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Indledning 
01 I henhold til de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
("finansforordningen") skal den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede 
ved Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten), dvs. generalsekretæren, over for 
Revisionsretten og budgetmyndigheden redegøre for sin virksomhed i en årlig 
aktivitetsrapport.  

02 Denne beretning indeholder finansielle og forvaltningsmæssige oplysninger, en 
analyse af produktiviteten og effektiviteten af systemerne til intern kontrol samt 
generalsekretærens årlige erklæring om, at de finansielle transaktioner under 
hans/hendes ansvar er lovlige og formelt rigtige, og at den økonomiske forvaltning af 
disse er forsvarlig. Den supplerer Revisionsrettens årlige aktivitetsrapport, som også 
indeholder en redegørelse for institutionens kerneaktiviteter og de vigtigste mål, den 
har opnået, idet der tages højde for de ressourcer, der er anvendt i løbet af året. 

03 I de følgende afsnit redegøres der for generalsekretærens virksomhed og 
højdepunkterne i 2021, efterfulgt af de vigtigste resultater og de aktiviteter, der blev 
udført under de forskellige forvaltningsområder, herunder anvendelsen af de 
budgetmæssige ressourcer og menneskelige ressourcer, som generalsekretæren fik 
stillet til rådighed. Resultaterne af de interne kontrolsystemer og opfølgningen på den 
bemærkning, som dechargemyndigheden fremsatte til Revisionsretten præsenteres i 
særskilte afsnit. Det sidste afsnit indeholder erklæringen fra den ved delegation 
anvisningsberettigede, dvs. generalsekretæren. Bilaget indeholder specifikke 
oplysninger om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning som krævet i 
finansforordningen. 
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Generalsekretæren 
04 Generalsekretærens opgave er at stille de ressourcer, tjenester og faciliteter til 
rådighed, som er nødvendige for, at Revisionsretten kan opfylde sine opgaver og 
strategiske mål. Generalsekretæren er ansvarlig for Revisionsrettens administration og 
personaleforvaltning samt for budget, sproglig bistand og publikationstjenester, 
uddannelse, digitalt arbejdsmiljø, sikkerhed og driftskontinuitet (faciliteter, 
lægetjenesten osv.). Generalsekretæren har også ansvaret for Revisionsrettens 
Sekretariat, som har til opgave at forberede og følge op på Revisionsrettens møder.  

05 Tre direktorater og to tjenester varetager generalsekretærens opgaver:  

o Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester (SG1-
DHR) er ansvarligt for ansættelse, karriereudvikling, uddannelse, tjenesterejser, 
forvaltning af menneskelige ressourcer, sikkerhed og lægetjenesten.  

o Direktoratet for Information, Arbejdsplads og Innovation (SG2-DIWI) er ansvarligt 
for det fysiske arbejdsmiljø (bygninger, tekniske faciliteter, kontorer og logistik), 
det digitale arbejdsmiljø (IT-udstyr, -tjenester og -enheder) og biblioteket.  

o Sprog- og Redaktionsdirektoratet (SG3-LED) leverer oversættelse, sproglig bistand 
og publikationstjenester i Revisionsretten.  

o Databeskyttelsesrådgiveren (DPO) overvåger overholdelsen af EU's 
databeskyttelsesregler og fremmer en persondatabeskyttelseskultur. 

o Den informationssikkerhedsansvarlige (ISO) har ansvaret for sikkerhedsforvaltning 
og sikkerhedsplanlægning, udvikling og gennemførelse af 
informationssikkerhedspolitik, afbødning af informationssikkerhedsrisici og 
udførelse af informationssikkerhedsrevisioner. 

06 Ved udgangen af december 2021 havde Generalsekretariatet 338 ansatte fordelt 
på sine forskelige direktorater og tjenester (jf. figur 1). Desuden beskæftigede SG2-
DIWI et betydeligt antal eksterne tjenesteydere, som arbejder på Revisionsrettens IT-
projekter (82 eksternt ansatte [ikke alle var fuldtidsansatte]), og i SG1-DHR arbejdede 
yderligere syv i lægetjenesten. 
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Figur 1 - Personalefordelingen i Generalsekretariatet 

Kilde: Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester. 

07 Generelsekretariatet forvalter næsten hele Revisionsrettens budget,
dvs. 152 796 727 euro, hvilket svarer til 99,4 % af Revisionsrettens budget. 
Budgetgennemførelsen var tilfredsstillende i 2021: Der blev indgået forpligtelser for 
96,8 % af de endelige bevillinger, og der blev afholdt betalinger på 140 151 259 euro 
(dvs. 94,5 % af forpligtelserne); jf. tabel 1. De resterende budgetposter vedrører 
kommunikations- og sagsomkostninger samt udgifter til tjenesterejser, som ikke 
forvaltes direkte af Generalsekretariatet. Databeskyttelsesrådgiveren og den 
informationssikkerhedsansvarlige varetager ikke forvaltningen af udgifter. 

Tabel 1 - Budget forvaltet af Generalsekretariatet (i euro) 

Direktorat Bevillinger Forpligtelser Betalinger 

Menneskelige Ressourcer, Finanser 
og Generelle Tjenester  137 234 227 132 467 760 131 848 552 

Information, Arbejdsplads og 
Innovation  14 751 000 14 747 585 7 579 044 

Sprog og Redaktion 1 212 000 1 024 619 723 663 

I alt 153 197 227 148 239 964 140 151 259 

% af Revisionsrettens budget 99,7 % 99,8 % 99,9 % 
Kilde: Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester. 
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Årets vigtigste resultater 
08 I løbet af året var generalsekretærens topprioritet at afbøde covid-19-
pandemiens indvirkning på personalets sundhed og sikkerhed og samtidig opretholde 
forretningskontinuiteten og beslutningsprocessen. Generalsekretæren vurderede 
pandemiens indvirkning på personalets indsats, balancen mellem arbejdsliv og 
privatliv, administrative tjenesteydelser og revisionshandlinger. Analysen viste, at 
personalet udnyttede de nye digitale værktøjer og telearbejdets iboende fleksibilitet til 
at producere det samme outputniveau af den samme kvalitet som før pandemien.  

09 I lyset af de indhøstede erfaringer lempede Revisionsretten gradvist 
restriktionerne i overensstemmelse med de luxembourgske myndigheders 
beslutninger. Det var en udfordring at genåbne Revisionsrettens lokaler, så personalet 
kunne vende tilbage til arbejdet under forhold, der afspejlede 
folkesundhedssituationen. I november 2021 blev der vedtaget nye arbejdsordninger 
for 2022, som kombinerede arbejde på kontoret med telearbejde. Disse hybride 
ordninger har til formål at sikre en mere fleksibel tilgang til arbejdstid, så 
medarbejderne kan forene deres arbejds- og privatliv, samtidig med at der tages 
hensyn til tjenestens behov, og der bidrages positivt til kønsbalance og organisatorisk 
effektivitet. Afgørelsen trådte formelt i kraft den 1. januar 2022, men særlige 
foranstaltninger vedrørende telearbejde finder fortsat anvendelse som reaktion på 
covid-19-situationen.  

10 2021 var også det første år for gennemførelsen af Revisionsrettens strategi for 
2021-2025, som blev vedtaget i januar 2021. Direktoraterne reagerede hurtigt og 
fleksibelt for at gennemføre de teknologiske og organisatoriske foranstaltninger, der 
var nødvendige for at støtte Revisionsrettens strategiske målsætninger, hvor det 
primære mål er at skabe merværdi og øge personalets viden og ekspertise. 
Revisionsrettens strategi blev suppleret med "2021-2025 Strategy Development Plan 
for our People, Workplace and Services" og Revisionsrettens politik og handlingsplan 
for mangfoldighed og inklusion for 2021-2025. 
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11 Fra 2020 og frem var budgetgennemførelsen stadig påvirket af pandemien, 
hvilket betød, at de oprindelige bevillinger var underudnyttede på visse budgetposter, 
navnlig tjenesterejser, publikationer, den fælles tolke- og konferencetjeneste, møder 
og repræsentationsudgifter. Ikke desto mindre var gennemførelsesgraden for 
forpligtelser og betalinger lidt højere end i 2020. Budgetmyndigheden tillod 
overførslen af uudnyttede bevillinger med henblik på at dække nye behov: 
investeringer i IT-udstyr og -tjenester, et nyt sikkerhedsadgangssystem og forbedring 
af dørovervågning samt indretning af lokaler via forskellige investeringer, og især 
lancering af pilotprojektet "Reimagining the ECA workplace". 
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Generalsekretærens vigtigste 
aktiviteter og resultater 
12 Generalsekretæren støtter gennemførelsen af Revisionsrettens strategi for 2021-
2025 ved at gennemføre strategiske udviklingsplaner og -prioriteter inden for sine 
forskellige ansvarsområder: IT, menneskelige ressourcer, læring og udvikling, sprog- og 
redaktionstjenester samt forvaltning af faciliteter. Disse planer tager højde for, at det 
er nødvendigt at politikker, arbejdsordninger, arbejdspladsen og tjenester tilpasses de 
faktisk forhold efter covid-19. De vigtigste prioriteter er: 

1) at ansætte, udvikle og fastholde højtkvalificerede, kyndige og kompetente ansatte 
og sørge for, at de forbliver engagerede og motiverede i hele deres karriere  

2) at fremme de ansattes trivsel ved at skabe et sikkert og attraktivt arbejdsmiljø, 
yde støtte til personalet, sikre fleksible arbejdsordninger og fremme overgangen 
fra en fysisk til en virtuel arbejdsplads  

3) at fremme den digitale omstilling, tilpasse sig den nye hybride virkelighed og 
anvende nye teknologier til at modernisere både revisionsmæssige og 
ikkerevisionsmæssige dele af organisationen, forenkle procedurer og øge 
produktiviteten  

4) at sikre, at budgetressourcerne forvaltes i overensstemmelse med principperne 
om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet  

5) at yde hurtige sprog- og publikationstjenester af høj kvalitet  

6) at fremme interinstitutionelt samarbejde ved at identificere synergier og bidrage 
til og drage nytte af en fælles institutionel tilgang (en horisontal prioritet). 
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13 Opfyldelsen af disse prioriteter afspejles i forretningsresultatindikatorer (jf. 
tabel 2). 

Tabel 2 - Status for forretningsresultatindikatorerne 

Prioritet Indikator Tærskelværdi 2021 
Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester  

1. Antal ledige stillinger 
Grøn: ≤ 3 %  
Gul: > 3 %, ≤ 5 %  
Rød: > 5 % 

2,7 % 

2. Gennemsnitlig rettidig svarprocent fra 
HR's servicecenter 

Grøn: ≥ 90 %  
Gul: ≥75 %, < 90 % 
Rød: < 75 % 

99,69 % 

2. Faglig videreuddannelse - 
gennemsnitligt antal dage pr. revisor 

Grøn: ≥ 5 dage  
Gul: ≥ 4 dage, < 5 dage  
Rød: < 4 dage 

8,45 
dage 

2. 
Faglig videreuddannelse - 
gennemsnitligt antal dage pr. andre 
ansatte 

Grøn: ≥ 2 dage  
Gul: ≥ 1 dag, < 2 dage  
Rød: ≥ 1 dag 

4,29 
dage 

4. 

Opnå decharge for Revisionsrettens 
forvaltning af sit budget og en 
revisionserklæring uden forbehold om 
Revisionsrettens årsregnskab 

Grøn: decharge og en 
revisionserklæring uden 
forbehold 
Rød: ingen decharge 
og/eller en 
revisionserklæring med 
forbehold 

Grøn 

Information, Arbejdsplads og Innovation   

3. Systemtilgængelighed for kritiske 
systemer 

Grøn: ≥ 99,5 %  
Gul: ≥ 99 %, < 99,5 % 
Rød: < 99 % 

99,88 % 

3. Antal hændelser, der er afhjulpet inden 
for de første 24 timer Grøn: ≥ 95 % Rød: < 95 % 95,98 % 

Sprog og Redaktion  

5. Procentdel af oversættelser leveret til 
tiden 

Grøn: ≥ 95 %  
Gul: ≥ 90 %, < 95 %  
Rød: < 90 % 

97,83 % 

Kilde: Gennemførelse af det årlige arbejdsprogram for 2021. 
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Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester  

14 Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester (SG1-
DHR) er ansvarligt for menneskelige ressourcer, finanser, lægetjenesten, sikkerhed, 
tjenesten for arrangementer, besøg og protokol samt andre generelle tjenester i 
Revisionsretten. Det forvaltede næsten 90,2 % af Revisionsrettens budget for 2021 (jf. 
tabel 1), hovedsagelig fordelt på medlemmernes og personalets lønninger (jf. tabel 3). 

Tabel 3 - 2021 budgetbevillinger og -betalinger under Direktoratet for 
Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester (euro)  

Budgetposter Bevillinger Betalinger Udnyttelse 
i %  

Vederlag og tillæg 114 511 182 112 601 021 98,3 % 

Øvrige ansatte og eksterne ydelser 6 998 000 6 312 412 90,2 % 

Tjenesterejser 1 529 000 265 851 17,4 % 

Læge- og socialtjeneste 172 000 92 022 53,5 % 

Andre personaleomkostninger 1 698 000 1 550 364 91,3 % 

Faglig videreuddannelse 650 000 406 083 62,5 % 

Køretøjer/transport 366 000 314 925 86,0 % 

Repræsentationsudgifter 213 000 24 419 11,5 % 

Møder, arrangementer og 
konferencer 262 000 117 442 44,8 % 

Andre udgifter til den 
administrative drift 181 500 52 557 29,0 % 

I ALT 126 580 682 121 737 095 96,2 % 

Note: På grund af afrunding svarer tallene ikke nødvendigvis til totalen. 
Kilde: Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester. 

15 Direktoratet ydede fortsat en vedholdende indsats som reaktion på covid-19-
pandemien, hvor beskyttelsen af personalet var den største prioritet. Det traf 
imidlertid også foranstaltninger til at opfylde prioriteterne i "Secretariat-General 2021-
2025 Strategy Development Plan for our People, Workplace and Services". 

16 For at opfylde Generalsekretariatets første prioritet (jf. punkt 12) blev der afholdt 
to interne udvælgelsesprøver og opstillet reservelister inden for revision og 
oversættelse med henblik på at besætte stillinger, der i øjeblikket er besat af 
midlertidigt ansatte. Direktoratet iværksatte også indkaldelser af 
interessetilkendegivelser for nationale eksperter og begyndte at ansætte 
dataanalytikere og matematikspecialister efter den indkaldelse af 
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interessetilkendegivelser for midlertidigt ansatte, der blev iværksat i 2020. I løbet af 
året blev der gennemført udvælgelsesprocedurer for én direktør og otte ledende 
administratorer. Efter Revisionsrettens vedtagelse af den reviderede 
personalerotationspolitik blev både obligatoriske og frivillige mobilitetsprocedurer for 
året afsluttet. Tabel 4 giver et overblik over Revisionsrettens ansættelser i 2021. 

Tabel 4 - Medlemmer og ansat personale 

 2019 2020 2021 
Medlemmer 2 3 1 
Tjenestemænd 17 18 16 
Midlertidigt ansatte 33 21 21 
Kontraktansatte 21 20 30 
Nationale eksperter 6 3 13 
Praktikanter 55 44 56 

I ALT 134 109 137 
Kilde: Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester. 

17 Selv om 2021 viste sig at være et særligt vanskeligt år med hensyn til rekruttering 
af revisorer, steg antallet af ansatte, hovedsagelig i kategorien midlertidigt ansatte. Det 
bliver stadig vanskeligere at tiltrække talent på grund af de høje leveomkostninger i 
Luxembourg og manglen på profiler, der matcher vores behov. 

18 I løbet af året ajourførte direktoratet også kompetence- og 
præstationsvurderingssystemet og etablerede en karriererådgivningstjeneste, og 
netværket af fortrolige kontaktpersoners tre nye medlemmer, som blev udpeget i 
2020, varetog deres opgaver fuldt ud. 

