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Høringsnotat over ændring af bekendtgørelse nr. 141 af 12. februar 

2013 om regnskab og revision af tips- og lottomidler fordelt af Mi-

nisteriet for Børn og Undervisning til undervisning 

1. Indledning 

Et udkast til ændring af Bekendtgørelse nr. 141 af 12. februar 2013 om regn-

skab og revision af tips- og lottomidler fordelt af Ministeriet for Børn og Undervisning 

til undervisning har i perioden 31. marts 2016 til 2. maj 2016 været sendt i 

høring hos 5 ministerier, som fordeler udlodningsmidlerne, samt FSR. 

Udkastet til ændring af bekendtgørelsen har ligeledes været offentliggjort 

på Høringsportalen. Desuden har høringen om bekendtgørelsesudkastet 

været annonceret på ministeriet hjemmeside under hele høringsperioden.  

 

Udkastet har efterfølgende været fremsendt til Rigsrevisionen. 

 

Der er modtaget høringssvar fra Kulturministeriet, FSR og Rigsrevisio-

nen. Svaret fra FSR indeholder bemærkninger til bekendtgørelsesudka-

stet. Bemærkningerne er medtaget i notatet.  

 

2. Sammenfatning om ændringer i bekendtgørelsen i forhold til 

høringsudkastet 

De modtagne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i be-

kendtgørelsen i forhold til det udkast, der har været i høring.  

 

3. Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet  

 

3.1. Samme emner for ledelsen og revisionen at forholde sig til 

FSR anfører, at jf. § 15, stk. 2, nr. 1-6 skal ledelsen i ledelseserklæringen 

forholde sig til samme emner som revisionen, hvilket kan skabe forvir-

ring.  

 

Ministeriets bemærkninger: 

Bekendtgørelsesudkastet tager afsæt i Bekendtgørelsen nr. 4 af 5. januar 2016 

om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, 
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Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. (puljebekendtgørelsen) og er 

udarbejdet i direkte forlængelse i denne, med henblik på at ensrette reg-

lerne for regnskabsaflæggelse, rapportering og revision på ministeriets 

område. Samme fremgangsmåde er anvendt i puljebekendtgørelsens § 4, 

stk. 2 og § 5, stk. 2, som bl.a. definerer regler for indholdet i en ledelses-

erklæring.  Med udgangspunkt i dette er det ministeriets vurdering, at 

bemærkningen ikke giver anledning til at ændre ordlyden i bekendtgørel-

sesudkastet.  

 

3.2. Samme forhold beskrives i særskilte paragraffer 

FSR mener, at §§ 4 og 7 i bekendtgørelsesudkastet beskriver samme for-

hold. 

 

Ministeriets bemærkninger: 

Reglerne om regnskaber og rapporter er præciseret i bekendtgørelsesud-

kastet og for overblikkets skyld behandlet i hver deres afsnit. § 4 beskri-

ver regler gældende for delregnskaber, hvorimod § 7 beskriver reglerne, 

som gælder for delrapporter. Vi vurderer derfor, at placeringen af regel-

sættet for henholdsvis delregnskab og delrapport i bekendtgørelsesudka-

stet naturligt bør følge de øvrige bestemmelser for regnskab og rapport.  
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Oversigt over hørte myndigheder og organisationer samt modtag-

ne høringssvar - udkast til bekendtgørelse om bekendtgørelse nr. 

141 af 12. februar 2013 om regnskab og revision af tips- og lottomid-

ler fordelt af Ministeriet for Børn og Undervisning til undervisning 

 

 

 

Nr. Myndighed, organisation m.v. Modtaget hørings-

svar inden fristens-

udløb 

Indholdsmæssige  

bemærkninger 

Ja Nej 

1.  FSR - danske revisorer x x  

2.  Uddannelses- og Forskningsministeriet    

3.  Kulturministeriet x  x 

4.  Miljø- og Fødevareministeriet    

5.  Sundheds-og Ældreministeriet    

6.  Social- og Indenrigsministeriet    

7.  Rigsrevisionen x  x 


