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I.

Indledning

1. Generalsekretærens årlige aktivitetsrapport tjener til at sikre forvaltningsmæssig
ansvarlighed i Den Europæiske Revisionsret og over for budgetmyndigheden. Det er fastsat i
finansforordningens artikel 74, stk. 9, at den skal indeholde oplysninger om forvaltningen af
ressourcer, herunder systemerne, og om det interne kontrolsystems produktivitet og
effektivitet.

II. Revisionsrettens Generalsekretariat og dets
vigtigste resultater i 2020
2.1

Revisionsrettens Generalsekretariat: en præsentation

2. Generalsekretariatets opgave er at stille passende ressourcer, tjenester og faciliteter til

rådighed, således at Revisionsretten kan opfylde sine opgaver og strategiske mål.
Generalsekretæren er ansvarlig for Revisionsrettens administration og personaleforvaltning samt
for budget, sprog- og publikationstjenester, uddannelse og udvikling, digitalt arbejdsmiljø,
sikkerhed og driftskontinuitet (faciliteter, lægetjenesten osv.).

3. Generalsekretariatet omfatter tre direktorater:
a) Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester (SG1-DHR), som er
ansvarligt for ansættelse, karriereudvikling, uddannelse, tjenesterejser, forvaltning af
menneskelige ressourcer, sikkerhed og lægetjenesten
b) Direktoratet for Information, Arbejdsplads og Innovation (SG2-DIWI), som er ansvarligt for det
fysiske arbejdsmiljø (bygninger, tekniske faciliteter, kontorer, logistik), det digitale arbejdsmiljø
(IT-udstyr, -tjenester og -enheder) og biblioteket
c) Direktoratet for Oversættelse, Sproglige Tjenester og Publikation (SG3-TLSPD), som leverer
oversættelses-, sprog- og publikationstjenester i Revisionsretten.

4. Generalsekretæren har også ansvaret for Revisionsrettens Sekretariat, som navnlig har til
opgave at forberede og følge op på Revisionsrettens møder.
5.

I 2020 havde Generalsekretariatet 331 ansatte og forvaltede næsten hele Revisionsrettens
budget (151 862 000 euro). Budgetgennemførelsen var tilfredsstillende i betragtning af de
ekstraordinære omstændigheder sidste år, idet der blev indgået forpligtelser for 95,7 % af de
endelige bevillinger. Betalingerne beløb sig til i alt 137 132 963 euro med en samlet endelig
bevilling på 152 237 000 euro.
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6. Personalefordelingen mellem de tre direktorater er som følger.
Figur 1 - Personalefordelingen i Generalsekretariatet

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

7. Desuden beskæftiger SG2-DIWI et betydeligt antal eksterne tjenesteydere (i 2020 77 eksterne
medarbejdere [ikke alle på fuld tid]), der arbejder med Revisionsrettens IT-projekter.
2.2

Årets vigtigste resultater

8. Den største udfordring i 2020 var covid-19-krisen, som forstyrrede vores arbejdsprogram og

tvang os til at genoverveje vores prioriteter for at sikre driftskontinuiteten og samtidig sørge for
medlemmernes og personalets sikkerhed. Da situationen eskalerede, var hovedprioriteten at sørge
for hurtig levering af de nødvendige tekniske midler, så hele Revisionsrettens personale kunne
telearbejde. Revisionsretten måtte også følge instrukserne fra de nationale myndigheder, og selv
om driftskontinuitetspolitikken ikke formelt blev aktiveret, begyndte krisestyringsudvalget at
mødes regelmæssigt for at styre og overvåge de overordnede risici, som institutionen stod over for.

9. Lige siden de første stadier i covid-19-krisen fulgte Revisionsretten instrukserne fra regeringen

og en lang række offentlige organer i Luxembourg, som er Revisionsrettens værtsland. I
overensstemmelse med Revisionsrettens driftskontinuitetsplan var det vigtigste af disse organer
højkommissariatet for national beskyttelse (HCPN). Hele den luxembourgske regering (herunder
f.eks. sundhedsministeriet og Legilux) var dog i kriseberedskab og kommunikerede med
EU-institutionerne.
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10. Revisionsretten anvendte også en bred vifte af informationskilder for at vurdere den
potentielle trussel mod driftskontinuiteten. Blandt disse kan nævnes:

a)

specialiserede internationale organer (såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO),
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og
Santé Publique France)

b)

interinstitutionelle EU-netværk (såsom det interinstitutionelle lægekollegium (IMB) og
gruppen for institutionel sikkerhed)

c)

det uformelle interinstitutionelle netværk vedrørende styring af driftskontinuitet

d)

Kollegiet af Administrationschefer i Luxembourg (CALux)

e)

den interinstitutionelle gruppe for informationsudveksling og koordinering.

11. De tekniske midler, der gjorde det muligt for alle Revisionsrettens ansatte og eksterne

IT-kontrahenter at telearbejde - herunder den nødvendige infrastruktur og de nødvendige enheder
og licenser - var på plads allerede den 16. marts. Arbejdsforholdene blev hurtigt tilpasset den
folkesundhedsmæssige situation. Telearbejde blev gjort obligatorisk for alle ikkekritiske
medarbejdere, og loftet for antallet af telearbejdsdage blev fjernet. Telearbejde har været reglen
siden da.

12. Der blev truffet yderligere foranstaltninger for at sikre driftskontinuiteten:
a)

Der blev indført en ekstraordinær procedure for Revisionsrettens vedtagelse af officielle
dokumenter.

b)

Antallet af e-læringskurser og onlinedrøftelser og -præsentationer blev øget væsentligt i lyset
af situationen med 100 % telearbejde.

c)

Der blev i AMS indført en særlig kode, som kunne bruges af revisionspersonale, der var ude af
stand til at arbejde på grund af familiemæssige forpligtelser (såsom hjemmeundervisning), og
der blev udarbejdet særlige ordninger for personale med forsørgerpligt for børn med særlige
behov.

