministeriet 

Årsrapport Departementet 14. april 2009 departementschef 

§21 Kulturministeriet Årsrapport Departementet 14. april 2009 departementschef & 

administrationschef 

§22 Kirkeministeriet Årsrapport Departementet 16. april 2009 departementschef & 

økonomichef 

§23 Miljøministeriet Beretning & 

Regnskab 

Departementet 15. maj 2009 Afdelingschef 

§24 Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri 

Årsrapport Departementet 15. april 2009 departementschef & 

budgetchef 

§28 Transportministeriet Finansielt 

regnskab 

Departementet 16. april 2009 departementschef & 

afdelingschef 

§29 Klima og 

Energiministeriet 

Finansielt 

regnskab 

Departementet 30. april 2009 departementschef & 

kontorchef 
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Kilde: Departementernes finansielle regnskab eller årsrapport for 2008 samt Rigsrevisionens erklæring og 

revisionsberetning for departementerne for 2008 
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Bilag 10 Rigsrevisionens erklæringer til departementerne for finansåret 2008 

          

Finanslovs-§ og ministerium, 

erklæring på antal pinde()  

Tidspunkt 

for 

erklærings-

afgivelse 

Rigsrevisionens 

samlet vurdering 

af departementet 

i erklæringen 

Rigsrevisionens 

bedømmelse af 

fokusområde(r) 

for forvaltnings-

revision 

Rigsrevisionens valg af emner 

for fokusområde for 

forvaltningsrevision 

§5 Statsministeriet (3) 

 

24-06-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

Tilfredsstillende Budgetopfølgning, 

koncernstyring og tilsyn med 

rigsombuddene 

§6 Udenrigsministeriet (4) 

Underskrevet 

11-09-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

"Ikke bekendt 

med det ikke er 

hensigtsmæs-

sigt" 

Procedurer for 

ledelsesinformation og 

risikostyring 

§7 Finansministeriet (3) 02-07-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

2xikke helt 

tilfredsstillende 

og 2xtilfredsstil-

lende 

Administration af taxa- og 

mobiltelefonordning, 

tjenesterejser og ministerens 

repræsentationsudgifter 

§8 Økonomi- og 

Erhvervsministeriet (3) 

Underskrevet 

DT 

07-09-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

dobbeltnegation 

som i erklæringen 

Departementets organisering 

af mål- og resultatstyring 

indenfor ministerområdet 

§9 Skatteministeriet (3) 

DT 

10-07-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

Tilfredsstillende! Revision af departementets 

tilsyn af underlagte 

virksomheder 

§11 Justitsministeriet (3) 

DT 

08-10-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

Tilfredsstillende 

og ikke anledning 

til at konkludere 

at det ikke er 

tilfredsstillende 

Revision af departementets 

tilsyn og økonomistyring 

§12 Forsvarsministeriet (3) 

DT 

10-07-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

Understøtter 

departementets 

opgaver som de 

er ansvarlig for at 

løse 

Departementernes 

tilrettelæggelse af tilsyn med 

underliggende virksomheder 

§15 Velfærdsministeriet (3) 

DT 

11-09-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

Tilfredsstillende 

og "ikke helt 

tilfredsstillende" 

styring af it-projekter og 

kommunal afregning. Tilsyn 

af underliggende 

virksomheder. 

§16 Ministeriet for Sundhed 

og forebyggelse (3) 

DT 

27-08-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

dobbeltnegation 

som i erklæringen 

Departementernes tilsyn med 

underliggende virksomheder 

samt budgetlægning og 

budgetopfølgning 
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§17 

Beskæftigelsesministeriet (3) 

DT 

10-09-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

dobbeltnegation 

som i erklæringen 

departementets eget 

ledelsesinformationssystem 

og opfølgning på egne faglige 

og økonomiske resultater samt 

departementale tilsyn med 

underliggende virksomheder 

§18 Ministeriet for 

Flygtninge, Indvandrere og 

Integration (3) 

11-09-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

dobbeltnegation 

som i 

erklæringen. 

(departementets 

tilsyn ikke fokus-

område for 

forvaltningsrevi-

sion) 

It-udviklingsprojekter, 

departementets tilsyn med de 

underliggende institutioner 

var del af den løbende 

årsrevision samt 

departementets tilsyn af 

underliggende virksomheder 

§19 Ministeriet for 

Videnskab, Teknologi og 

Udvikling (3) 

DT 

11-06-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

dobbeltnegation 

som i 

erklæringen. 

(departementets 

tilsyn ikke fokus-

område for 

forvaltningsrevi-

sion) 

Ledelsesrapportering og 

budgetopfølgning, 

Indkøbsrapportering samt 

tjenesterejser og 

repræsentation samt 

departementets tilsyn med 

underliggende virksomheder 

§20 

Undervisningsministeriet (3) 

20-08-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

dobbeltnegation 

som i erklæringen 

Intern styring af 

departementets aktiviteter 

samt tilsyn med 

underliggende virksomheder 

§21 Kulturministeriet (4) 

 

27-08-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

god organisering 

og flot 

arbejdsbeskriv-

elsesmateriale 

Administration af udbud og 

organisering heraf. 

§22 Kirkeministeriet (3) 31-08-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

varetaget på en 

økonomisk 

hensigtsmæs-sig 

måde 

Budgetlægning og opfølgning 

samt tilsyn med 

tilskudsmodtagere 

§23 Miljøministeriet (3) 

DT 

06-10-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

Tilfredsstillende 

og ikke anledning 

til at konkludere 

at det ikke er 

tilfredsstillende 

Revision af departementets 

tilsyn og økonomistyring 

§24 Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri (3) 

DT 

27-08-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

på forvaltnings-

mæssig 

hensigtsmæs-sig 

måde 

Departementets tilsyn med 

underliggende virksomheder 

og tilsyn med den 

forskningsbaserede 

myndighedsbetjening 
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§28 Transportministeriet (3)  

Underskrevet 

DT 

10-09-09 Revisionen har 

givet anledning 

til supplerende 

oplysning 

dobbeltnegation 

som i erklæringen 

køb af konsulentydelser 

§29 Klima- og 

Energiministeriet (3) 

Underskrevet 

DT 

01-09-09 Revisionen har 

ikke givet 

anledning til 

forbehold 

dobbeltnegation 

som i erklæringen 

køb af konsulentydelser samt 

departementets tilsyn med 

underliggende virksomheder. 

Kilde: Rigsrevisionens 

erklæring og 

revisionsberetning for 

departementerne for 2008 
        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


