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Høringsnotat over ændring af bekendtgørelse nr. 4 af 5. januar 

2016 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler 

m.v.  

1. Indledning 

Et sammenskrevet udkast til ændring af Bekendtgørelse nr. 4 af 5. januar 

2016 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for 

Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. og Bekendtgørelse nr. 474 af 

25. maj 2016 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet 

for Børn, Undervisning og Ligestillings udlodningsmidler til undervisning har i peri-

oden 9. november 2016 til 6. december 2016 været sendt i høring hos 91 

myndigheder og organisationer. Bekendtgørelsesudkastet har ligeledes 

været offentliggjort på Høringsportalen og har efterfølgende været frem-

sendt til Rigsrevisionen. 

 

Der er modtaget elleve høringssvar, hvoraf tre indeholder bemærkninger 

til bekendtgørelsesudkastet. En liste med angivelse af, hvem der har afgi-

vet bemærkninger, er vedlagt. 

 

I notatet er alene medtaget bemærkninger fra høringssvarene. 

 

2. Sammenfatning om ændringer i bekendtgørelsen i forhold til 

høringsudkastet 

De modtagne høringssvar har givet anledning til følgende ændringer i 

bekendtgørelsen i forhold til det udkast, der har været i høring: 

 Krav til aflæggelse af et regnskab i § 7 er præciseret.  

 Bestemmelsen om aflæggelsen af et regnskab i §§ 24 og 27 er præci-

seret.  

 Henvisningen til Standarder for Offentlig Revision (SOR) er indarbejdet i 

§§ 18 og 32. 

 

Desuden er ministeriets navn rettet i bekendtgørelsesudkastet som følge 

af ressortomlægningen af 28. november 2016, ligesom finanslovskonti i 
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bekendtgørelsesudkastets indledning og § 1er rettet i overensstemmelse 

med finansloven for 2017 og ressortomlægningen. 

 

3. Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet  

 

3.1. Præcisering af bestemmelsen i § 7 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne (DEG-B) og 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne(DEG-L) anfører, at 

bestemmelsen i § 7 om aflæggelsen af et projektregnskab til en anden 

myndighed bør præciseres og sprogligt gøres tydeligere.  

 

Ministeriets bemærkninger: 

Ifølge bekendtgørelsesudkastets § 7 kan det ved projekter eller aktiviteter 

finansieret af flere statslige myndigheder fastsættes i bevillingsbrevet, at 

regnskabet skal aflægges til en anden myndighed. Regnskabet skal i så 

fald aflægges efter regler gældende for tilskud ydet af den pågældende 

myndighed. Tilskudsmodtager skal fremsende kopi af regnskabet til Un-

dervisningsministeriet. Bestemmelsen kan anvendes, såfremt ministeriet 

har indgået en skriftlig aftale med den pågældende myndighed herom.  

 

Høringssvaret har givet anledning til at præcisere bestemmelsen i § 7. 

 

3.2. Specifikation af omkostninger i en note til resultatopgørelsen 

Danske Skoleelever (DSE) ytrer bekymring om, at ministeriet med be-

kendtgørelsesudkastets § 23, stk. 2 vil styre, hvilke aktiviteter foreningen 

ønsker at anvende driftslignende tilskud til. DSE påpeger, at foreningen 

ikke fører et aktivitetsbaseret budget og regnskab, men anvender tilskud-

det til drift generelt. 

 

Ministeriets bemærkninger: 

Ifølge Rigsrevisionens § 4 publikation om forvaltning og revision af of-

fentlige tilskud af april 2015 er en tilskudsyder forpligtet til at kunne føl-

ge op på økonomiske resultater for et tilskud og påse, at tilskudsmodta-

geren anvender tilskuddet til formålet og tager skyldige økonomiske hen-

syn ved anvendelsen af tilskuddet. En tilskudsyder skal desuden sikre sig 

mulighed for at indkalde grunddokumentation for de afholdte udgifter. 

 

Det er ikke muligt at følge anvendelsen af tilskuddet, hvis tilskuddet ind-

går i den generelle drift og samtidig udgør en mindre andel af årlige ind-

tægter, som f.eks. ca. 10 % ved DSE.  

 

Det er derfor ministeriets vurdering, at § 23, stk. 2 er udformet i over-

ensstemmelse med Rigsrevisionens anbefalinger.  

 

3.3. Rapportering om opfyldelsen af mål 

Danske Skoleelever (DSE) bemærker desuden, at ministeriet med krav 

om rapportering om opfyldelsen af mål for tilskudsudløsende aktiviteter i 
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bekendtgørelsesudkastets § 26 foretager en detailstyring af foreningens 

aktiviteter og hermed får medansvar for de politiske aktiviteter, som for-

eningen anvender det generelle driftstilskud til.  

 

Ministeriets bemærkninger: 

DSE modtager driftslignende tilskud fra ministeriet. Denne type tilskud 

ydes til en række tilskudsmodtagere nævnt ved navn på finanslovens §§ 

20.89.03.20 og 20.89.03.30. Tilskuddet ydes ikke til generel drift men til 

afholdelse af aktiviteter, som kan være såvel nye som årligt tilbageven-

dende kerneaktiviteter. 

 

Ifølge Rigsrevisionens § 4 publikation om forvaltning og revision af of-

fentlige tilskud af april 2015 er en tilskudsyder forpligtet til at fastsætte 

krav om konkrete mål for anvendelsen af tilskuddet og følge op på det.  

 

Det er derfor ministeriets vurdering, at § 26 er udformet i overensstem-

melse med Rigsrevisionens anbefalinger. Bemærkningen giver ikke an-

ledning til ændringer i bekendtgørelsesudkastet.  

 

3.4. Orientering om krav om udarbejdelse af note til resultatopgø-

relsen 

Københavns Universitet gør via høringssvar fra Danske Universiteter 

opmærksom på, at ministeriet enten skal præcisere i retningslinjerne, at 

tilskudsmodtageren skal orientere universitetet centralt, såfremt der stil-

les krav til rapportering i årsrapport, eller sende kopi af bevillingsbrevet 

direkte til universitetet.    

 

Ministeriets bemærkninger: 

Ministeriets økonomiske aftaler sker med juridiske enheder, hvilket bety-

der, at tilskuddet vil blive ydet til et universitet som enhed. Orientering af 

den centrale administration på et universitet om et tilsagn om tilskud bør 

være en del af universitetets almindelige praksis for medarbejdernes 

håndtering af tilskudsmidlerne.   

 

Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i bekendtgørelsesudka-

stet.  

 

3.5. Præcisering af krav i bevillingsbrevet 

Rigsrevisionen gør i høringssvaret opmærksom på, at kan-bestemmelsen 

i bekendtgørelsesudkastets §§ 24 og 27 med fordel kan ændres til en vil-

bestemmelse, da ministeriets krav til den enkelte tilskudsmodtager til 

enhver tid vil fremgå af bevillingsbrevet.     

 

Ministeriets bemærkninger: 

Bevillingsbrevet definerer rammen for administrationen af tilskuddet og 

fastlægger de konkrete krav, som stilles til den enkelte tilskudsmodtager. 

Ministeriet er derfor enig i Rigsrevisionens anbefaling. 
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Høringssvaret har givet anledning til at præcisere bestemmelsen i §§ 24 

og 27 i bekendtgørelsesudkastet.  

 

3.6. Forvaltning og revision af offentlige tilskud 

Rigsrevisionen bemærker, at § 4 publikationen om forvaltning og revisi-

on af offentlige tilskud alene gør opmærksom på, at tilskudsyder skal 

sikre sig, at pengene gives til formålet, og at der i tilstrækkelig grad fore-

ligger dokumentation herfor. Hvordan ministeriet sikrer dette, er op til 

ministeriet, der har kendskab til tilskudsmodtagerne, og som har god-

kendt ansøgningen. 

 

Ministeriets bemærkninger: 

Ministeriet vil tage bemærkningen i høringssvaret i betragtning ved ad-

ministrationen af driftslignende tilskud.  

 

Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i bekendtgørelsesudka-

stet.  

 

3.7. Standarder for Offentlig Revision (SOR) 

Rigsrevisionen bemærker desuden i høringssvaret, at Rigsrevisionens nye 

Standarder for Offentlig Revision (SOR) bør indarbejdes i bekendtgørelsesud-

kastet i det omfang, det er relevant.  

 

Ministeriets bemærkninger: 

Henvisningen til Standarder for Offentlig Revision (SOR) indarbejdes i be-

kendtgørelsesudkastets §§ 18 og 32. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Natallia Haurylava Stegler 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 77 19 

natallia.haurylava.stegler@stukuvm.dk 
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Oversigt over hørte myndigheder og organisationer samt modtag-

ne høringssvar - udkast til bekendtgørelse om bekendtgørelse nr. 4 

af 5. januar 2016 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision 

vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings 

pulemidler m.v. og bekendtgørelse nr. 474 af 25. maj 2016 om regn-

skabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet 

for Børn, Undervisning og Ligestillings udlodningsmidler til un-

dervisning 

 

 

Nr. Myndighed, organisation m.v. Modtaget hø-
ringssvar inden 
fristensudløb 

Indholdsmæssige bemærk-
ninger 

Ja Nej 

1.  Aqua (VPAC)    

2.  Astra - Center for Læring i Natur, Tek-
nik og Sundhed 
(Dansk Naturvidenskabsfestival) 

   

3.  Bestyrelsesforeningen for Social- og 
Sundhedsskoler 

   