19 For så vidt angår uddannelse blev der ud over kurser, workshopper og 
præsentationer iværksat flere projekter i 2021, som gav personalet uddannelse af høj 
kvalitet på vigtige områder såsom: 

o udarbejdelse af et uddannelsesprogram for ledende administratorer 

o måling af effekten af uddannelse 

o udvikling af en kompetenceramme  

o levering af et uddannelsesprogram for opgaveansvarlige 

o indførelse af "share and connect"-møder med henblik på at fremme livslang 
læring via vidensdeling  

o indførelse af "My Luxembourg: time to find out more"-møder med henblik på at 
styrke forbindelserne med vores værtsland og bidrage til integration 



 13 

 

o afholdelse af Revisionsrettens "Clear Language Days" for første gang. 

20 Direktoratet indledte også et samarbejde med Eurostat, styrkede samarbejdet 
med OLAF og var vært for EU's europæiske måned for cybersikkerhed. Ligesom i 2020 
blev den årlige uddannelsesdag til en virtuel uddannelsesuge 2021 med mange 
interessante præsentationer, navnlig et revisionsarrangement, hvor ikke-EU OR'er 
deltog aktivt. 

21 Et vigtigt resultat med henblik på at fremme de ansattes trivsel 
(Generalsekretariatets anden prioritet; jf. punkt 12) var udnævnelsen af en særlig 
ansvarlig for mangfoldighed og inklusion i begyndelsen af året og vedtagelsen af en 
politik og handlingsplan for mangfoldighed og inklusion, efterfulgt af gennemførelsen 
af mangfoldigheds- og inklusionsaktiviteter i løbet af året. Der blev også ansat en ny 
øjenlæge og en ny læge med ansvar for at kontrollere sygefravær, og den psykologiske 
støtte til personalet blev udvidet.  

22 Andre vigtige aktiviteter omfattede: 

o kampagnen "RESPECT" 

o indførelse af en mere personlig "afskeds" -ordning for medarbejdere, der går på 
pension 

o igangværende arbejde med at forberede de nye HR-sider på Revisionsrettens 
offentlige websted 

o gennemførelse af en undersøgelse af personalets engagement, som vil blive 
anvendt til at beregne nye forretningsresultatindikatorer til et indeks for 
medarbejderengagement. 

23 Sikkerhedstjenesten spillede fortsat en central rolle med hensyn til at rådgive og 
bistå med beslutningstagning, både i den tekniske enhed vedrørende covid-19 og i 
krisestyringsudvalget. Samtidig tog den de nødvendige skridt til at opretholde sine 
ansattes kvalifikationer og ydede et meget aktivt bidrag til iværksættelsen af projektet 
vedrørende renovering af adgangskontrolsystemet.  
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24 Endelig fortsatte tjenesten for arrangementer, besøg og protokol med at yde 
organisatorisk støtte til onlinearrangementer og bistand med protokollen i forbindelse 
med officielle besøg ved Revisionsretten. Indtil sundhedssituationen for besøg på 
stedet var forbedret, fandt gruppebesøg sted online. Cateringaktiviteterne blev 
ændret, og alle nødvendige foranstaltninger blev truffet for at overholde den nationale 
covid-19-lovgivning. Tjenesten støttede også fordelingen af ansigtsmasker og quicktest 
til alle Revisionsrettens medarbejdere. 

25 På området finanser og generelle tjenester var en anden af Generalsekretariatets 
prioriteter (jf. punkt 12) betalingernes kvalitet og rettidighed og den generelle 
indførelse af e-invoicing, som fortsatte med succes i løbet af året. De eksterne 
revisorer afgav en positiv udtalelse om Revisionsrettens årsregnskaber for 2020. 

Information, Arbejdsplads og Innovation  

26 Direktoratet for Information, Arbejdsplads og Innovation (SG2-DIWI) er ansvarligt 
for Revisionsrettens digitale arbejdsmiljø (IT-udstyr, -tjenester og -enheder) og fysiske 
arbejdsmiljø (bygninger, tekniske faciliteter, kontorer og logistik) og Revisionsrettens 
bibliotek. Det forvalter 8,3 % af Revisionsrettens budget (jf. tabel 1). Tabel 5 viser 
anvendelsen af 2021-budgettets bevillinger og betalinger. 

Tabel 5 - 2021-budgetbevillinger og -betalinger under Direktoratet for 
Information, Arbejdsplads og Innovation (i euro) 

Budgetposter Bevillinger Betalinger Udnyttelse i 
%  

Informationsteknologi  9 555 000 4 594 165 48,1 % 

Bibliotek og arkiver 490 000 411 934 84,1 % 

Bygninger og faciliteter 4 706 000 2 572 946 54,7 % 

I ALT 14 751 000 7 579 044 51,4 % 

Note: På grund af afrunding svarer tallene ikke nødvendigvis til totalen. 
Kilde: Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester. 

27 Endnu en gang var SG2-DIWI's arbejde i 2021 afgørende for at opretholde 
kontinuiteten i Revisionsrettens aktiviteter og, i overensstemmelse med 
Generalsekretariatets prioriteter (jf. punkt 12), at levere fleksible IT-tjenester og 
fleksible faciliteter. I denne periode blev alle Revisionsrettens sædvanlige produkter og 
processer leveret: revisionsberetninger, konferencer, uddannelse, kontakten til vores 
interessenter, dialog med de reviderede enheder og oversættelse af dokumenter.  
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28 På området information og teknologi fandt flere vigtige begivenheder sted i 2021: 

o Der skete store opgraderinger og migreringer af IT-infrastrukturen: Hele 
Revisionsrettens datalagringssystem blev opgraderet, og backupcentret (Disaster 
Recovery Centre) migrerede til lokaler, som European Business Reliance Centre 
(EBRC) stillede til rådighed i Betzdorf. 

o Der blev nedsat et IT-styringsudvalg. 

o Arbejdet med dataanalyse fortsatte for samarbejdet om revisionsopgaver 
(ECAlab).  

o Aktiv deltagelse i Digitaliseringsudvalget bidrog til de forskellige udgaver af 
udviklingsplanen for teknologi og data til revision. 

o Netværket Technology and Innovation for Audit var vellykket. 

o Der blev oprettet robotstyret procesautomatisering. 

29 Andre arrangementer påbegyndtes i 2021 og fortsætter i 2022: 

o Revisionsrettens nye websted blev lanceret. 

o Interessentforvaltningssystemet blev udskiftet, og et audiovisuelt studie blev 
oprettet. 

o Oversættelsesstyringssystemerne blev renoveret. 

o En dokumentnavigator blev udviklet. 

o En juridisk portal blev udviklet. 

30 Samlet set behandlede direktoratet 19 804 IT-forespørgsler, gennemførte 
179 systemfrigivelser, gav 99,88 % systemtilgængelighed for kritiske systemer og 
garanterede fuldt ud stabil teknologi til hybridarbejde (telearbejde og arbejde på 
stedet). 

31 Direktoratet fokuserede også på håndteringen af cybersikkerhedsrisici ved 
konstant at overvåge og tilpasse systemerne til det store antal trusler, som EU's IT-
Beredskabsenhed anmeldte. De væsentligste sårbarheder var dem, der påvirkede VPN, 
som understøtter fjernadgangstjenester, og Microsoft e-mail. 2021 sluttede med den 
globale kritiske sårbarhed i "Log4J"-modulet. Heldigvis berørte disse sårbarheder ikke 
Revisionsretten. 
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32 Med hensyn til bygninger og faciliteter var periodens højdepunkter:

33 En undersøgelse af fremtiden for K1-bygningen blev iværksat. Det nye initiativ har
til formål at fastlægge Revisionsrettens fremtidige bygningsstrategi. Der blev afholdt 
interview og workshopper med medlemmer og personale, og de forskellige scenarier 
vil blive delt med Revisionsretten senest i det første kvartal af 2022. EMAS-
handlingsplanen for 2020-2022 blev forelagt for Administrationsudvalget i januar 2021 
og er ved at blive gennemført. 

34 Alle disse aktiviteter fandt sted i tillæg til den regelmæssige vedligeholdelse af
vores nuværende bygninger, behandlingen af forespørgsler (1 802) og leveringen af et 
fremragende serviceniveau på trods af de mange bygge- og anlægsarbejder, der er 
nødvendige for at opretholde et sundt arbejdsmiljø, alt sammen mens pandemien stod 
på. 

35 Endelig fortsatte Revisionsrettens bibliotek med at yde sine tjenester i en tid med
mange udfordringer. En ny tjeneste "Spørg biblioteket" blev lanceret. Den supplerer de 
meget værdsatte tjenester BibliotECA Discovery og levering af data til revision som led 
i digitaliseringen af Revisionsretten. 

Sprog og Redaktion 

36 Sprog- og Redaktionsdirektoratet (SG3-LED) er ansvarligt for at oversætte og
offentliggøre alle Revisionsrettens produkter til EU's 24 officielle sprog. Direktoratet 
forvalter under 1 % af Revisionsrettens budget (jf. tabel 1). Tabel 6 viser anvendelsen 
af 2021-budgettets bevillinger og betalinger. 

o renoveringen af K2-bygningen, hvor to etager allerede er leveret og én etage
forventes færdiggjort i første kvartal af 2022

o installationen af tekøkkener på alle etager i K3-bygningen

o gennemgangen af sikkerheden ved K3-indkørslen til parkeringskælderen

o installationen af et nyt adgangskontrolsystem (i gang)

o færdiggørelsen af arbejdet med at løse problemerne med K1-facaden efter
hændelsen med glaspanelerne.
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Tabel 6 - 2021-budgetbevillinger og -betalinger under Sprog- og 
Redaktionsdirektoratet (i euro) 

Budgetposter Bevillinger Betalinger Udnyttelse 
i %  

Outsourcing og interinstitutionelt samarbejde 837 000 548 240 65,5 % 

Tolke  125 000 5 408 4,3 % 

Offentliggørelse 250 000 170 015 68,0 % 

I ALT 1 212 000 723 663 59,7 % 

Note: På grund af afrunding svarer tallene ikke nødvendigvis til totalen. 
Kilde: Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester. 

37 I 2021 fortsatte direktoratet med at behandle Generalsekretariatets prioriteter 
(jf. punkt 12). Trods pandemien fortsatte dets kerneaktiviteter i samme tempo som i 
2019 og 2020 og uden forstyrrelser. Der blev oversat og revideret 227 003 sider 
(-3.16 %, dvs. 7 411 sider mindre end i 2020), hvilket svarer til 2 753 anmodninger om 
oversættelser i 2021. FastTrad-tjenesten, som tilbyder en 24-timers behandlingstid for 
oversættelse og redaktion af korte tekster på engelsk og fransk, tegnede sig desuden 
for 1 284 sider; dette tal inkluderede 607 siders oversættelse og 677 siders revision. 
97,83 % af oversættelserne blev færdiggjort inden for den ønskede frist - et godt 
stykke over resultatindikatoren på 95 %. 

38 Sprog- og Redaktionsdirektoratet fortsatte også med at diversificere sine 
aktiviteter uden for oversættelse/revision i form af sproglig bistand til revisorerne, 
tekstning af videoer og samarbejde på kommunikationsområdet. De engelske, tyske, 
franske, italienske og nederlandske sprogteam udarbejdede og oversatte 
pressemeddelelser og forbedrede kvaliteten ved at tilpasse budskaberne til 
offentligheden og tage hensyn til kulturelle forskelle. Især den engelsksprogede 
tjeneste ydede redaktionel bistand til langt størstedelen af Revisionsrettens output i 
løbet af året. I forbindelse med udarbejdelsen af årsberetningen deltog den i de fleste 
forberedende og kontradiktoriske møder for at yde sproglig bistand, når teksterne blev 
ændret I løbet af året gennemførte oversætterne 16 tjenesterejser, hvor de ydede 
sproglig bistand. Denne aktivitet forblev på samme niveau som året før (i alt 14 i 2020), 
hovedsagelig fordi pandemien begrænsede antallet af kontrolbesøg på stedet. Det 
engelske og det franske sprogteam leverede videotekstning seks gange i løbet af året. 
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39 TraMS-projektet, der skal erstatte direktoratets kernesystem fortsatte. TraMS 
giver mulighed for at strømline og automatisere interne oversættelsesprocesser, 
samtidig med at oversætterne får integrerede sprogværktøjer i miljøet. TraMS-
gennemførelsesprojektet (fase 1) blev iværksat, og gennemførelsesarbejdet blev 
indledt i form af workshopper med henblik på at fastlægge og kortlægge processer i 
det nye system i samarbejde med eksterne konsulenter og Direktoratet for 
Information, Arbejdsplads og Innovation. Det vigtigste gennemførelsesarbejde finder 
sted i 2022-2023. 

40 Forretningsprocesserne blev også gennemgået i løbet af året med henblik på 
optimering og for at finde mulige synergier. Eksempler på disse processer omfatter:  

o en kontrol af det tosprogede oversættelsesindhold, der produceres af alle 
sprogteam ved hjælp af GroupShare-systemet. En konklusion var at tilpasse 
arbejdsgangen og den måde, hvorpå oversættelsesværktøjer anvendes i ELS, til 
almindelig LED-praksis ved migrering til TraMS 

o en ny regel for beregning af den tidligste offentliggørelsesdato blev med betydelig 
succes afprøvet for beretninger. Den sikrer en bedre forvaltning af den tid, der er 
nødvendig for at alle interessenter kan udføre deres opgaver, og giver dem klare 
regler 

o en arbejdsgruppe bestræbte sig på at analysere DMG's og TECH's opgaver med 
henblik på at harmonisere operationerne og finde synergier. 

41 Undtagelsesforanstaltningerne i forordning nr. 1 af 15. april 1958, som ændret i 
2010 og 2015, ophørte den 31. december 2021, hvilket betyder, at irsk har haft status 
som officielt sprog i EU-institutionerne siden den 1. januar 2022. I 2021 ansatte 
direktoratet tre irske oversættere, som udgør et nyt sprogteam. 

Databeskyttelse  

42 I 2021 blev databeskyttelsesrådgiveren placeret direkte under 
generalsekretærens ansvar, og der blev udnævnt en ny medarbejder. 
Databeskyttelsesrådgiveren yder ekspertise inden for databeskyttelseslovgivning og 
-praksis og overvåger deres anvendelse. Tjenesten forvalter ingen udgifter. 
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43 Anmodningerne om rådgivning om databeskyttelsesregler blev fordoblet i forhold 
til 2020, og der blev afholdt kurser og ydet specifik vejledning. 2021 omfattede også 
udarbejdelse af udtalelser og samarbejde om ajourføring af interne politikker og 
procedurer. Databeskyttelsesreglerne blev også gjort mere gennemsigtige, så 
revisorerne kunne formidle dem til de reviderede enheder, navnlig vedrørende 
Revisionsrettens ret til adgang til oplysninger med henblik på at udføre sine 
revisionsfunktioner.  

Informationssikkerhed  

44 Den informationssikkerhedsansvarlige blev ligesom databeskyttelsesrådgiveren 
placeret under generalsekretærens ansvar. Den informationssikkerhedsansvarlige 
samarbejder tæt med Direktoratet for Information, Arbejdsplads og Innovation og 
forvalter ingen udgifter. 

45 I 2021 fremlagde den informationssikkerhedsansvarlige sin nye strategi for de 
kommende år med vægt på prioriteter og udfordringer i 2021-2025. Hovedprioriteten 
vil være at fortsætte oplysnings- og uddannelsesaktiviteter for personalet inden for 
informationssikkerhed. 

46 Året viste sig at være særligt krævende på grund af de gentagne cyberangreb og 
brud på datasikkerheden samt en række trusler, der krævede en hurtig reaktion for at 
afhjælpe kritiske softwarefejl (jf. punkt 31). Revisionsretten installerede applikationer 
for at yde bedre beskyttelse, vedtog regler for sikkerhedsbeskyttelse af EU's 
klassificerede informationer og udarbejdede retningslinjer for klassificering af 
Revisionsrettens oplysninger. Den simulerede også for første gang to 
phishingkampagner for at måle personalets cyberbevidsthed og godkendte en 
elektronisk signaturtjeneste, der leveres af Europa-Kommissionen. 
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Udbud i Generalsekretariatet 
47 I 2021 gennemførte Revisionsretten et udbud med forhandling i henhold til punkt 
11.1, litra b), i bilag I til finansforordningen med henblik på indgåelse af en kontrakt til 
en værdi af over 60 000 euro. Formålet med kontrakten var at forny Revisionsrettens 
erhvervsabonnement på Financial Times for 2021 og 2022. Den samlede værdi af 
kontrakten var på 168 615 euro (82 650 euro for 2021 og 85 965 euro for 2022). 

48 Da Financial Times (FT) er den mest velrenommerede engelsksprogede 
forretningsavis og også giver omfattende oplysninger om EU's politikker, er den derfor 
unik og har ingen rimelig pendant og kan ikke erstattes. Den nuværende licens gør det 
muligt for alle Revisionsrettens medarbejdere at få adgang til FT's digitale indhold både 
i og uden for Revisionsretten. Licensens pris er baseret på det faktiske antal 
kernelæsere. Indtil videre har 558 brugere i Revisionsretten oprettet deres egen FT-
konto, hvoraf 218 er antallet af egentlige kernelæsere på dagen for 
abonnementstilbuddet. 

49 Den årlige liste over kontrakter, herunder dem til en værdi af mellem 15 000 og 
60 000 euro, som blev indgået i 2021 efter udbud med forhandling, vil foreligge på 
Revisionsrettens websted senest den 30. juni 2022. 

50 Alle udbud med forhandling over 15 000 euro var underlagt Revisionsrettens 
strenge procedurer for intern kontrol, der sikrede lovlighed, formel rigtighed og 
forsvarlig økonomisk forvaltning. 
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Resultaterne af de interne 
kontrolsystemer, som 
generalsekretæren har indført  

Interne kontrolsystemer  

51 Generalsekretæren arbejder inden for en retlig ramme, der omfatter:  

o finansforordningen  

o personalevedtægten  

o Revisionsrettens ramme for intern kontrol  

o Revisionsrettens forretningsorden  

o de interne regler for gennemførelsen af budgettet  

o chartret for den ved subdelegation bemyndigede anvisningsberettigedes opgaver 
og ansvar 

o samtlige afgørelser vedrørende anvendelsen af Revisionsrettens menneskelige, 
materielle og finansielle ressourcer.  

52 Revisionsrettens ramme for intern kontrol supplerer denne retlige ramme med 
henblik på at bringe den i overensstemmelse med de integrerede systemer for intern 
kontrol, der er oprettet af Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway 
Commission (COSO-rammen). Den er udformet for at give rimelig sikkerhed 
vedrørende lovlighed, formel rigtighed og forsvarlig økonomisk forvaltning af alle 
finansielle transaktioner og gør det muligt at opfylde de enkelte direktoraters 
operationelle mål. 

53 Systemerne for intern kontrol ændrede sig ikke væsentligt i 2021, og 
administrationens organisationsstruktur forblev stabil. Den består af procedurer (for 
SG2-DIWI's vedkommende baseret på COBIT 5), ledelsestilsyn, forebyggende og 
detekterende kontroller samt automatiserede kontroller, som er indlejret i de 
informationssystemer, der dækker alle Generalsekretariatets vigtigste 
forretningsprocesser.  
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54 De finansielle forretningsprocesser forvaltes ved hjælp af SAP, som muliggør 
korrekt funktionsadskillelse med hensyn til deres iværksættelse, deres kontrol og den 
anvisningsberettigedes validering. Systemet omfatter budgetforvaltning, bevillinger, 
forpligtelser, indkøbsordrer og kontrakt- og fakturakontrol i overensstemmelse med 
finansforordningen og Revisionsrettens interne regler og procedurer. Det indeholder 
også automatiserede kontroller til forebyggelse af fejl ved behandlingen af finansielle 
data. Hertil kommer, at de medarbejdere, der henholdsvis iværksætter processer og 
foretager kontrol af disse, følger tjeklister for at vurdere overholdelsen af 
finansforordningen med hensyn til budgetmæssige forpligtelser og betalingsordrer.  

55 Alle tre direktorater udarbejdede et kontrolprogram til evaluering af 
overholdelsen af finansforordningen og Revisionsrettens afgørelser og sendte deres 
forvaltningserklæringer til generalsekretæren i deres egenskab af ved subdelegation 
bemyndigede anvisningsberettigede. Deres erklæringer suppleres af 
forvaltningserklæringerne fra Revisionsrettens øvrige direktorater, tjenester og 
kabinetschefer, som godkendte udgifter i 2021 (jf. punkt 07). 

56 Den kontrol, der blev udført af Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, 
Finanser og Generelle Tjenester, var baseret på en risikoanalyse fra 2021, resultaterne 
af den kontrol, der blev gennemført for 2020, udvekslinger med PMO, anbefalinger fra 
de interne og eksterne revisorer og andre oplysninger fra begivenheder, der fandt sted 
i 2020. Systemet omfatter forudgående og efterfølgende kontrol, der primært 
fokuserer på finansielle aspekter, men også på andre ikkefinansielle risici. Tabel 7 giver 
et overblik over de udførte kontroller. Kommissionens PMO er ansvarlig for at 
kontrollere Revisionsrettens lønninger og personalets finansielle rettigheder. 
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Tabel 7 - Kontrol udført af Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, 
Finanser og Generelle Tjenester 

Nr. Kontrol Type 

1 Finansielle rettigheder  Forudgående/efterfølgende 
kontrol 1) 

2 
Aflønning af Revisionsrettens personale og 
medlemmer forvaltet af PMO Efterfølgende 1) 

3 
Lovligheden og den formelle rigtighed af betalingerne 
over de budgetposter, som direktoratet forvalter 
(undtagen tjenesterejser og repræsentationsudgifter) 

Efterfølgende 

4 
Tjenesterejseudgifter behandlet af PMO på grundlag 
af Revisionsrettens tjenesterejsevejledning og den 
relevante gennemførelsesafgørelse 

Forudgående2)/efterfølgende 

5 Repræsentationsudgifter for Revisionsrettens 
medlemmer samt brændstofudgifter Forudgående  

6 
Krydskontrol af medlemmernes tjenesterejse- og 
repræsentationsudgifter, registrering af 
tjenestekøretøjernes brændstofforbrug 

Efterfølgende 

7 Bopæl for Revisionsrettens personale Efterfølgende 

8 
Nøjagtigheden og fuldstændigheden af 
dokumenterne i de ansattes personalemapper 

Efterfølgende 

9 De ansattes fravær og arbejdstid  Efterfølgende 

10 Kælder til opbevaring af drikkevarer Efterfølgende 

11 Bikasser Efterfølgende 

Note: 1) Kontrol udført af PMO; 2) kun af tjenesterejser valideret af Direktoratet for Menneskelige 
Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester. 

Kilde: Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester. 

57 Den kontrol, der blev udført af Direktoratet for Information, Arbejdsplads og 
Innovation, var fastlagt på grundlag af resultaterne af gennemgangen af 2022-
risikoregistret, procesmodenhedsvurderingen fra 2021 og opfølgningen af anbefalinger 
fra intern revision. Der blev også taget hensyn til kontroller udført af den eksterne 
revisor som led i den årlige IT-gennemgang. Med undtagelse af budgetposten Bibliotek 
og arkiver er alle finansielle transaktioner i direktoratet underlagt en forudgående 
kontrol for at identificere manglende overholdelse af finansforordningen og eventuelle 
administrative fejl (f.eks. ukorrekte henvisninger, forkerte datoer i tekstfelter og 
manglende ikkekritiske bilag). Kontroller, som er indlejret i processtyringen, suppleres 
af efterfølgende kontroller. Sidstnævnte omfattede regelmæssig kontrol af indgåelsen 
af kontrakter med lav værdi og af: 

1) overholdelsen af formaliteterne i den nye kontrakt om IT-drift og overholdelsen af 
eksisterende nøgleresultatindikatorer 
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2) den formelle rigtighed af den økonomiske forvaltning af K2-projektet 

3) anvendelsen af regelmæssige, eksterne patch til IT-sikkerhed 

4) kontrollen af administratorrettigheder til bærbare computere 

5) softwareovervågningsværktøjets effektivitet 

6) overholdelsen af leveringsfrister 

7) eksistensen af databeskyttelseserklæringer i Revisionsrettens værktøjer til 
behandling af personoplysninger 

8) fuldstændigheden af den dokumentation, der kræves for betaling af fakturaer 

9) overensstemmelsen med processen for håndtering af frigivelsesversioner. 

58 Den kontrol, der blev foretaget af Sprog- og Redaktionsdirektoratet, var baseret 
på en analyse af risiciene for 2021 og resultaterne af den kontrol, der blev udført for 
2020. Kontrollen fokuserede på finansielle aspekter, kvaliteten af de leverede 
sprogtjenester og direktoratets IT-aspekter og organisatoriske aspekter. Den 
efterfølgende kontrol omfattede: 

o lovligheden og den formelle rigtighed af betalingerne under de budgetposter, 
som direktoratet forvalter 

o effektiviteten og kvaliteten af computerstøttede oversættelsesværktøjer  

o kvaliteten af de leverede oversættelser suppleret med et brugerfeedbacksystem, 
hvor brugernes kommentarer analyseres. 

Overblik over risikostyring  

59 Siden 2016 og efter vedtagelsen af Revisionsrettens ramme for risikostyring har 
alle Revisionsrettens revisionsafdelinger og direktorater været forpligtet til at foretage 
en risikoanalyse af deres aktiviteter. Denne analyse omfatter en beskrivelse af 
effekten, hvis en risiko opstår, de interne kontroller, der er indført, og de 
foranstaltninger, der skal mindske sandsynligheden for, at en risiko opstår samt dens 
potentielle effekt. Kontrollerne danner grundlag for risikostyringshandlingsplaner, som 
der tages hensyn til i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af 
forudgående og efterfølgende kontrol. Resultaterne af disse kontroller danner igen 
grundlag for den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes årlige erklæring i 
den årlige aktivitetsrapport og for det følgende års risikovurderinger. Udformningen af 
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de interne kontrolsystemer tager også hensyn til omkostningseffektiviteten af 
kontrollerne. 

60 De vigtigste risici, der blev identificeret i risikovurderingen for 2021, vedrørte: 

o covid-19-pandemiens indvirkning på Revisionsrettens ressourcer og arbejdsvilkår, 
herunder tilpasning til den nye virkelighed med hybride arbejdsordninger, og 
personalets sundhed og sikkerhed 

o manglende overholdelse af finansforordningen for så vidt angår betalingernes 
lovlighed og formelle rigtighed og aktiviteternes sparsommelighed, produktivitet 
og effektivitet. Denne risiko omfatter også en risiko for svig i forbindelse med den 
øgede brug af elektroniske fakturaer 

o afhængigheden og kvaliteten af outsourcede aktiviteter (herunder 
Kommissionens aktiviteter) 

o brud på datasikkerheden eller tilfælde af manglende overholdelse af 
databeskyttelsesreglerne, herunder dem, der skyldes cyberangreb. Denne risiko 
tager også hensyn til den administrative byrde ved en kompleks retlig og 
rapporteringsmæssig ramme vedrørende begrænsninger for sikkerheds- og 
databeskyttelse 

o personaleforhold såsom problemet med at opfylde rekrutteringsbehov, sikre en 
balance mellem arbejdsliv og privatliv for personalet, tiltrække og fastholde 
personale, og en aldrende arbejdsstyrke. 

61 Revisionsrettens arbejde er genstand for intensiv offentlig kontrol. Dens 
revisioner gennemføres på en åben og gennemsigtig måde, og resultaterne deles 
løbende med offentligheden. Revisionsretten og dens interne regler har været 
genstand for artikler i medierne i de seneste måneder. Vores mål er at afklare alle 
udestående spørgsmål med dechargemyndigheden. 

Gennemgang af de interne kontrolsystemers produktivitet og 
effektivitet 

62 Alle direktoraterne gennemgik resultaterne af deres forudgående og 
efterfølgende kontrol i januar 2022. Kontrollerne afslørede ingen større svagheder i de 
interne kontrolsystemer. Direktørerne gennemgik også status for alle udestående 
anbefalinger fra intern revision for at sikre deres gennemførelse inden for de fastsatte 
frister. Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede undersøgte 
oplysningerne i rapporterne om intern kontrol fra de tre direktører, inden han 
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underskrev sin erklæring i overensstemmelse med finansforordningens artikel 74, 
stk. 9. 

Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle 
Tjenester 

63 Den forudgående kontrol, som Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, 
Finanser og Generelle Tjenester udførte (nr. 4 og 5 i tabel 7), afslørede ingen større 
problemer for regnskabsåret 2021 med hensyn til de af direktoratet godkendte 
udgifter til tjenesterejser, medlemmernes repræsentationsudgifter og 
tjenestekøretøjernes brændstofforbrug. I begyndelsen af 2022 undersøgte 
Revisionsretten, hvorvidt de relevante regler var tilstrækkelige. 

64 Den efterfølgende kontrol af lovligheden og den formelle rigtighed af betalinger 
fra de budgetposter, som direktoratet er ansvarligt for, omfattede en tilfældig 
stikprøve på 126 betalinger, dvs. ca. 19 % af alle kontrollerede betalinger (nr. 3 i 
tabel 7). Ved disse kontroller blev der konstateret formel manglende overholdelse i 
forbindelse med tre betalinger, men uden nogen finansiel indvirkning: To betalinger 
skulle have været delvist bogført i 2020, og én blev afholdt for en budgetmæssig 
forpligtelse uden en forudgående retlig forpligtelse. Disse tilfælde blev medtaget i 
Revisionsrettens undtagelsesregister, og personalet blev mindet om de gældende 
regler. Generelt var betalingerne lovlige og formelt rigtige, og den krævede 
dokumentation var tilgængelig. SAP‐systemet og dets automatiske kontrol samt det 
faktum, at teamet er meget fortroligt med værktøjet (som det har anvendt siden 
2008), har gjort det muligt at fortsætte aktiviteten i overensstemmelse med de 
sædvanlige procedurer. Det udvidede telearbejdsmiljø havde fortsat ingen indvirkning 
på forvaltningsprocesserne. 

65 Antallet af tjenesterejser steg i 2021, men lå stadig under niveauet fra før 
pandemien. Den interne revisor opdagede fejl i udgifterne til tjenesterejser, som 
hverken var blevet afsløret ved forudgående eller efterfølgende kontrol. Efterfølgende 
kontroller af udgifter til tjenesterejser (nr. 4 og 6 i tabel 7) afslørede ikke alvorlige 
problemer med PMO's behandling af tjenesterejser og viste ikke, at den konstaterede 
svaghed havde en væsentlig indvirkning på udgifternes lovlighed og formelle rigtighed. 
De fleste af de konstaterede fejl vedrørte beregningen af dagpenge og godtgørelsen af 
rejseudgifter i forbindelse med tjenesterejser kombineret med private arrangementer. 
Krydstjek af godtgørelser af repræsentationsudgifter mod dagpenge udbetalt for 
tjenesterejser afslørede ingen fejl. 
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66 De direktorater og kabinetschefer, der gjorde brug af denne budgetpost, og som 
blev tildelt en subdelegation som anvisningsberettiget, kontrollerede også udgifter til 
tjenesterejser og afgav den respektive forvaltningserklæring til generalsekretæren. 
Ved kontrollen blev der ikke konstateret væsentlige fejl i procedurerne i forbindelse 
med tjenesterejser i 2021. Der skulle fremlægges yderligere dokumentation for nogle 
tjenesterejser, men de forudgående kontroller, der blev foretaget for langt de fleste 
tjenesterejser, gjorde det muligt at korrigere de fleste potentielle problemer i en tidlig 
fase.  

67 Analysen af valideringen af tjenesterejseordrer og omkostningsanmeldelser viste, 
at langt størstedelen blev godkendt af den udnævnte ved subdelegation bemyndigede 
anvisningsberettigede. Af 1 732 tjenesterejseordrer og omkostningsanmeldelser blev 
60 valideret uden formel godkendelse, hovedsagelig på grund af ukorrekte oplysninger 
i systemet. Der er indført en ny procedure for at forhindre sådanne situationer i 
fremtiden. Desuden blev 43 tjenesterejser valideret, efter at medlemmet eller 
medarbejderen allerede var taget afsted. Disse tilfælde blev medtaget i 
Revisionsrettens undtagelsesregister. 

68 Den efterfølgende kontrol af tjenesterejser omfattede også opfølgning på 
refusioner for ubrugte flybilletter, idet konklusionen var, at refusionssatsen var høj, og 
at sådanne inddrivelser forvaltes hensigtsmæssigt. Som i tidligere år vil resultaterne af 
kontrollen blive meddelt personalet. 

69 Samlet set var resultaterne af PMO's kontroller positive. Den forudgående kontrol 
af finansielle rettigheder viste ingen særlige problemer. De efterfølgende kontroller 
viste, at lønningsforskellene blev forklaret og begrundet for de foregående 12 
måneder, og at godtgørelser i forbindelse med bosættelse og familie-/forældreorlov 
var korrekte. Der var inddrivelser i: 

o fire tilfælde vedrørende uddannelsestillæg  

o ét tilfælde vedrørende beregningen af skat på lønninger 

o ét tilfælde vedrørende de tildelte dagpenge i de første måneder af bosættelsen 
på tjenestestedet 

o ét tilfælde vedrørende dagpenge til medarbejdere, der tiltrådte tjenesten eller 
ændrede deres tjenestested, da de blev bevilget tjenestefrihed med henblik på 
flytning. 
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70 Personalets bopæl (nr. 1 og 2 i tabel 7) blev kontrolleret på grundlag af afstanden 
mellem tjenestestedet og deres officielle adresse. Kontrollen viste, at alle ansatte 
boede højst 80 km fra deres tjenestested undtagen i syv tilfælde. Der vil blive fulgt op 
på de pågældende syv tilfælde. 15 tilfældigt udvalgte medarbejderes faste bopæl blev 
også kontrolleret. Alle medarbejdere i stikprøven fremlagde tilstrækkelig 
dokumentation til, at deres officielle adresse kunne bekræftes. 

71 Personalesager blev fortsat forvaltet ved hjælp af en procedure, der tog højde for 
pandemien. Tyve personalemapper (en ikkerepræsentativ stikprøve) blev udtaget 
tilfældigt til kontrol (nr. 8 i tabel 7), og dokumentationen manglede i 11 tilfælde. 
Blandt de vigtigste manglende dokumenter var en vielsesattest, et ID-kort, en 
bopælsattest, en overførsel af pensionsrettigheder, en attest for et tredje sprog med 
henblik på forfremmelse, en fødselsattest og en afgørelse om deltidsarbejde. 

72 Der vil blive indført nye interne procedurer for at præcisere, hvilke dokumenter 
der skal indgå i personalemappen, når en medarbejder ansættes, eller når en 
interinstitutionel overførsel finder sted. Disse procedurer bør gennemføres i 
samarbejde med de øvrige institutioner, navnlig PMO i Kommissionen. 

73 Personalefravær og arbejdstid var også underlagt efterfølgende kontrol (nr. 9 i 
tabel 7), hvilket medførte:  

o ni dages arbejdstidsudligning som følge af anvendelse af optjent overtid 

o suspension af den godtgørelse, som tre ansatte på sygeorlov i mere end 30 dage 
modtog 

o godkendelse af 31 perioder med deltidsarbejde af helbredsårsager 

o genevaluering af seks tilfælde med invaliditet, og indledning af en ny evaluering  

o gennemførelse af to lægeundersøgelser. 

74 De resterende efterfølgende kontroller (nr. 10 og 11 i tabel 7) afslørede ingen 
større problemer. Samlet set blev der registreret fem tilfælde af manglende 
overholdelse og én undtagelse i undtagelsesregistret. Ingen havde en finansiel effekt, 
og der blev truffet foranstaltninger til at håndtere alle de konstaterede hændelser. 
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Information, Arbejdsplads og Innovation  

75 Den forudgående kontrol, som Direktoratet for Information, Arbejdsplads og 
Innovation foretog i forbindelse med finansielle transaktioner i SAP, afslørede ingen 
væsentlige mangler. Ud af 2 008 SAP-transaktioner, herunder indkøbsordrer, 
betalingsanmodninger og fakturaer, blev kun 45 returneret til korrektion, hvilket er en 
marginal stigning sammenlignet med 2020. Returneringerne tjente hovedsagelig til at 
tilføje dokumentation, korrigere oplysninger eller validere behovet for indkøb. 
Kontrollerne afslørede desuden to formelle tilfælde af manglende overholdelse 
vedrørende én betaling, der var foretaget uden en retlig forpligtelse og én betaling 
foretaget uden fuldstændig levering af de bestilte tjenesteydelser og genstande. Begge 
tilfælde blev medtaget i Revisionsrettens undtagelsesregister. 

76 Den efterfølgende kontrol af administratorens rettigheder vedrørende bærbare 
computere (nr. 4 i punkt 57) førte til, at ni konti blev slettet, tre konti blev deaktiveret, 
og 10 konti blev oprettet, og der blev oprettet en ny arbejdsgang i Service Now for at 
forvalte leveringen af privilegerede konti i Revisionsrettens IT-miljø. Direktoratet 
opdagede også, at nogle tilladelser ikke blev anvendt, og disse blev derfor ophævet 
(nr. 5 i punkt 57). De efterfølgende kontroller identificerede ikke nogen væsentlige 
problemer. De fleste kontroller (vedrørende nr. 1, 2, 6, 7, 8 og 9 i punkt 57) 
identificerede mulige forbedringer af eksisterende processer. 

77 Det blev også kontrolleret, om kontrakter med lav værdi var i overensstemmelse 
med finansforordningen med hensyn til tærsklen på 15 000 euro for samlede 
erhvervelser pr. sælger. Kontrollen afslørede ingen væsentlige fejl eller mangler. I ét 
tilfælde oversteg de ordrer, der var afgivet hos én sælger, 15 000 euro over en fireårig 
periode Dette tilfælde blev forklaret og medtaget i Revisionsrettens 
undtagelsesregister.  

Sprog og Redaktion  

78 Samlet set konkluderede den efterfølgende kontrol af lovligheden og den 
formelle rigtighed af betalinger fra de budgetposter, som direktoratet er ansvarligt for, 
at betalingerne var lovlige og formelt rigtige, og at den krævede dokumentation var 
tilgængelig. Der blev konstateret tre tilfælde af manglende overholdelse, hvor nogle få 
dage med en retlig forpligtelse ikke var dækket af en budgetmæssig forpligtelse. Disse 
tilfælde blev medtaget i Revisionsrettens undtagelsesregister. 
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79 Computerstøttede oversættelsesværktøjer anvendes i vid udstrækning af de 
forskellige sprogteam med undtagelse af det engelske team, der har sine egne 
processer på grund af den særlige karakter af de opgaver, den varetager. Kun 1,1 % af 
de segmenter, der blev tjekket havde statussen "oversættelse ikke godkendt/ikke 
underskrevet". 

80 I 2021 blev Revisionsrettens oversættelseskvalitet for første gang kontrolleret af 
Europa-Parlamentet. Kontrollen fokuserede på oversættelser fra de ti sprogteam, hvis 
ledende administratorer ikke udførte kvalitetskontrol, fordi de havde et andet 
modersmål. Der blev udvalgt ti dokumenter for at dække Revisionsrettens vigtigste 
produkttyper, og to sider blev kontrolleret for hvert af de ti udvalgte dokumenter (i alt 
200 sider, dvs. 2 x 10 x 10). Der blev ikke konstateret væsentlige problemer for syv 
sprog. For så vidt angår de resterende tre fik nogle få dokumenter en evalueringsscore 
på under 80 %, og evaluatorernes bemærkninger blev analyseret. 
Oversættelseskvaliteten blev også kontrolleret på grundlag af bemærkninger fra 
brugere af direktoratets tjenester. I 2021 var der 89 bemærkninger, hovedsagelig fra 
Revisionsrettens personale, men også fra andre enheder. 

81 Konklusionen på kontrollen var, at resultaterne for størstedelens vedkommende 
var positive. På dette grundlag konkluderede sprogteamenes ledende administratorer, 
at oversættelserne var af acceptabel kvalitet og sendte deres forvaltningserklæringer 
til direktøren. 

Direktoratet under Formandens Kontor og den juridiske tjeneste 

82 Direktoratet under Formandens Kontor er ansvarligt for budgetposten 
vedrørende Revisionsrettens kommunikationsaktiviteter og interinstitutionelle 
forbindelser, som beløb sig til 250 000 euro i bevillinger i 2021. Den juridiske tjeneste 
er ansvarlig for budgetposten vedrørende sagsomkostninger og skadeserstatning, som 
beløb sig til 50 000 euro. De udførte kontroller afslørede ingen væsentlige fejl 
vedrørende nogen af budgetposterne. 
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Konklusion vedrørende interne kontrolsystemer 

83 Den forudgående og efterfølgende kontrol vedrørende 2021 viser, at 
Generalsekretariatets interne kontrolsystem fungerer effektivt og hensigtsmæssigt, og 
at de finansielle og ikkefinansielle risici er under kontrol i dets forskellige direktorater. 
Ved kontrollerne blev der hovedsagelig konstateret en række ikkevæsentlige fejl og 
behovet for at revidere visse procedurer. Kontrollens omkostninger anses for at være 
rimelige med 15,2 fuldtidsækvivalenter afsat til opgaven (herunder 0,2 ved PMO). 
Gennemgangen dokumenterede også robustheden i forvaltningssystemet, som er 
baseret på integreret software og omfatter en betydelig andel af automatiske 
kontroller. 

84 Som følge af den interne revisionstjenestes henstillinger lagde det interne 
kontrolsystem i 2021 også større vægt på kontrollernes omkostningseffektivitet og 
pandemiens indvirkning på de udførte kontroller. Dette øgede kvaliteten af 
rapporteringen og fremhævede den rolle, som Revisionsrettens ramme for intern 
kontrol spiller. 

85 Samlet set er den interne revisors konklusion for 2021 vedrørende de interne 
kontrolsystemer positiv: Der er pålidelige kontroller vedrørende de fleste 
højrisikoområder i Generalsekretariatets arbejde, og funktionsadskillelsen mellem 
forskellige ansatte med hensyn til forudgående og efterfølgende kontrol er sikret. Der 
blev ikke konstateret væsentlige mangler, som kunne rejse alvorlig tvivl om 
pålideligheden af forvaltningserklæringerne med hensyn til de finansielle 
transaktioners lovlighed og formelle rigtighed i 2021 (jf. punkt 65). 
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Opfølgning på dechargeafgørelsen for 2019 
86 Den 29. april 2021 meddelte Europa-Parlamentet decharge1 for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019. Nedenfor gives en 
redegørelse for opfølgningen på bemærkningerne i dechargeafgørelsen. 

Europa-Parlamentets bemærkning til dechargen for 2019 Revisionsrettens svar 
1. noterer sig, at Revisionsrettens årsregnskab er revideret af en 
uafhængig ekstern revisor med henblik på at anvende de samme 
principper om gennemsigtighed og ansvarlighed, som Revisionsretten selv 
anvender for de enheder, den reviderer; noterer sig med tilfredshed, at 
årsregnskabet ifølge revisoren giver et retvisende billede af 
Revisionsrettens finansielle stilling; 

Ikke relevant 

2. bemærker, at Revisionsrettens budget i 2019 beløb sig til i alt 
146 890 000 EUR (sammenlignet med 146 469 000 EUR i 2018 og 
141 240 000 EUR i 2017), og at der ved udgangen af 2019 var indgået 
forpligtelser for 98 % af alle bevillinger (sammenlignet med 96,21 % i 2018 
og 97,73 % i 2017); 

Ikke relevant 

3. minder om, at Revisionsrettens budget hovedsagelig er af administrativ 
karakter, hvor et stort beløb anvendes til personer, der er knyttet til 
institutionen (afsnit 1), og til bygninger, inventar, udstyr og forskellige 
driftsudgifter (afsnit 2); 

Ikke relevant 

                                                    
1 Europa-Parlamentets afgørelse 2020/2144 (DEC). 
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Europa-Parlamentets bemærkning til dechargen for 2019 Revisionsrettens svar 

4. minder om, at gennemførelsesgraderne for afsnit 2 ikke er tilstrækkeligt 
forbedret, idet gennemførelsesgraden for forpligtelserne var på 64,17 % 
(sammenlignet med 59,13 % i 2018 og 57,13 % i 2017), og 
gennemførelsesgraden for betalingerne var på 62,21 % (sammenlignet 
med 55,11 % i 2018 og 55,75 % i 2017); understreger, at Revisionsretten i 
sit opfølgningsdokument til dechargebeslutningen for 2018 bekræftede, at 
den vil fortsætte sine bestræbelser på at forbedre gennemførelsesgraden 
og nøje overveje sine budgetoverslag; 

Budgetgennemførelse 
Vi mener, at det er mere hensigtsmæssigt at overvåge 
budgetgennemførelsen for afsnit 2, navnlig betalingsgraden, ud 
fra et toårigt perspektiv. Dette viser, at 91,38 % af 2018-
betalingerne over bevillinger og 98,04 % af betalingerne over 
forpligtelser blev afholdt i løbet af den toårige periode (2018-
2019). På årsbasis var der ved udgangen af 2019 indgået 
forpligtelser for 96,94 % af bevillingerne. Betalingerne over 
forpligtelser var på 64,17 %, og betalingerne over bevillinger var 
på 62,21 %. 
I 2021 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 
95,39 % (sammenlignet med 93,38 % i 2020). Betalingerne beløb 
sig til 50,44 % af de endelige bevillinger og 52,88 % af 
forpligtelserne (mod henholdsvis 51,46 % og 55,11 % i 2020). I 
overensstemmelse med finansforordningens artikel 12 blev der 
fremført forpligtelser til 2022 for 44,95 % af de endelige 
bevillinger og 47,12 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 
41,92 % og 44,89 % i 2020). Under alle omstændigheder vil vi 
fortsætte vores bestræbelser på at forbedre 
gennemførelsesgraden for betalingerne. 

5. noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at det er mere 
hensigtsmæssigt at overvåge budgetgennemførelsen for afsnit 2 ud fra et 
toårigt perspektiv; anerkender, at 91,38 % af betalingerne over bevillinger 
og 98,04 % af betalingerne over forpligtelser blev afholdt i løbet af den 
toårige periode 2018-2019; 

6. noterer sig, at der fortsat foretages fremførsler, f.eks. af 3 057 772 EUR i 
2019 under kapitel 21 (IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og 
vedligeholdelse) sammenlignet med 4 310 280 EUR i 2018 som følge af 
igangværende IT-projekter; anfører, at den samlede fremførsel under 
afsnit 2 fra 2018 til 2019 beløb sig til 6 068 597 EUR, og anser det for at 
være positivt, at dette resulterede i betalinger på 5 777 454 EUR over 
fremførsler; 

Ikke relevant 
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Europa-Parlamentets bemærkning til dechargen for 2019 Revisionsrettens svar 

7. bemærker, at fremførslen af bevillinger under afsnit 1 og 2 fra 
regnskabsåret 2018 til regnskabsåret 2019 beløb sig til 7 406 944 EUR og 
gav anledning til betalinger på 6 553 576 EUR, dvs. en udnyttelsesgrad på 
88,48 %, hvilket svarer til udnyttelsesgraden i 2018; 

Ikke relevant 

8. værdsætter, at Revisionsretten overvejer forslaget i 
dechargebeslutningen for 2018 om, at der bør forelægges en uafhængig 
årsberetning om EU-institutionerne, som led i overvejelserne om 
Revisionsrettens strategi for perioden 2021-2025, som bør vedtages inden 
udgangen af 2020; gentager i denne forbindelse, at det er nødvendigt, at 
Revisionsretten foretager en grundigere undersøgelse af hver enkelt 
institution for at gøre det muligt for Parlamentet at opfylde sine 
forpligtelser som dechargemyndighed; 

Særlige områder: Administration 
Revisionen af FFR-udgiftsområde 5 "Administration" følger den 
revisionsmetode, der anvendes i arbejdet vedrørende 
Revisionsrettens revisionserklæring og giver os mulighed for at 
give en specifik vurdering. I mange år har vi konsekvent 
rapporteret, at der er tale om et lavrisikoområde med 
fejlforekomster under væsentlighedstærsklen. Vores 
revisionsarbejde i 2019 omfattede en undersøgelse af 
overvågnings- og kontrolsystemerne i udvalgte EU-organer og af 
stigningen i antallet af kontraktansatte. 
I overensstemmelse med vores strategi for 2021-2025 vil vi 
bestræbe os på at supplere de kvantitative oplysninger i vores 
årsberetning med kvalitative elementer, der er baseret på 
resultaterne af specifikke systemrevisioner og juridisk-kritiske 
revisioner. Revisionsrettens programmeringstilgang omfatter 
nøje udvælgelse af revisioner under hensyntagen til vores 
strategiske mål, identificerede risici og interessenternes 
synspunkter (herunder fra Europa-Parlamentets 
Udvalgsformandskonference). Vi gør vores yderste for at 
udvælge relevante revisionsemner med de ressourcer, der er til 
rådighed. 
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Europa-Parlamentets bemærkning til dechargen for 2019 Revisionsrettens svar 
Revisionsretten overvejer i øjeblikket sin 
revisionserklæringsmetode, men bemærker, at fremlæggelsen 
af fejlprocenter for yderligere udgiftsområder vil kræve en 
betydelig forøgelse af ressourcerne. 

9. glæder sig over Revisionsrettens engagement - efter anmodning fra 
Parlamentet - med hensyn til at udarbejde den første beretning om EU-
budgettets performance med henblik på at vurdere de resultater, der er 
opnået med udgifterne under Unionens budget, og navnlig give en 
vurdering af performance under hver enkel EU-politik; mener, at 
forvaltningsrevision er afgørende for at vurdere den reelle virkning af 
Unionens investeringer; 

Ikke relevant 

10. beklager, at Revisionsretten i sin opfølgning på dechargebeslutningen 
for 2018 kun i begrænset omfang gav svar på Parlamentets 
bemærkninger; understreger, at opfølgningen er afgørende for at gøre det 
muligt for Parlamentets Budgetkontroludvalg at afgøre, om 
Revisionsretten har gennemført Parlamentets henstillinger; opfordrer 
Revisionsretten til at medtage alle nødvendige svar og mere detaljerede 
forklaringer om gennemførelsen af Parlamentets henstillinger i sin næste 
opfølgningsberetning med udtrykkelig henvisning til hvert enkelt punkt i 
dechargebeslutningen og fremlæggelse af al nødvendig dokumentation; 

Revisionsrettens opfølgning på dechargebeslutningen 
Revisionsretten vil bestræbe sig på at give så detaljerede svar 
som muligt i sine opfølgningsrapporter om decharge og er rede 
til at fremlægge al dokumentation og yderligere oplysninger, 
hvis det skønnes nødvendigt. 



36

Europa-Parlamentets bemærkning til dechargen for 2019 Revisionsrettens svar 
11. tilslutter sig Revisionsrettens anbefaling om, at Kommissionen 
offentliggør den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport på et tidligere 
tidspunkt hvert år med henblik på at undersøge og rapportere om de 
fremlagte oplysningers formelle rigtighed; anerkender begrænsningerne 
som følge af covid-19-pandemien, som tvang Revisionsretten til at 
offentliggøre sin årsberetning for 2019 i november 2020;

Ikke relevant 



 37 

 

Europa-Parlamentets bemærkning til dechargen for 2019 Revisionsrettens svar 
Menneskelige ressourcer 
12. bemærker, at der ved udgangen af 2019 var 853 faste og midlertidige 
stillinger sammenlignet med 891 stillinger i 2013, hvilket svarer til et fald 
på 4,26 %; bemærker navnlig, at de faste stillinger faldt med 
6,91 procentpoint, mens de midlertidige stillinger steg med 
10,07 procentpoint; anmoder Revisionsretten om at vurdere, om den 
stigende tendens til at anvende midlertidige stillinger opfylder 
Revisionsrettens specifikke behov eller snarere er en reaktion på 
budgetmæssige begrænsninger; bemærker, at personaleniveauet løbende 
overvåges, og at Revisionsrettens stillingsfortegnelse fortsat er den 
samme som i 2017 og i 2018 med 853 stillinger; bemærker, at 
stillingsfortegnelsen blev tilpasset i løbet af 2019 som følge af Det 
Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og i overensstemmelse med 
resultatet af forhandlingerne; 

Ansættelse og karrieremuligheder 
Ligesom andre EU-institutioner med hjemsted i Luxembourg har 
Revisionsretten haft stigende vanskeligheder med at rekruttere 
og fastholde tjenestemænd fra lister over beståede ansøgere i 
EPSO-udvælgelsesprøver, da mange foretrækker at starte deres 
karriere i EU-institutionerne i Bruxelles. Hovedårsagen hertil er 
de stadig højere leveomkostninger i Luxembourg, som ikke 
opvejes af en justeringskoefficient i modsætning til andre lande i 
EU. I de seneste år har Revisionsretten derfor i stigende grad 
været nødt til at ansætte midlertidigt ansatte i lavere AD-
lønklasser, og den har ved flere lejligheder organiseret 
udvælgelsesprocedurer for revisorer, der ansættes som 
midlertidigt ansatte. 

13. påskønner, at Revisionsretten i overensstemmelse med sin strategi for 
2018-2020 har udvidet sine kontakter med forskere, den akademiske 
verden og tænketanke, og at Revisionsretten pr. 1. juni 2020 havde 
udstationeret 15 medarbejdere til andre internationale organer; 
bemærker, at Revisionsretten regelmæssigt tager imod ansatte, der er 
udstationeret fra andre internationale organer, og at Revisionsretten også 
ydede 55 praktikophold (sammenlignet med 60 i 2018) af tre til fem 
måneders varighed for universitetskandidater; bemærker, at seks 
praktikophold i 2019 var ulønnede; anmoder Revisionsretten om at tilbyde 
praktikanter en godtgørelse, der mindst dækker deres leveomkostninger, 
selv i tilfælde af kortvarige praktikophold; glæder sig over, at 
Revisionsretten har indgået flere partnerskaber med universiteter og 
faglige organisationer med henblik på et fremtidigt samarbejde; 

Praktikophold i Revisionsretten 
Generelt tilbyder Revisionsretten praktikanter en godtgørelse, 
der mindst dækker deres leveomkostninger, selv i tilfælde af 
kortvarige praktikophold. De seks ulønnede praktikophold i 
2019, som Europa-Parlamentet henviser til, var "atypiske" 
praktikophold, der havde til formål at tilskynde praktikanterne 
til at følge Revisionsrettens arbejde. De fleste af dem var for en 
kort periode (højst én måned), og kun to var for en periode på 
tre måneder. Tre af praktikanterne kom fra de nationale 
overordnede revisionsorganer og blev derfor betalt af deres 
institutioner. Under en meget kort periode (1.-30. juni 2019) 
boede praktikanten allerede i Luxembourg, og en anden 
praktikant havde en aftale med en oversættelsesskole i Belgien, 
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som udvælger en praktikant om året til at gennemføre et kort 
praktikophold (1. februar-30. april 2019) ved Revisionsretten. 

14. bemærker, at Revisionsrettens ansættelsespolitik, der er baseret på 
2016-reformen og EU-institutionernes generelle principper og 
ansættelsesvilkår, gør Revisionsretten til en opgavebaseret organisation; 
bemærker, at medarbejderne er samlet i en pulje, der dækker hele 
Revisionsretten, hvorfra der allokeres ressourcer til revisionsafdelinger og 
-opgaver; bemærker, at Revisionsretten i forbindelse med tildelingen af 
medarbejdere fra puljen til de forskellige opgaver lægger særlig vægt på at 
sikre, at den nødvendige ekspertise og de nødvendige 
personaleressourcer stilles til rådighed i god tid, og at der sker en 
passende rotation af personalet på tværs af de forskellige team gennem 
en ordning for regelmæssig mobilitet; 

Ikke relevant 
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15. påskønner, at Revisionsretten fulgte op på tilfredshedsundersøgelsen 
blandt personalet fra 2018 og gennemførte aktiviteter vedrørende 
personalets trivsel, såsom Revisionsrettens netværk af fortrolige 
kontaktpersoner i hele organisationen, som yder professionel og, hvis der 
anmodes herom, anonym støtte til medarbejderne; bemærker, at 
Revisionsretten også yder fem gratis samtaler med psykologer og 
organiserer præsentationer om, hvordan man håndterer udbrændthed, og 
for ledere om, hvordan man opdager og håndterer chikane; 

Ikke relevant 
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16. er bekymret over faldet i antallet af kvindelige direktører fra 30 % i 
2018 til 20 % i 2019 og faldet i antallet af kvindelige kontorchefer fra 39 % 
i 2018 til 35 % i 2019; bemærker imidlertid den lille stigning i antallet af 
kvindelige medlemmer af Revisionsretten fra 21 % i 2018 (6 ud af 28 
medlemmer) til 25 % i 2019 (7 ud af 28 medlemmer); understreger 
tilsagnet fra Parlamentets Budgetkontroludvalg om at støtte en revision af 
udnævnelsesprocessen for Revisionsrettens medlemmer med henblik på 
at opnå en ligelig kønsfordeling (7 kvinder og 21 mænd var medlemmer i 
2019); minder om opfordringen til medlemsstaterne om at være mere 
aktive med hensyn til at tilskynde kvinder til at søge sådanne stillinger; 
gentager, at Rådet altid bør foreslå mindst to kandidater, en kvinde og en 
mand, under udnævnelsesproceduren; 

Kønsbalance 
I de seneste år er der sket en forbedring af kønsbalancen blandt 
Revisionsrettens ledere: I januar 2022 var andelen af kvindelige 
direktører steget til 40 %; andelen af kvindelige administratorer 
er på 37 %. Den nye politik og handlingsplan for mangfoldighed 
og inklusion for 2021-2020 omfatter flere tiltag, der skal 
tilskynde kvinder til at vælge ledelsesvejen: 
• fortsætte Generalsekretariatets praksis med regelmæssigt at 

sende direktører og ledende administratorer en e-mail, hvori 
kvindelige revisorer opfordres til at blive opgaveansvarlige 

• gennemføre interview eller anonyme spørgeundersøgelser 
med kvindelige medarbejdere (lønklasse AD 9 og derover), 
der tøver med at påtage sig en lederrolle, for at forstå 
årsagerne bag og foreslå alternative løsninger (f.eks. deling 
af funktionen som opgaveansvarlig mellem to 
tjenestemænd) 

• afholde uformelle informationsmøder, hvor erfarne 
kvindelige opgaveansvarlige kan dele ud af deres viden 

• sørge for, at direktørerne rapporterer til deres respektive 
afdelinger om andelen af kvindelige og mandlige 
opgaveansvarlige hvert halve år, med vidererapportering til 
Generalsekretariatet. Generalsekretæren vil formidle 
halvårlige opdateringer til Administrationsudvalget 

• tilrettelægge uddannelse, coaching og rådgivning for 
kvindelige medarbejdere, af både karriereeksperter og 
andre kvinder, der kan tjene som rollemodeller 

• interviewe kvindelige deltagere i programmet for 
lederskabsudvikling, udarbejde et oplæg med oplysninger 
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om deres motivationer og begrænsninger og tilbyde 
støtteforanstaltninger såsom mentorbistand og coaching 
undersøge eksisterende støtteinitiativer, f.eks. 
Kommissionens program for udvikling af kvindelige talenter 

• gennemføre fratrædelsessamtaler med personer, der 
forlader Revisionsretten, bl.a. for at få svar på, hvorfor 
kvinder forlader Revisionsretten, og udarbejde et dokument, 
der sammenfatter konklusionerne af samtalerne analysere 
alle fratrædelsessamtaler én gang om året og drøfte, hvilke 
erfaringer der er gjort i de relevante tjenester. 

17. glæder sig over Revisionsrettens fortsatte bestræbelser på 
administrativt plan for at fremme lige karrieremuligheder for personalet 
og navnlig for at forbedre kønsbalancen i ledende stillinger; bemærker, at 
Revisionsretten iværksatte et lederudviklingsprogram i 2019 med henblik 
på at udvikle kvalifikationerne hos potentielle ledere med lige deltagelse 
af mænd og kvinder; 

Ikke relevant 
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18. glæder sig over Revisionsrettens deltagelse i Det Paritetiske 
Ligestillingsudvalg og i handlingsplanen for lige muligheder for 2018-2020, 
som også behandler spørgsmål vedrørende alder og handicap; anmoder 
Revisionsretten om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om 
gennemførelsen af handlingsplanen; 

Opfølgningen af handlingsplanen for 2018-2020 fandt sted som 
led i et større projekt til forberedelse af Revisionsrettens nye 
handlingsplan for mangfoldighed og inklusion for 2021-2025, 
der blev vedtaget i maj 2021. Vores mål med den nye 
handlingsplan er at mindske eventuelle uligheder Vi vil tilskynde 
mænd til at tage forældreorlov ved at afholde 
informationsmøder, hvor mænd, der har taget forældreorlov, 
kan dele ud af deres erfaringer, eller bede frivillige om at 
fungere som kontaktpersoner for mænd, der søger rådgivning 
om emnet.  

Vi vil også foretage en efterfølgende analyse af den årlige 
forfremmelsesprocedure med henblik på at sikre, at der ikke var 
nogen forudindtagethed på grundlag af barsels- eller 
forældreorlov, deltidsarbejde eller andre forhold (f.eks. alder, 
nationalitet eller kontrakttype). Vi har til hensigt at støtte 
deltidsarbejde og indføre et personaleregistreringssystem med 
henblik på at kompensere team og afdelinger for tab af 
fuldtidsækvivalenter som følge af deltidsarbejde og alle 
længerevarende fraværsperioder (f.eks. barselsorlov, 
tjenestefrihed af personlige årsager, udvidet sygefravær og 
omplacering i en anden funktion). Vi vil kompensere de mest 
berørte tjenester for dette tab. 

Sidst men ikke mindst vil vi fremme en sund balance mellem 
arbejdsliv og privatliv ved at tilskynde til, at der kulturelt og 
organisatorisk sættes fokus på resultater i stedet for 
arbejdstimer og fysisk tilstedeværelse, så hybride team kan 
fungere i et fleksibelt miljø. I første halvdel af 2021 gennemførte 
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vi allerede en kampagne om retten til at koble fra og balancen 
mellem arbejdsliv og privatliv, og vi planlægger at fortsætte 
denne kurs. 
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19. opfordrer indtrængende Revisionsretten til at stræbe efter yderligere 
forbedringer med hensyn til den geografiske balance blandt personalet 
(navnlig for AST-ansættelsesgruppe 1-4 og 5-9, hvor der er en betydelig 
overrepræsentation af visse nationaliteter); opfordrer Revisionsretten til 
at udarbejde en handlingsplan for ansættelse af nye medarbejdere med 
fokus på geografisk balance, jf. artikel 7 i personalevedtægten; 

Revisionsretten deltager i interinstitutionelle møder med EPSO 
for at drøfte god praksis med hensyn til at tiltrække en mere 
mangfoldig pulje af kandidater og øge den geografiske balance 
blandt personalet. Vi vil fortsat samarbejde med EPSO om dets 
projekt vedrørende udvikling af et redskab til overvågning af 
ligestilling og mangfoldighed i forbindelse med rekruttering i 
samarbejde med medlemsstaterne. Revisionsretten offentliggør 
også en gang om året oplysninger om geografisk repræsentation 
i Revisionsrettens årlige "Social Balance Sheet", som omfatter en 
opdeling af alle medarbejdere, herunder ledere og assistenter, 
efter nationalitet. 
I Revisionsrettens nye politik og handlingsplan for 
mangfoldighed og inklusion for 2021-2025 sigter vi mod at 
drøfte, hvordan vi kan tiltrække/tilskynde til ansøgninger og 
opnå en mere forskelligartet pulje af kandidater, med 
Revisionsrettens medlemmer fra underrepræsenterede lande På 
et senere tidspunkt vil Revisionsretten udarbejde en 
handlingsplan, som vil tage højde for Europa-Parlamentets 
bemærkning og Revisionsrettens analyse. Revisionsretten vil 
bruge denne handlingsplan til at skabe drøftelser. 
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20. bemærker, at der findes fleksible arbejdsordninger for alle ansatte, 
undtagen for visse kategorier, hvor dette af praktiske årsager ikke er 
muligt; bemærker imidlertid, at et stort flertal af de medarbejdere, der 
drog fordel af disse arbejdsordninger i 2019, var kvinder (87 % af de 
ansatte, der arbejdede på deltid, og 68 % af de medarbejdere, der tog 
forældreorlov); opfordrer Revisionsretten til at tage denne situation op til 
overvejelse inden for rammerne af sine politikker for karrieremuligheder 
og mangfoldighed; tilskynder Revisionsretten til at fuldende de fleksible 
arbejdsordninger med en beskyttelse af personalets ret til at være offline; 

Lige muligheder 
Revisionsretten vedtog en ny handlingsplan for mangfoldighed 
og inklusion for 2021-2025. Vores mål med den nye 
handlingsplan er at mindske eventuelle uligheder. Vi vil 
tilskynde mænd til at tage forældreorlov ved at afholde 
informationsmøder, hvor mænd, der har taget forældreorlov, 
kan dele ud af deres erfaringer, eller bede frivillige om at 
fungere som kontaktpersoner for mænd, der søger rådgivning 
om emnet. 
Vi vil også fortsat foretage en efterfølgende analyse af den årlige 
forfremmelsesprocedure med henblik på at sikre, at der ikke var 
nogen forudindtagethed på grundlag af barsels- eller 
forældreorlov, deltidsarbejde eller andre forhold (f.eks. alder, 
nationalitet eller kontrakttype). Vi har til hensigt at støtte 
deltidsarbejde og indføre et personaleregistreringssystem med 
henblik på at kompensere team og afdelinger for tab af 
fuldtidsækvivalenter som følge af deltidsarbejde og alle 
længerevarende fraværsperioder (f.eks. barselsorlov, 
tjenestefrihed af personlige årsager, udvidet sygefravær og 
omplacering i en anden funktion). Vi vil kompensere de mest 
berørte tjenester for dette tab. 
Sidst men ikke mindst vil vi fremme en sund balance mellem 
arbejdsliv og privatliv ved at tilskynde til, at der kulturelt og 
organisatorisk sættes fokus på resultater i stedet for 
arbejdstimer og fysisk tilstedeværelse, så hybride team kan 
fungere i et fleksibelt miljø. I hele første halvdel af 2021 
gennemførte vi en kampagne om retten til at koble fra og 
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balancen mellem arbejdsliv og privatliv, og vi planlægger at 
fortsætte denne kurs. 

21. tilslutter sig Revisionsrettens bemærkninger om, at de høje 
leveomkostninger i Luxembourg er en af hovedårsagerne til, at det er 
vanskeligt at ansætte og fastholde personale; gentager sine bekymringer 
over det voksende problem med forskellen i købekraft, som EU-
tjenestemænd i Luxembourg er berørt af; 

Ikke relevant 
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Bygninger, sikkerhed 
22. glæder sig over moderniseringen af K2-bygningen med henblik på at 
opgradere bygningens tekniske installationer under hensyntagen til nye 
miljøhensyn og omdannelsen af de nuværende arkiveringsområder, som 
ikke længere er nødvendige på grund af digitaliseringen, til en række 
fælles samarbejds- og trivselsområder såsom mødelokaler og 
videokonferencelokaler samt "kaffekroge"; 

Ikke relevant 

23. værdsætter, at Revisionsretten gennemførte en foreløbig 
undersøgelse i 2017, og at resultaterne af undersøgelsen blev taget i 
betragtning i det igangværende moderniseringsprojekt; bemærker, at 
Revisionsretten fortsætter med at anvende individuelle kontorer og kun 
nogle få samarbejdsområder; glæder sig over, at der blev afholdt særlige 
møder for at informere personalet om projektet, og at den feedback, der 
blev modtaget, generelt var positiv; 

Ikke relevant 

24. glæder sig over forbedringerne af sikkerhedsområdet, navnlig 
opførelsen af yderligere hegn, nye parkeringsbarrierer og en adgangslås til 
parkeringspladsen i K3-Bygningen, et projekt, der skulle afsluttes i 2020; 
bemærker, at Revisionsretten i 2019 ud over ordinære udgifter såsom 
periodisk kontrol af anlæg investerede 123 000 EUR i fysisk sikkerhed; 

Ikke relevant 
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25. noterer sig de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til 
personalets sikkerhed, nemlig en beredskabsplan for håndtering af 
omfattende hændelser, en intern procedure i tilfælde af en mulig 
atomulykke og en serviceleveranceaftale med Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil med henblik på at drage fordel af dens rådgivning i 
forbindelse med tjenesterejser til lande med et højt og kritisk 
trusselsniveau; 

Ikke relevant 

Miljø 
26. bemærker, at der blev gennemført en ekstern revision af ordningen 
for miljøledelse og miljørevision (EMAS) i slutningen af 2019, og at 
Revisionsretten som følge heraf med succes har fornyet sin EMAS-
certificering for perioden 2020-2022 og har vedtaget en ny handlingsplan 
for at imødegå klimakrisen; bemærker, at Revisionsrettens CO2-balance 
hvert år offentliggøres på dens websted med henblik på sporing af den 
indsats, Revisionsretten gør for at reducere sit CO2-fodaftryk som led i det 
bredere EMAS-projekt og nå Europa 2020-strategiens mål om bæredygtig 
udvikling, som Det Europæiske Råd godkendte i 2010; 

Ikke relevant 

Digitalisering og cybersikkerhed 
27. glæder sig over, at Revisionsretten vedtog en handlingsplan for 
cybersikkerhed medio 2018 med en tidsramme på tre år; bemærker, at 
følgende mål blev nået i 2019: en mere effektiv og regelmæssig 
afhjælpning af softwaresårbarheder, forebyggelse af uautoriseret adgang 
til cloudtjenester, revision af informationssikkerhedsstyring og forbedring 
af sikkerhedsovervågningskapaciteten; glæder sig over informationsmødet 
om cybersikkerhed for Revisionsrettens personale; bemærker, at 
Revisionsretten også nyder godt af de cybersikkerhedstjenester og 

Ikke relevant 



 49 

 

Europa-Parlamentets bemærkning til dechargen for 2019 Revisionsrettens svar 
-infrastrukturer, der stilles til rådighed af IT-Beredskabsenheden for EU's 
Institutioner, Organer og Agenturer; 

28. glæder sig over oprettelsen af det digitale styringsudvalg med henblik 
på at gøre fremskridt i den digitale omstilling af revisionen under et 
initiativ kaldet "ECA audit goes digital"; bemærker, at ECAlab, 
Revisionsrettens tværfaglige innovationslaboratorium med fokus på den 
digitale omstilling af revisionsarbejdet ved hjælp af data og teknologi, i 
2019 støttede ti revisionsopgaver, herunder et pilotprojekt om anvendelse 
af big data til forvaltningsrevision; anmoder Revisionsretten om at aflægge 
rapport til Parlamentet om eventuelle hindringer, den måtte støde på, når 
den anmoder om data i et maskinlæsbart format fra EU-institutionerne; 

Teknologi og data inden for revision 
Revisionsretten har gjort øget brug af teknologi og data inden 
for revision til en strategisk nøgleprioritet i sin strategi for 2021-
2025 og har fastsat mål for at fremme den digitale omstilling af 
sit revisionsarbejde. De omfatter: i) at søge at få sikker og let 
adgang til de reviderede enheders data, ii) at fremme en digitalt 
orienteret revisionskultur og -tankegang i vores eget 
revisionsarbejde, iii) at investere i at give alle vores 
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29. glæder sig over, at Revisionsrettens afgørelse nr. 6-2019 om den åbne 
datapolitik og videreanvendelse af dokumenter blev offentliggjort i april 
2019, og at Revisionsrettens IT-systemer er baseret på solide 
arkitektoniske principper, der tager hensyn til en cost-benefit-tilgang i 
forbindelse med almindelige teknologier, der indkøbes interinstitutionelt; 
glæder sig over, at der anvendes open source-teknologier i 
Revisionsretten i overensstemmelse med disse principper; opfordrer 
Revisionsretten til at prioritere open source-teknologier for at forhindre 
leverandørfastlåsning, bevare kontrollen over egne tekniske systemer, 
give stærkere garantier for brugernes privatliv og databeskyttelse samt 
øge sikkerheden og gennemsigtigheden for offentligheden; 

medarbejdere de påkrævede færdigheder og den fornødne 
viden og iv) at implementere nye værktøjer og teknikker til 
digital revision, der egner sig til vores revisionsområde, 
herunder automatiseret dataindsamling og -analyse, og også 
drage fordel af Revisionsrettens eksisterende digitale kapacitet. 

For at nå disse mål har Revisionsretten vedtaget en 
udviklingsplan om brugen af data og teknologi inden for 
revision, der er udarbejdet af det digitale styringsudvalg, og som 
skal gennemføres inden for de næste fem år af institutionens 
tjenester. I planens gennemførelsesfase vil det være en prioritet 
at undersøge adgangen til data fra EU-institutionerne og 
Revisionsrettens mulighed for at indhente data i et brugbart 
format. I den forbindelse vil vi rapportere om eventuelle 
vanskeligheder, vi støder på med hensyn til at indhente 
maskinlæsbare data fra institutionerne. 

Der er blevet oprettet et nyt team, der skal støtte brugen af 
datavidenskab og -teknologi inden for revision. Det består af 
kvalificerede dataforskere og IT-revisorer og har arbejdet tæt 
sammen med alle revisionsafdelinger for at fortsætte den 
digitale omstilling af vores revisionsarbejde. 

Revisionsrettens IT-systemer er baseret på solide 
arkitekturprincipper og en cost-benefit-tilgang med fokus på 
interinstitutionelle indkøb af mainstreamteknologier. På 
grundlag af disse kriterier har vi besluttet at implementere 
gratis open source-software som nøglekomponenter i vores 
portefølje. Hvad angår Revisionsrettens rolle som "leverandør" 

30. bemærker med tilfredshed, at Revisionsretten i 2016 opstillede en 
handlingsplan for at forberede sig til forordning (EU) 2016/679 og for at 
være i overensstemmelse med nævnte forordning, så snart den fandt 
anvendelse på Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer; 
bemærker, at ansvaret for databeskyttelse og informationssikkerhed blev 
omstruktureret i 2019 med henblik på at fordele og styrke de tildelte 
ressourcer; 

31. tilskynder Revisionsretten til at følge de anbefalinger, som Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har fremsat, om at 
genforhandle den interinstitutionelle licensaftale og 
gennemførelseskontrakt, som EU-institutionerne og Microsoft indgik i 
2018, med det formål at opnå digital suverænitet, undgå 
leverandørfastlåsning og manglende kontrol samt sikre beskyttelsen af 
personoplysninger; 
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af gratis open source-software skal vi understrege, at vores 
softwareudviklingsaktivitet er meget begrænset, da vi anvender 
princippet "reuse before buying, buy before building". 

Revisionsretten følger nøje de anbefalinger, som Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse fremsætter, og 
støtter fuldt ud EU-institutionernes (repræsenteret af 
Kommissionen-DIGIT) bestræbelser på at tilpasse Microsoft-
aftalen til EU-lovgivningen. 

Samarbejde mellem institutioner 
32. opfordrer Revisionsretten til at udvikle yderligere synergier og 
rationalisering med andre EU-organer gennem interinstitutionelt 
samarbejde; bemærker, at Revisionsretten anvender værktøjer og 
tjenester, der leveres af eller sammen med andre institutioner, såsom en 
serviceleveranceaftale med Kommissionens lønkontor, der omfatter 
forvaltningen af pensioner, finansielle rettigheder og lønninger; 
bemærker, at Revisionsretten anvender Kommissionens IT-værktøjer på 
områder som tjenesterejser, HR, uddannelse og oversættelse; glæder sig 
over deltagelsen i fælles udbudsprocedurer med forskellige andre 
institutioner for IT, oversættelse osv.; 

Serviceleveranceaftaler 
Revisionsretten deltager i forskellige permanente udvalg, 
ad hoc-udvalg og arbejdsgrupper, hvor EU-institutionerne 
samarbejder, udveksler oplysninger og bedste praksis og 
udvikler fælles løsninger, hvor det er muligt. Revisionsretten har 
stor interesse i at fremme synergier med andre EU-institutioner 
ved at indgå serviceleveranceaftaler, og vi agter at benytte 
enhver lejlighed til at samarbejde med andre EU-institutioner og 
-organer. Revisionsretten har på nuværende tidspunkt en bred 
serviceleveranceaftale med Europa-Kommissionen, der omfatter 
sygeforsikring, arbejdsløshedsforsikring, pensioner, beregning 
og udbetaling af lønninger samt forvaltning af finansielle 
rettigheder og tjenesterejseudgifter, og med andre EU-
institutioner med hensyn til levering af interinstitutionelle IT-
applikationer. Der foretages ikke altid en formel cost-benefit-
analyse, men disse aftaler medfører klare fordele for 
Revisionsretten. Vi samarbejder også med Kommissionen på 
andre områder, f.eks. faglig videreuddannelse, og vi iværksætter 
forskellige udbudsprocedurer i samarbejde med andre 
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institutioner. Revisionsretten er klar til at udnytte andre 
muligheder for interinstitutionelt samarbejde. 

