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Ministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr.
15/2016 om effektiv kontrol
Statsrevisorerne har anmodet om min redegørelse for de foranstaltninger
og overvejelser, som beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol har givet
anledning til. Min redegørelse adresserer beretningens konklusioner, hvad
angår Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol og kontrol af fondsregnskaber,
som er blandt undersøgelsens 7 udvalgte kontrolordninger.
Indledningsvist bemærker jeg, at den gennemførte undersøgelse og konklusionerne i beretningen har bidraget med en vigtig læring, som jeg og
Erhvervsstyrelsen vil tage med og bruge aktivt i det videre arbejde med
kontrol. Jeg kommenterer på en række af disse forhold nedenfor.
Udvælgelse af virksomheder til kontrol
Statsrevisorerne bemærker, at flere af myndighederne bør få et bedre
kendskab til de virksomheder, som de kontrollerer, og dermed et bedre
grundlag for at tilrettelægge en effektiv kontrol. Af beretningen fremgår,
at udvælgelse af virksomheder på grundlag af en risikovurdering, dels kan
ske ud fra en risikovurdering af den enkelte virksomhed, og dels ved en
risikovurdering af alle relevante fejltyper. Sidstnævnte tilgang er i høj
grad gældende inden for regnskabskontrollen i Erhvervsstyrelsen.
Erhvervsstyrelsen arbejder kontinuerligt på at udvikle kontrolmetoder, og
har siden 2013 arbejdet ud fra en kontrolstrategi baseret på en risikobaseret tilgang. Senest i 2016 udviklede Erhvervsstyrelsen databaserede risikomodeller på alle sine erhvervsrettede kontrol- og tilsynsområder, og
gennemførte efterfølgende pilottest heraf. Det skete som led i opfyldelsen
af mål fastsat i Erhvervsstyrelsens mål- og resultatplan, som departementet havde indgået med styrelsen. Risikomodellerne vil fremadrettet blive
videreudviklet, og skal være med til at sikre, at virksomheder udvælges til
kontrol på grundlag af en risikovurdering.
Effektmåling og evaluering
Statsrevisorerne bemærker, at myndighederne ikke ved, om kontrollen
medfører øget regelefterlevelse, eller om sanktionerne medfører ændret
adfærd hos virksomhederne. Arbejdet med at evaluere kontrollens effekt
og med at fastsætte kort- og langsigtede mål bør derfor styrkes.
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Aktuelt arbejder Erhvervsstyrelsen på at udvikle en ny kontrolstrategi, der
forventes færdig i 2017, hvorefter den vil blive implementeret. Den ny
strategi vil omfatte emner som evaluering af regelefterlevelse og måling
af kontrollernes effekt.
Allerede i 2017 vil Erhvervsstyrelsen kortlægge, hvordan man kan måle
effekten af kontrol- og tilsynsindsatsen samt evaluere på sanktioners virkning. Endvidere er der igangsat udvikling af en digital løsning, der skal
sikre systematisk opsamling af data og kontrolresultater. Løsningen, der
forventes færdig i 2017, vil sikre et grundlag for at kunne udføre effektmåling og understøtte deling af data. Det er min forventning, at Erhvervsstyrelsen ligeledes bliver i stand til at fastsætte meningsfulde mål for kontrollens effekt, når arbejdet med udvikling af metoder til effektmåling er
afsluttet.
Arbejdet med effektmåling og systematisk opsamling af data sker som led
i opfyldelsen af mål i Erhvervsstyrelsens mål- og resultatplan for 2017.
Endelig vil Erhvervsstyrelsen fremadrettet offentliggøre deres årsberetning om erhvervsrettet kontrol og tilsyn, hvori de samler op og evaluerer
på det forgangne års indsats med kontrol og tilsyn.
Samarbejde på tværs af myndigheder
Statsrevisorerne bemærker, at myndighederne med fordel kan samarbejde
om kontrollen på tværs, da myndigheder står over for en række ensartede
problemstillinger i forbindelse med at tilrettelægge en effektiv kontrol.
Hertil kan jeg afslutningsvist oplyse, at Erhvervsstyrelsen er i gang med
at se på, hvor et øget tværgående samarbejde med andre myndigheder vil
være meningsfyldt, herunder deling af data om virksomheder og kontrolresultater samt samarbejde om metoder og systemer. Der pågår i den forbindelse bilaterale møder med andre erhvervsrettede tilsynsmyndigheder.
Derudover er jeg og Erhvervsstyrelsen åbne over for at tage del i et større
tværgående samarbejde om kontrol og tilsyn.
Ministeriet har sendt eksemplar af ovenstående redegørelse til rigsrevisor.
Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen

