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Ændringer i Rigsrevisionens opgaveportefølje for 2021 

I. Indledning 

1. Sidste år orienterede jeg Statsrevisorerne om en række ændringer i Rigsrevisionens 
opgaveportefølje i forbindelse med en styrket kvalitetsstyring, jf. notat til Statsreviso-
rerne af 17. januar 2020. I notatet oplyste jeg om de ændringer i Rigsrevisionens opga-
ver, der var resultatet af en gennemgang af opgaverne i 2019. Jeg oplyste også, at lov-
ændringer og administrative beslutninger betyder, at der fra år til år sker en vis til- og 
afgang i Rigsrevisionens opgaveportefølje. Som led i kvalitetsstyringen vurderer vi år-
ligt inden regnskabsårets start, om der er sket ændringer i opgaverne. Jeg vil med det-
te notat orientere Statsrevisorerne om de ændringer, som er sket i det forløbne år, og 
som får betydning for Rigsrevisionens arbejde fra 2021.  

II. Opgaver med revision og påtegning af årsregnskaber 

Folkekirkens stiftskapitaler 

2. I mit notat af 17. januar 2020 oplyste jeg, at vi ved opgavegennemgangen bl.a. havde 
taget stilling til Rigsrevisionens opgaver vedrørende folkekirken. Rigsrevisionen ville 
fra regnskabsåret 2020 revidere og påtegne årsregnskabet for folkekirkens fælles-
fond i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision (SOR). Derimod vur-
derede vi, at Rigsrevisionen principielt set ikke burde revidere de enkelte stiftsråds 
regnskaber for stiftskapitalerne, da dette ikke var fastsat ved lov. Jeg oplyste derfor, 
at vi ville tage kontakt til Kirkeministeriet, med henblik på at ministeriet tilrettelagde 
den nødvendige kontrol med stiftskapitalerne på anden vis. 
 
3. Kirkeministeriet har imidlertid vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, at revisio-
nen af de 10 årsregnskaber for stiftskapitalerne varetages af Rigsrevisionen. Folketin-
get har på den baggrund den 15. december 2020 vedtaget en ændring i lov om folke-
kirkens økonomi, der pålægger Rigsrevisionen at revidere årsregnskaberne for stifts-
kapitalerne, jf. lov nr. 2068 af 21. december 2020. For Rigsrevisionen vil dette fra 2021 
medføre et øget revisionsarbejde for at opnå det nødvendige grundlag for vores årlige 
konklusioner om i alt 11 forskellige regnskaber i folkekirken. Samtidig indebærer loven, 
at Rigsrevisionen fremover har adgang til at udføre større undersøgelser vedrørende 
stiftskapitalerne. 
 
  

6. januar 2021 

 

RN 1902/21 

Faktuelt notat til Statsrevisorerne 



 

 

2 

4. Rigsrevisionen har ved høringen af Kirkeministeriets lovudkast den 24. august 2020 
gjort opmærksom på, at Rigsrevisionens almindelige opgaver efter rigsrevisorloven ta-
ger sigte på at understøtte Statsrevisorernes og Folketingets parlamentariske kontrol 
med ministerierne. Lovændringen repræsenterer en usædvanlig udvidelse i forhold til 
Rigsrevisionens almindelige arbejdsområde, fordi stiftsrådene er selvstændige kolle-
giale organer i folkekirken. Kirkeministeriet har i den forbindelse oplyst, at selv om mi-
nisteren ikke har et retligt ansvar for selve aflæggelsen af det konkrete regnskab, har 
ministeren gennem sit parlamentariske ansvar for lovgivningen på ressortområdet et 
overordnet ansvar for stiftsrådenes virksomhed og herunder særligt et ansvar for fast-
sættelse af rammer, der indebærer, at stiftsrådets regnskab giver et samlet, dækken-
de og pålideligt billede af forvaltningen af kapitalerne. Der er i forbindelse med lovæn-
dringen således skabt større klarhed om Rigsrevisionens opgave og om ministerens 
ansvar og begrænsningerne heri.  

EuroSkills 

5. Folketingets Finansudvalg tiltrådte den 11. september 2020 en anmodning fra Bør-
ne- og Undervisningsministeriet om, at staten indgår i et interessentskab for Dan-
marks værtskab for EuroSkills, jf. Akt 289. EuroSkills er en konkurrence med deltagel-
se af op mod 700 unge håndværkstalenter fra forskellige nationer, der forventes af-
holdt i 2025. Sådanne interessentskaber med statslig deltagelse er omfattet af rigsre-
visorloven, jf. § 2, stk. 1, nr. 4. Det er angivet i aktstykket, at interessentskabets årsrap-
port både revideres af Rigsrevisionen og af en statsautoriseret revisor. Der er i dette 
tilfælde tale om en tidsbegrænset opgave, der forventes at omfatte årsregnskaberne 
for 2021-2025.  

Danmarks Grundforskningsfond 

6. I mit notat af 17. januar 2020 oplyste jeg, at Rigsrevisionen fremover ville påtegne 
årsregnskabet for Danmarks Grundforskningsfond. Det gør vi fortsat, idet vi dog har 
opsagt § 9-aftalen med Uddannelses- og Forskningsministeriet om fonden. Opsigel-
sen indebærer, at årsregnskabet fra og med regnskabsåret 2020 både påtegnes af 
Rigsrevisionen og den lovbestemte statsautoriserede medrevisor, og at de 2 reviso-
rer vil være ligestillede. 
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III. Opgaven med revision af statsregnskabet 

Et ekstra ministerområde 

7. Ud over den til- og afgang af nye opgaver, som følger af lovændringer mv., har det 
en betydning for Rigsrevisionens arbejde, når der sker ændringer i antallet af minister-
områder i statsregnskabet. Den nylige ressortændring den 19. november 2020 med-
førte, at det hidtidige Miljø- og Fødevareministeriet blev opdelt i Miljøministeriet og 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. I finansloven, tillægsbevillingsloven og 
statsregnskabet er ministeriernes bevillingsmæssige ansvar afspejlet ved, at alle be-
villinger til et bestemt ministerområde er samlet under én paragraf. Rigsrevisionen 
gennemfører derfor hvert år et antal revisioner, der tager sigte på at opnå tilstrække-
ligt grundlag for at udforme erklæringer om de enkelte paragraffer og om det samle-
de statsregnskab. Når antallet af ministerområder ændrer sig, indebærer det en til-
svarende ændring i antallet af revisioner, som Rigsrevisionen har brug for at gennem-
føre med henblik på Statsrevisorernes behandling af og Folketingets efterfølgende 
godkendelse af statsregnskabet. Resultaterne af revisionerne sammenfattes som be-
kendt i Rigsrevisionens årlige beretninger til Statsrevisorerne om revisionen af stats-
regnskabet og revisionen af statens forvaltning. 

IV. Sammenfatning 

8. Jeg har i dette notat oplyst om de ændringer, der er sket i Rigsrevisionens opgave-
portefølje siden januar 2020. Rigsrevisionens årsrapporter indeholder en samlet be-
skrivelse af Rigsrevisionens opgaver, jf. oversigten i bilag 2 i årsrapporten for 2019. 
Der har i 2020 ikke været opgaver, der er bortfaldet. Ændringerne indebærer samlet 
set, at antallet af erklæringer om statsregnskabet og de enkelte paragraffer stiger fra 
23 til 24, mens antallet af andre årsregnskaber, som Rigsrevisionen reviderer og på-
tegner med en erklæring i medfør af rigsrevisorloven eller anden lovgivning, stiger fra 
34 til 45. Alle opgaverne udføres i overensstemmelse med standarderne for offentlig 
revision (SOR). Hovedparten af det konkrete merarbejde, som de nye opgaver udlø-
ser, falder fra 2. halvår 2021 og frem. 
 
9. Jeg forventer at kunne udføre ovennævnte nye opgaver inden for den nuværende 
bevilling gennem intern omprioritering, fordi der er opnået en effektiviseringsgevinst 
som følge af det udviklingsarbejde, vi har gennemført efter indførelsen af SOR i 2017. 
De nye opgaver har således ikke betydning for Rigsrevisionens bevillingsforslag for 
2022. Jeg vil dog fortsat være opmærksom på udviklingen i til- og afgang af opgaver 
med henblik på at sikre, at Rigsrevisionens resurser svarer til opgaverne.  
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