4.  Bornholms Middelaldercenter (VPAC)    

5.  Børne- og Kulturchefforeningen x  x 

6.  Børnerådet    

7.  Daghøjskoleforeningen    

8.  Daginstitutionernes Landsorganisation    

9.  Danmarks Privatskoleforening x  x 

10.  Dansk Friskoleforening    

11.  Dansk Skoleidræt    

12.  Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – 
Bestyrelserne 

x x  

13.  Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – 
Lederne 

x x  

14.  Danske Gymnasieelevers Sammenslut-
ning 

   

15.  Danske Gymnasier    

16.  Danske Handicaporganisationer     

17.  Danske Landbrugsskoler    

18.  Danske SOSU-skoler x  x 

19.  Danske Universiteter x x  

20.  Efterskoleforeningen    

21.  Elevorganisationen DGS - Danske 
Gymnasieelevers Sammenslutning 
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22.  Elevorganisationen DSE - Danske Sko-
leelever  
(Center for Elevrådgivning) 

x x  

23.  Erhvervsskolelederne i Danmark    

24.  Erhvervsskolernes Elevorganisation    

25.  Experimentarium (VPAC)    

26.  Fjord- og Bæltcentret (VPAC)    

27.  FOA    

28.  Folkehøjskolernes Forening i Danmark    

29.  Foreningen af Frie Fagskoler    

30.  Foreningen af Katolske Skoler i Dan-
mark 

   

31.  Foreningen af Kristne Friskoler    

32.  Foreningen af Private Uddannelsesud-
bydere i Danmark 

   

33.  Foreningen Skole og Forældre    

34.  Foreningsfællesskabet Ligeværd    

35.  Forstanderkredsen for Produktionssko-
ler/Produktionshøjskoler 

   

36.  Forældrenes Landsforening    

37.  FSR - danske revisorer x  x 

38.  Fultonstiftelsen    

39.  Geo Center Møns Klint (VPAC)    

40.  Gymnasiernes Bestyrelsesforening     

41.  Gymnasieskolernes Lærerforening    

42.  Handelsskolernes Lærerforening    

43.  Historiecenter Dybbøl Banke (VPAC)    

44.  KL    

45.  Kulturcenter Asistens (VPAC)    

46.  Kulturministeriet    

47.  Landsforeningen af 10. klasseskoler i 
Danmark  

   

48.  Landsforeningen af Opholdssteder og 
Skole- og Behandlingstilbud 

   

49.  Landsforeningen af Produktionsskolele-
dere 

   

50.  Landsforeningen af Ungdomsskoleledere 
(LU) 
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51.  Landssammenslutningen af Handelssko-
leelever 

   

52.  Lederforeningen for VUC    

53.  Lejrskoleskibet Fylla    

54.  Lille Vildmosecentret (VPAC)    

55.  Lilleskolerne    

56.  Middelaldercentret Nykøbing F (VPAC)    

57.  Miljø- og Fødevareministeriet    

58.  Natur Bornholm (VPAC)    

59.  Naturvidenskabernes Hus    

60.  Nordisk Lejrskole & Kursuscenter, Hil-
lerød 

   

61.  Operation Dagsværk    

62.  Private Gymnasier og Studenterkurser     

63.  Produktionsskoleforeningen    

64.  Produktionsskolen Vejen    

65.  Ribe Vikingecenter (VPAC)    

66.  Rigsrevisionen x x  

67.  Røde Kors Nordisk United World Col-
lege 

   

68.  Rådet for Børns Læring    

69.  Rådet for de Grundlæggende Erhvervs-
rettede Uddannelser 

   

70.  Rådet for Erhvervsakademiuddannelser 
og Professionsbacheloruddannelser 

x  x 

71.  Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og 
Efteruddannelse (VEU-rådet) 

   

72.  Rådet for Ungdomsuddannelser    

73.  Sagnlandet i Lejre (VPAC)    

74.  Sex og Samfund 
(Unge Sex kampagne) 

   

75.  SkillsDenmark x  x 

76.  Skole og Forældre 
(Forældrerådgivning) 

   

77.  Skolelederforeningen    

78.  Skoletjenesten i København    

79.  Skoletjenesten på Midt- og Vestsjælland     

80.  Skoletjenesten ved Odense Zoo     
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81.  Social- og Indenrigsministeriet    

82.  Sundheds-og Ældreministeriet      

83.  Tycho Brahe Planetarium (VPAC)    

84.  Uddannelses- og Forskningsministeriet    

85.  UNESCO-nationalsamlingerne v. Moes-
gaard 

   

86.  Ungdomsbyen    

87.  Ungdomsskoleforeningen    

88.  Universe Fonden(VPAC)    

89.  UU Danmark x  x 

90.  Vadehavscentret (VPAC)    

91.  VUC Bestyrelsesforening    

92.  Økolariet (VPAC)    

 

 

 