33. anerkender, at udgifterne til outsourcing af oversættelser i 2019 i 
henhold til den interinstitutionelt aftalte metode var på 2 740 366 EUR, og 
at de samlede omkostninger for de samme sider ville have været 
4 647 880 EUR, hvis de tilsvarende oversættelser var blevet lavet af 
interne tjenester; 

Ikke relevant 
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34. anmoder Revisionsretten om at fremlægge oplysninger om eventuelle 
forbedringer med hensyn til effektiviteten af de administrative processer, 
hvilket er afgørende i lyset af den stadigt stigende arbejdsbyrde; minder 
endvidere om nødvendigheden af igangværende reformer for at sikre, at 
Revisionsretten er godt rustet til at reagere på fremtidige udfordringer; 

Effekten af vores arbejde 
Revisionsretten bestræber sig permanent på at øge 
effektiviteten af sit arbejde, både med hensyn til arbejdet med 
henblik på revisionserklæringen og i forbindelse med 
forvaltningsrevisioner. I overensstemmelse med vores strategi 
for 2021-2025 vil vi i løbet af perioden gennemgå vores metode 
og praksis med henblik på udførelse og tilpasning af vores 
arbejde vedrørende revisionserklæringen. Dette indebærer øget 
brug af data og IT-værktøjer og -teknologier, hvor vi ser et 
potentiale på kort sigt i forbindelse med vores finansielle 
revisioner af regnskabernes rigtighed og vores revisioner af 
indtægters og administrationsudgifters formelle rigtighed. 
Revisionsretten griber enhver mulighed for at strømline sine 
procedurer, forbedre sin effektivitet og afsætte så mange 
ressourcer som muligt til sine kerneaktiviteter. Det seneste 
eksempel på vores bestræbelser i denne retning er vores 
hensigt om at reducere det rent oversættelses- og 
revisionsmæssige arbejde, som vores Sprog- og 
Redaktionsdirektorat udfører, ved at reducere arbejdet med 
revision af oversættelser og gøre øget brug af outsourcing, 
således at oversætterne kan yde mere direkte støtte til 
revisorerne under deres revisionsarbejde, f.eks. bistand til 
udarbejdelse af revisionsberetninger og tolkning under møder 
med de reviderede enheder. 
Den gennemsnitlige varighed for særberetninger var 15,1 
måned for strategiperioden 2018-2020. Dette skal ses i forhold 
til 16,9 måneder for perioden 2013-2017. Vi vil fortsætte vores 
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bestræbelser på at reducere den gennemsnitlige tid, det tager 
at udarbejde vores særberetninger, uden at gå på kompromis 
med kvaliteten. 

35. opfordrer Revisionsretten til at undersøge muligheden for at tilslutte 
sig åbenhedsregistret på grundlag af en serviceleveranceaftale; 
anerkender det interinstitutionelle samarbejde mellem Revisionsretten og 
andre EU-institutioner og -organer gennem serviceleveranceaftaler; 
anmoder om oplysninger om, hvorvidt der foretages en cost-benefit-
analyse, inden der indgås en aftale; 

Den 15. december 2020 godkendte Europa-Parlamentet, 
Europa-Kommissionen og Rådet på politisk plan den 
interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister. 
Den nye aftale vil erstatte aftalen fra 2014. Når de tre 
institutioner har vedtaget den i overensstemmelse med de 
gældende procedurer, offentliggøres den i EU-Tidende og 
træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen. 
Revisionsretten noterer sig muligheden i artikel 11 i den 
interinstitutionelle aftale. 
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36. glæder sig over den administrative aftale, der blev undertegnet i 2019, 
som skaber en struktureret ramme for samarbejde mellem 
Revisionsretten og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 
og fremmer rettidig udveksling af oplysninger i henhold til forordning (EU, 
Euratom) nr. 883/2013 og Revisionsrettens afgørelser vedrørende interne 
undersøgelser; glæder sig over, at aftalen allerede har resulteret i et mere 
effektivt samarbejde mellem Revisionsretten og OLAF, oprettelse af 
permanente kontaktpunkter, der muliggør hyppige udvekslinger og 
hurtigere og mere regelmæssig feedback om sager, som Revisionsretten 
fremsender til OLAF; bemærker, at denne aftale også indeholder 
bestemmelser om ikke-operationelle spørgsmål såsom afholdelse af 
kurser, workshopper og udveksling af personale; bemærker, at 
Revisionsretten i 2019 sendte ti sager, hvor der var mistanke om svig, til 
OLAF sammenlignet med ni sager i 2018 (otte identificeret i forbindelse 
med revisionsarbejdet og to anmeldelser fra tredjeparter); 

Ikke relevant 

37. bemærker, at Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) og 
Revisionsretten blev enige om at drøfte en fremtidig administrativ aftale 
om rammerne for deres samarbejde; anmoder Revisionsretten om at 
informere Parlamentets Budgetkontroludvalg herom; glæder sig over, at 
Revisionsretten bidrog til oprettelsen af EPPO's interne revisionstjeneste; 

Administrativ aftale med EPPO 
Revisionsretten og EPPO nåede til enighed om og godkendte 
arbejdsordningen, som blev indgået i september 2021. Aftalen 
understreger den fælles interesse i at maksimere effektiviteten 
af bekæmpelsen af svig, korruption og anden ulovlig aktivitet til 
skade for EU's finansielle interesser og i at undgå 
dobbeltarbejde, hvor det er muligt. Der var navnlig enighed om 
følgende punkter og vilkår: et rettidigt samarbejde om 
transmission, adgang til og udveksling af oplysninger og data, 
forebyggende foranstaltninger fra Revisionsrettens side, EPPO's 
adgang til Revisionsrettens lokaler med henblik på 
gennemførelse af undersøgelser og EPPO's videregivelse af 
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oplysninger til Revisionsretten med henblik på revision. Begge 
parter vil også samarbejde om uddannelse på områder af fælles 
interesse og kan udveksle personale. Der er også planer om 
regelmæssige møder mellem Revisionsretten og EPPO. 

38. glæder sig over, at der i oktober 2019 blev undertegnet et 
aftalememorandum med Den Europæiske Centralbank (ECB), der 
beskriver de praktiske ordninger for udveksling af oplysninger om ECB's 
tilsynsaktiviteter; 

Ikke relevant 

39. værdsætter Revisionsrettens samarbejde med medlemsstaternes 
overordnede revisionsorganer, som gør det muligt for Revisionsretten at 
fremme uafhængigt eksternt revisionsarbejde i Unionen og dens 
medlemsstater; noterer sig Revisionsrettens deltagelse i arbejdet i Den 
Internationale Organisation af Øverste Revisionsmyndigheder (INTOSAI), 
Den Europæiske Organisation af Øverste Revisionsmyndigheder (EUROSAI) 
og INTOSAI's regionale gruppe for Europa, navnlig i dens arbejdsgrupper 
om miljørevision, informationsteknologier og revision af midler til 
katastrofer og dens taskforce vedrørende revision og etik; 

Ikke relevant 
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40. bemærker, at Den Europæiske Ombudsmand opfordrede 
Revisionsretten (i forbindelse med en høring af alle EU-institutioner) til at 
kommentere Ombudsmandens udkast til praktiske henstillinger til EU's 
administration om brugen af officielle EU-sprog i kommunikationen med 
offentligheden (sag SI/98/2018/DDJ), hvortil Revisionsretten svarede, at 
dens nuværende politik allerede er i overensstemmelse med disse 
henstillinger; 

Brug af nationale tegnsprog 
Revisionsretten vil foretage en analyse af muligheden for at 
medtage nationale tegnsprog. 

41. understreger Revisionsrettens bestræbelser på yderligere at forbedre 
den måde, hvorpå den kommunikerer med interessenter, medier og den 
brede offentlighed; er klar over, at Revisionsretten efter valget til Europa-
Parlamentet i 2019 oprettede en publikationsportal, der giver alle 
medlemmer af Parlamentet adgang til relevante fakta og tal; glæder sig 
over, at denne publikationsportal nu også er offentligt tilgængelig på 
Revisionsrettens websted og muliggør en hurtig og let søgning efter 
beretninger og publikationer; glæder sig over den igangværende 
modernisering af Revisionsrettens websted for at gøre arbejdet og 
produkterne endnu mere tilgængelige og lettere at følge; 

Ikke relevant 

42. glæder sig over, at Revisionsretten ser en kraftig stigning i mediernes 
interesse med særlig stor dækning af dens særberetninger; Ikke relevant 
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Intern forvaltning, intern kontrol og performance 
43. anerkender, at Revisionsretten anvender et sæt centrale 
resultatindikatorer til at overvåge de fremskridt, der gøres; noterer sig 
med tilfredshed, at Revisionsrettens analyse viste, at 96 % af 
anbefalingerne i årsberetningen for 2015 og 94 % af anbefalingerne i 
særberetningerne fra 2015 er blevet gennemført fuldt ud, i de fleste 
henseender eller i nogle henseender; bemærker, at Revisionsretten 
udarbejdede seks årsberetninger, 36 særberetninger, tre udtalelser, 
18 orienteringer om kommende revisioner og fire andre publikationer, 
som indgår i de i alt 67 publikationer, den udsendte i 2019; bemærker, at 
ca. 52 % af Revisionsrettens revisionsressourcer i 2019 blev anvendt til 
dens arbejde med revisionserklæringen og til de finansielle revisioner af 
EU-agenturer og andre organer; anmoder Revisionsretten om at 
rapportere om virkningen af og tilfredsheden med dens særberetninger og 
andre produkter samt om de udvalgte revisionsemner; 

Måling af merværdien af vores arbejde 
Vi vurderer den sandsynlige effekt og nytte af vores arbejde som 
opfattet af læserne af vores beretninger i Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen, EU-agenturerne, medlemsstaternes 
permanente repræsentationer, nationale agenturer og OR'er og 
i NGO'er, den akademiske verden, medierne og andre steder. 
Siden 2018 har vi gennemført anonymiserede elektroniske 
undersøgelser for at indhente feedback om udvalgte 
beretninger fra vores læsere. Respondenterne kan give kvalitativ 
feedback på beretningerne og stille generelle forslag 
vedrørende vores arbejde. Vi offentliggør disse oplysninger i et 
særligt afsnit i vores årlige aktivitetsrapporter. I 2020 fandt 84 % 
af respondenterne i vores spørgeundersøgelser vores 
publikationer nyttige (88 % i 2019), og 75 % mente, at vores 
beretninger sandsynligvis ville have en effekt (81 % i 2019). Efter 
vedtagelsen af vores strategi for 2021-2025 vil vi også 
gennemgå - og om nødvendigt ajourføre - vores foranstaltninger 
til performancevurdering. 
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44. opfordrer Revisionsretten til at undersøge, hvordan den kan give flere 
oplysninger om andre EU-institutioners administrationsudgifter i 
forbindelse med dechargeproceduren; gentager, at Revisionsrettens 
overordnede revisionsstrategi nødvendiggør yderligere revisionsarbejde 
og en mere målrettet vurdering; gentager sin opfordring til en mere 
målrettet gennemgang af de andre EU-institutioners 
administrationsudgifter og støtteaktiviteter, navnlig vedrørende emner, 
der bliver mere relevante eller endda har kritisk relevans; 

Revisionen af FFR-udgiftsområde 5 "Administration" følger den 
revisionsmetode, der anvendes i arbejdet vedrørende 
Revisionsrettens revisionserklæring og giver os mulighed for at 
give en specifik vurdering. I mange år har vi konsekvent 
rapporteret, at der er tale om et lavrisikoområde med 
fejlforekomster under væsentlighedstærsklen. Vores 
revisionsarbejde i 2019 omfattede en undersøgelse af 
overvågnings- og kontrolsystemerne i udvalgte EU-organer og af 
stigningen i antallet af kontraktansatte. 
I overensstemmelse med vores strategi for 2021-2025 vil vi 
bestræbe os på at supplere de kvantitative oplysninger i vores 
årsberetning med kvalitative elementer, der er baseret på 
resultaterne af specifikke systemrevisioner og juridisk-kritiske 
revisioner. Revisionsrettens programmeringstilgang omfatter 
nøje udvælgelse af revisioner under hensyntagen til vores 
strategiske mål, identificerede risici og interessenternes 
synspunkter (herunder fra Europa-Parlamentets 
Udvalgsformandskonference). Vi gør vores yderste for at 
udvælge relevante revisionsemner med de ressourcer, der er til 
rådighed. 
Revisionsretten overvejer i øjeblikket sin 
revisionserklæringsmetode, men bemærker, at fremlæggelsen 
af fejlprocenter for yderligere udgiftsområder vil kræve en 
betydelig forøgelse af ressourcerne. 
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45. glæder sig over, at Revisionsretten i overensstemmelse med 
finansforordningen overordnet set har bestræbt sig på at udarbejde sine 
særberetninger inden for 13 måneder, men noterer sig, at 
gennemsnitstiden for udarbejdelse af særberetninger stadig overstiger 
denne tidsfrist; 

Effekten af vores arbejde 
Revisionsretten bestræber sig permanent på at øge 
effektiviteten af sit arbejde, både med hensyn til arbejdet med 
henblik på revisionserklæringen og i forbindelse med 
forvaltningsrevisioner. I overensstemmelse med vores strategi 
for 2021-2025 vil vi i løbet af perioden gennemgå vores metoder 
og praksis med henblik på udførelse og tilpasning af vores 
arbejde vedrørende revisionserklæringen. Dette indebærer øget 
brug af data og IT-værktøjer og -teknologier, hvor vi ser et 
potentiale på kort sigt i forbindelse med vores finansielle 
revisioner af regnskabernes rigtighed og vores revisioner af 
indtægters og administrationsudgifters formelle rigtighed. 

Revisionsretten griber enhver mulighed for at strømline sine 
procedurer, forbedre sin effektivitet og afsætte så mange 
ressourcer som muligt til sine kerneaktiviteter. Det seneste 
eksempel på vores bestræbelser i denne retning er vores 
hensigt om at reducere det rent oversættelses- og 
revisionsmæssige arbejde, som vores Sprog- og 
Redaktionsdirektorat udfører, ved at reducere arbejdet med 
revision af oversættelser og gøre øget brug af outsourcing, 
således at oversætterne kan yde mere direkte støtte til 
revisorerne under deres revisionsarbejde, f.eks. bistand til 
udarbejdelse af revisionsberetninger og tolkning under møder 
med de reviderede enheder. 

Den gennemsnitlige varighed for særberetninger var 15,1 
måned for strategiperioden 2018-2020. Dette skal ses i forhold 
til 16,9 måneder for perioden 2013-2017. Vi vil fortsætte vores 
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bestræbelser på at reducere den gennemsnitlige tid, det tager 
at udarbejde vores særberetninger, uden at gå på kompromis 
med kvaliteten. 

46. glæder sig over den interne revision af tjenesterejseudgifterne for 
medlemmer og tjenestemænd i høje lønklasser, medlemmernes 
repræsentationsudgifter og brugen af Revisionsrettens bilpark, som havde 
til formål at kontrollere pålideligheden af Revisionsrettens forvaltnings- og 
kontrolsystemer for medlemmer og tjenestemænd i høje lønklasser; 
bemærker, at langt de fleste tilfældigt udvalgte transaktioner, som blev 
undersøgt af den interne revisionstjeneste (IAS), overholdt de regler og 
procedurer, der gælder i Revisionsretten; 

Ikke relevant 
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47. bemærker, at Domstolens generaladvokat i sit forslag til afgørelse af 
17. december 2020 anførte, at et bestemt medlem havde overtrådt 
Revisionsrettens adfærdskodeks for medlemmer ved at misbruge de 
rettigheder og privilegier, der var knyttet til hans stilling, i forbindelse med 
aktiviteter, der ikke havde forbindelse med hans hverv, ved at have 
uberettiget fravær, ved at forsømme at anmelde eksterne aktiviteter, ved 
at videregive fortrolige oplysninger på en uautoriseret måde samt ved at 
være i en interessekonflikt; glæder sig over, at Revisionsretten anmodede 
OLAF om at foretage en undersøgelse, at den indbragte sagen for 
Domstolen, og at den er fast besluttet på at overholde de anbefalede 
sanktioner for at inddrive alle tab for Unionens budget; 

Ikke relevant 

48. bemærker, at revisionen viste, at tilfældet med det pågældende 
medlem, der blev undersøgt af OLAF, var et isoleret tilfælde; bemærker, at 
det i beretningen blev konkluderet, at Revisionsrettens forvaltnings- og 
kontrolsystemer var behæftet med visse mangler, som imidlertid er blevet 
effektivt afhjulpet siden da, og at de nuværende forvaltnings- og 
kontrolprocedurer generelt er pålidelige; tager hensyn til, at IAS fremsatte 
anbefalinger med henblik på yderligere at forbedre forvaltnings- og 
kontrolsystemerne, at revisionsberetningen var strengt fortrolig, og at alle 
Revisionsrettens medlemmer samt generalsekretæren modtog 
beretningen; 

Ikke relevant 
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49. bemærker, at generaladvokaten i sit forslag til afgørelse af 
17. december 2020, hvori han klart anfører, at der er sket en 
tilsidesættelse af de forpligtelser, der følger med hvervet som medlem af 
Revisionsretten, anbefaler en sanktion svarende til fratagelsen af to 
tredjedele af det pågældende medlems pensionsrettigheder og dertil 
knyttede ydelser fra datoen for afsigelsen af dommen i den foreliggende 
sag; 

Ikke relevant 

50. bemærker, at alle revisionsopgaver fra IAS' årlige arbejdsprogram for 
2019 er blevet afsluttet med undtagelse af tre, som vil fortsætte i 2020: 
"serviceaftalen med lønkontoret", "revision af modellen for forvaltning af 
bygge- og anlægskontrakter" og "uddannelse, der ikke er 
sprogundervisning"; bemærker, at IAS i 2019 afsluttede to resterende 
udvalgte opgaver fra det årlige arbejdsprogram for 2018; bemærker, at 
IAS bekræftede den strategiske betydning af det horisontale udvalg, der er 
ansvarligt for Revisionsrettens kvalitetssikringskontrol i forbindelse med 
revisionspolitikker, -standarder og -metoder; glæder sig over, at IAS' 
anbefaling om at udvikle kvalitetskontrolordninger er ved at blive 
gennemført; 

Ikke relevant 
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51. anerkender, at IAS gennemgik udkastet til afgørelse om 
Revisionsrettens ramme for intern kontrol i 2019; bemærker, at IAS 
foreslog, at der i udkastet til afgørelse indsættes en yderligere 
bestemmelse om klart at pålægge de ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede at gennemføre de interne kontrolprincipper og 
-karakteristika i 2019 og foretage en samlet vurdering af gennemførelsen 
og funktionen af hele rammen for intern kontrol mindst én gang om året, 
og at dette første gang bør ske senest i forbindelse med den årlige 
aktivitetsrapport for 2020; 

Ikke relevant 

52. glæder sig over, at IAS mener, at der generelt er blevet gennemført 
pålidelige efterfølgende kontroller på de fleste højrisikoområder i 
generalsekretariatets direktorater på grundlag af risikoregistret og de 
operationelle mål; påskønner, navnlig i lyset af de tidligere problemer, der 
er konstateret i forbindelse med en OLAF-undersøgelse af et bestemt 
medlem af Revisionsretten, at blive informeret om, at IAS ikke har 
konstateret nogen mangler, der er så væsentlige, at de kunne så alvorlig 
tvivl om den samlede pålidelighed af de interne kontrolsystemer, som den 
ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede har indført for at sikre 
de finansielle transaktioners lovlighed og formelle rigtighed i 2019; ville 
også sætte pris på at modtage sådanne opdateringer i fremtiden; 

IAS vil fortsat hvert år give budgetmyndigheden disse 
oplysninger via årsberetningen til dechargemyndigheden om 
interne revisioner. 
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53. er enig i Revisionsrettens nuværende strategi om at forbedre 
merværdien af revisionserklæringen, at sætte øget fokus på EU-
foranstaltningernes performanceaspekter og at sikre, at der formidles 
klare budskaber til målgrupperne; noterer sig, at en gruppe på fire 
overordnede revisionsorganer, de overordnede revisionsorganer i Estland, 
Nederlandene, Danmark og USA, i 2019 gennemførte en peerevaluering af 
Revisionsrettens strategi; bemærker, at rapporten blev offentliggjort i 
marts 2020 og giver et værdifuldt input til den næste strategi; 

Ikke relevant 

Gennemsigtighed 
54. bemærker, at medlemmerne har tilladelse til at anvende 
tjenestekøretøjer i forbindelse med udøvelsen af deres officielle opgaver; 
bemærker, at brugen af tjenestekøretøjer til andre rejser ikke indgår i 
udøvelsen af sådanne opgaver, og at udgifterne og kilometrene i relation 
til brugen af tjenestekøretøjer siden den 1. januar 2017 er faldet 
betydeligt; understreger de nye regler om brugen af tjenestekøretøjer og 
chauffører med henblik på at sikre, at medlemmernes rejser udelukkende 
er knyttet til udøvelsen af deres opgaver; gentager sin holdning om, at 
anvendelsen af tjenestekøretøjer til privat brug under ingen 
omstændigheder bør finde sted, eftersom denne praksis kan være til 
skade for Revisionsrettens og generelt for EU-institutionernes omdømme; 
bemærker, at de nye regler trådte i kraft den 1. januar 2020 og indførte et 
månedligt bidrag på 100 EUR til ikke-officiel brug af køretøjerne, og at det 
blev fastsat, at medlemmerne og generalsekretæren var ansvarlige for 
visse udgifter og gebyrer; 

Ikke relevant 
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55. beklager, at Revisionsretten kun foretog en meget begrænset 
opfølgning med hensyn til punkt 18 i dechargebeslutningen for 2018 om 
behovet for et register over Revisionsrettens medlemmers ferie; 
bemærker, at Revisionsretten vil overveje at foretage en sammenlignende 
analyse af de regler og bedste praksis, der findes i andre EU-institutioner, 
for så vidt angår tilstedeværelse og fravær for offentligt EU-ansatte på højt 
plan som defineret i forordning (EU) 2016/300; minder om, at Parlamentet 
klart har opfordret Revisionsretten til at indføre procedurer for at føre et 
register over medlemmernes årlige ferie, sygeorlov og fravær fra tjenesten 
af andre grunde for at sikre, at al medlemmernes fravær registreres 
effektivt; understreger, at den nuværende praksis kan undergrave EU-
borgernes og -institutionernes tillid til Revisionsretten; 

Register over ferie 
Revisionsrettens medlemmer har, ligesom andre offentligt EU-
ansatte på højt plan i tilsvarende stillinger i andre EU-
institutioner, ikke ret til årlig ferie. De er hverken i et 
ansættelsesforhold med deres institution eller tjenestemænd i 
henhold til personalevedtægten. En sammenlignende 
undersøgelse af de øvrige institutioners praksis i 2021, navnlig 
de institutioner, hvor medlemmerne er omfattet af forordning 
(EU) 2016/300, bekræftede denne situation. 
Revisionsrettens medlemmer er dog forpligtet til at vie deres 
fulde indsats til varetagelsen af deres mandat (artikel 10 om 
"Engagement og loyalitet" i Revisionsrettens adfærdskodeks for 
medlemmer og tidligere medlemmer af Revisionsretten, EUT 
L 30/10 af 28.1.2021) i Unionens tjeneste i henhold til 
traktaterne. Dette omfatter en forpligtelse til at deltage i visse 
møder. Revisionsretten har i sine interne regler fastsat en 
procedure, hvorved det medlem, der leder et møde i 
Revisionsretten, en afdeling eller et udvalg, skal registrere 
medlemmernes tilstedeværelse og fravær. Der kan ses bort fra 
et medlems fravær, hvis der er indgivet en behørigt begrundet 
skriftlig anmodning med angivelse af specifikke årsager: sygdom, 
alvorlige familiemæssige omstændigheder, force majeure eller 
tjenesterejse. Revisionsrettens sekretariat fører register over 
disse oplysninger og eventuelle bilag. 
Vi fører register over medlemmernes deltagelse i 
Revisionsrettens, Administrationsudvalgets og afdelingernes 
møder. Vores årlige aktivitetsrapport for 2020 indeholdt for 
første gang oplysninger om dette. Vi vil fortsætte med at 
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fremlægge sådanne oplysninger om medlemmernes deltagelse i 
de kommende år. De fremlagte tal viser, at den høje deltagelse i 
møder ikke har givet anledning til nogle forhold vedrørende det 
beslutningsdygtige antal medlemmer. 

56. noterer sig, at Revisionsrettens sekretariat fører et 
tilstedeværelsesregister i lyset af medlemmernes pligt til at deltage i alle 
møder i Revisionsretten og i de afdelinger og administrative udvalg, de 
tilhører; bemærker, at det afspejler medlemmernes tilstedeværelse og 
fravær og også viser, hvilke fravær som anses for at være godkendt af 
Revisionsrettens formand; bemærker, at tilstedeværelsesregistret er en 
del af Revisionsrettens regler til gennemførelse af dens forretningsorden; 

Ikke relevant 
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Interessekonflikter, chikane, whistleblowing 
57. anmoder Revisionsretten om at fremlægge oplysninger om 
resultaterne af tre klager over chikane, som blev indberettet og undersøgt 
i 2019; bemærker, at de blev håndteret i overensstemmelse med de 
procedurer, der er fastlagt i politikken for opretholdelse af et 
tilfredsstillende arbejdsmiljø og bekæmpelse af psykisk og seksuel 
chikane; anerkender for så vidt angår udgifter, at undersøgelserne af hver 
enkelt sag blev gennemført internt og derfor ikke medførte yderligere 
omkostninger; glæder sig over intentionen om at evaluere 
Revisionsrettens politik for beskyttelse af personalet mod chikane hvert 
tredje år, og at dette skulle ske i 2020; 

Sager om chikane 
I 2019 registrerede den juridiske tjeneste tre klager over påstået 
chikane. I to tilfælde besluttede ansættelsesmyndigheden at 
indlede en administrativ undersøgelse. Begge sager blev 
undersøgt i overensstemmelse med Revisionsrettens afgørelse 
nr. 99-2007 om almindelige gennemførelsesbestemmelser 
vedrørende udførelsen af administrative undersøgelser. En sag 
blev afsluttet uden disciplinære foranstaltninger, da der ikke var 
tilstrækkelige beviser for, at den påståede chikane havde fundet 
sted. I en anden sag konkluderede ansættelsesmyndigheden, at 
der havde fundet en upassende adfærd sted, og der blev 
foretaget en indplacering på et lavere løntrin. I den sidste sag 
afgav Etikudvalget en udtalelse, på grundlag af hvilken sagen 
blev afsluttet uden opfølgning. Revisionsrettens nuværende 
interne retlige ramme vedrørende chikane er ved at blive 
revideret. 

58. fremhæver, at Polens og Kroatiens overordnede revisionsorganer 
foretog en omfattende peerevaluering af Revisionsrettens etiske rammer; 
bemærker, at Revisionsrettens etikkontrolordning efter de ligestilledes 
opfattelse bør forbedres yderligere gennem en mere omfattende 
vurdering af etiske risici, større konsekvens og klarhed i de etiske regler og 
forbedrede informations- og kommunikationsaktiviteter; 

Etisk ramme 
Revisionsretten har allerede taget hensyn til en stor del af 
anbefalingerne fra Polens og Kroatiens OR'er i forbindelse med 
ajourføringen af adfærdskodeksen og den etiske ramme for 
medlemmerne og i forbindelse med ajourføringen af mandatet 
for og sammensætningen af gruppen af etiske rådgivere. Vi 
arbejder i øjeblikket på en ajourføring af den etiske ramme for 
alle medarbejdere, som vil omfatte en udtømmende vurdering 
af etiske risici. 
Desuden er Revisionsrettens etiske ramme en af de potentielt 
mest relevante revisioner for 2023. Den nye etiske ramme er en 
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højt prioriteret opgave, men ajourføringen af rammen er blevet 
udsat indtil 2022, så den kan ikke revideres før i 2023. 
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59. støtter konklusionerne af peerevalueringen med hensyn til behovet for 
at indføre regelmæssige opdateringer af interesseerklæringer, hvilket vil 
øge deres pålidelighed; gentager fortsat sin bekymring over, at det er 
medlemmerne selv, der udfylder interesseerklæringerne, og at hverken 
Revisionsretten eller dens Etikudvalg i henhold til den nuværende retlige 
ramme har undersøgelsesbeføjelser til at sikre rigtigheden og 
fuldstændigheden af de forelagte oplysninger; opfordrer Revisionsretten 
til at sørge for, at medlemmerne indgiver interesseerklæringer i stedet for 
erklæringer om, at der ikke foreligger interessekonflikter; understreger, at 
de nuværende procedurer, herunder Etikudvalgets procedurer, skal 
styrkes for at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter; er enig i, at 
Etikudvalget spiller en afgørende rolle, for så vidt som formanden og 
medlemmerne af Revisionsretten kan søge rådgivning om ethvert 
spørgsmål vedrørende etik og fortolkning af adfærdskodeksen; bemærker 
endvidere, at udvalget har til opgave at godkende eksterne aktiviteter, der 
udføres af medlemmerne, herunder tidligere medlemmer, som har til 
hensigt at udføre en aktivitet inden for de første 2 år efter deres udtræden 
af Revisionsretten, men at dette ikke i sig selv kan anses for at være et 
effektivt redskab til at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter, hvilket 
allerede blev påpeget i dechargebeslutningen fra sidste år; glæder sig over 
vedtagelsen af den reviderede adfærdskodeks for medlemmer og tidligere 
medlemmer af Revisionsretten og navnlig over de mere omfattende 
oplysninger, der kræves i interesseerklæringer, og den styrkede rolle, som 
Etikudvalget spiller; bemærker, at Revisionsretten vil offentliggøre en årlig 
beretning om anvendelsen af sin adfærdskodeks; bemærker endvidere, at 
Revisionsretten i øjeblikket er i færd med at revidere den etiske ramme for 
sit personale. 

Erklæringer 
I overensstemmelse med den nyligt ajourførte (januar 2021) 
adfærdskodeks for medlemmer og tidligere medlemmer af 
Revisionsretten er Revisionsrettens medlemmer forpligtet til at 
indgive en "interesseerklæring", som nu skal forelægges hvert år 
og oftere i visse særlige tilfælde, f.eks. i tilfælde af væsentlige 
ændringer i de oplysninger, der skal angives. Medlemmerne er 
ansvarlige for deres egne erklæringer, der offentliggøres på 
vores websted. 
I henhold til artikel 19, stk. 7, i vores nye adfærdskodeks 
vedtager Revisionsretten hvert år en rapport om anvendelsen af 
denne adfærdskodeks, herunder om Etikudvalgets arbejde. 
Denne rapport offentliggøres på Revisionsrettens websted. 
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Den ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigedes erklæring 
87 Undertegnede, generalsekretær for Den Europæiske Revisionsret, erklærer 
herved i min egenskab af ved delegation bemyndiget anvisningsberettiget, at: 

o oplysningerne i denne rapport er nøjagtige og retvisende, og at 

o jeg har rimelig sikkerhed for, at: 

- de ressourcer, der er afsat til de aktiviteter, der er beskrevet i rapporten, er blevet 
anvendt til de fastsatte formål og i overensstemmelse med principperne for 
forsvarlig økonomisk forvaltning, 

- de anvendte kontrolprocedurer giver den nødvendige sikkerhed for, at de 
transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne, er lovlige og formelt rigtige, 
og sikrer, at påstande eller mistanke om svig behandles korrekt 

- omkostningerne forbundet med kontrollen står i et rimeligt forhold til udbyttet. 

88 Denne erklæring er baseret på min egen vurdering og på de oplysninger, jeg har 
til rådighed, for eksempel de ved subdelegation bemyndigede anvisningsberettigedes 
rapporter og erklæringer, den interne revisors rapporter og den eksterne revisors 
beretninger for de foregående regnskabsår. 

89 Jeg bekræfter, at jeg ikke har kendskab til andre forhold, som vil kunne skade 
institutionens interesser. 

Luxembourg, den 24. marts 2022. 

 

 
Zacharias Kolias 
Generalsekretær 
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Bilag 

Bilag I  - Beretning om den budgetmæssige og økonomiske 
forvaltning i 2021 
Klik her for at se dokumentet. 

 

https://www.eca.europa.eu/Documents/Annual%20accounts%20of%20ECA/ECA_Report_on_Budgetary_and_Financial_Management_2021_EN.pdf
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