13. Administrationen traf hurtigt følgende foranstaltninger for at beskytte personalet:
a)

Der blev oprettet en teknisk enhed vedrørende covid-19-krisen, som skal rådgive
Revisionsrettens krisestyringsudvalg.

b)

Alle tjenesterejser til områder med høj covid-19-risiko blev sat i bero.

c)

Der blev indført beskyttelsesforanstaltninger.

d)

Der blev informeret bredt om behovet for at overholde hygiejneforanstaltningerne (f.eks. via
personalemeddelelser og plakater på toiletterne i Revisionsrettens bygninger), og
Revisionsrettens sikkerhedspersonale foretog regelmæssige kontroller.

e)

Der blev sørget for håndsprit på centrale steder i Revisionsrettens tre bygninger.

f)

Der blev opsat plexiglaspaneler på steder med meget trafik (f.eks. i receptionen, ved DIWI's
servicedesk, ved HR's servicedesk, i kantinen og i cafeteriet) og på alle fælleskontorer.
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g)

Adgangen til konference- og mødelokaler blev begrænset, og cateringområderne blev
indrettet med henblik på overholdelse af strenge hygiejne- og afstandsforanstaltninger.

h)

Der blev sørget for bedre rengøring af kontorer og højrisikoområder (f.eks. toiletter og
dørhåndtag).

i)

Kantinens og cafeteriets tilbud blev begrænset til take-away.

14. Der blev hurtigt tilrettelagt intern krisekommunikation for på en omfattende og gennemsigtig
måde at informere personalet om sundhedsrisici i forbindelse med pandemien. I perioden efter
krisens begyndelse udsendte DHR og generalsekretæren 70 informationsbulletiner, og der blev
endvidere udsendt personalemeddelelser og oprettet en særlig intranetside om covid.

15. Den pludselige forstyrrelse forårsaget af covid-19-pandemien havde en indvirkning på
budgetgennemførelsen: personlige interaktioner foregik næsten udelukkende virtuelt, hvilket
reducerede udnyttelsen af nogle budgetposter (f.eks. for tjenesterejser, forsyningstjenester,
tolkeudgifter, publikationer og tilrettelæggelse af møder og konferencer). Samtidig opstod der nye
indkøbsbehov. Budgetmyndigheden tillod en overførsel af uudnyttede bevillinger med henblik på
at dække nye behov: øgede IT-udgifter, ny adgang til specifikke databaser for revisorer,
sundhedsbeskyttelsesudstyr og et nyt sikkerhedsinvesteringsprojekt (der gives nærmere
oplysninger i beretningen om budgetgennemførelsen for 2020).
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III. Direktoratet for Menneskelige Ressourcer,
Finanser og Generelle Tjenester (SG1-DHR)
16. Direktoratet for Menneskelige Ressourcer, Finanser og Generelle Tjenester (SG1-DHR) er

ansvarligt for menneskelige ressourcer, finanser, lægetjenesten, sikkerhed, tjenesten for
arrangementer og protokol samt en række generelle tjenester i Revisionsretten. Det forvalter
næsten 89,3 % af Revisionsrettens budget (135 981 000 euro af i alt 152 237 000 euro for
institutionen som helhed i 2020), og midlerne går hovedsagelig til medlemmernes og personalets
lønninger.

Budgetposter
Lønninger
Tjenesterejser
Læge- og socialtjeneste
Andet personale
Faglig videreuddannelse
Køretøjer/transport
Konsultationer, studier og
undersøgelser
Repræsentationsudgifter
Andre udgifter til den administrative
drift
Møder, arrangementer og
konferencer
I ALT

Årets
bevillinger
(i euro)
126 237 000
3 130 000
560 000
2 067 000
721 000
496 000

Betalinger
(i euro)
123 775 121,27
605 152,96
264 248,68
1 604 598,05
394 814,04
333 389,96

371 000
213 000

106 236,95
31 007,88

28,64 %
14,56 %

2 028 000

1 440 690,57

71,04 %

158 000
135 981 000

34 995,35
128 590 256

22,15 %
94,56 %

Note: På grund af afrunding svarer summen af tallene ikke nødvendigvis til totalen.

Udnyttelse i %
(betalinger over
bevillinger)
98,05 %
19,33 %
47,19 %
77,63 %
54,76 %
67,22 %

17. Covid-19-pandemien har påvirket budgettet for alle udadrettede aktiviteter, f.eks.

tjenesterejser, for repræsentationsudgifter og for møder og konferencer.

18. SG1-DHR spillede en vigtig rolle i håndteringen af covidkrisen, dels gennem lægetjenesten og
sikkerhedstjenesten, dels gennem arbejdet med tidsregistrering, tjenesterejser og
covid-19-relateret kommunikation til personalet.
19. Lægetjenesten formåede hurtigt at omlægge sit arbejde med fokus på telearbejde og

fortsætte varetagelsen af de daglige administrative og lægelige opgaver, samtidig med at den
spillede en specialiseret rådgivningsrolle for institutionen og ydede hjælp til medarbejdere i
vanskeligheder. Sammen med indkøbsenheden tilrettelagde den et hasteindkøb for at forsyne
Revisionsretten med personlige værnemidler med henblik på at beskytte personalet og sikre, at
institutionen overholdt de luxembourgske regler. Lægetjenesten gennemførte også vaccination af
ca. 300 medarbejdere mod sæsoninfluenza under overholdelse af strenge sundhedsprotokoller.
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20. Trods udfordringerne lykkedes det hurtigt SG1-DHR at tilpasse sine procedurer til den nye
situation og opfylde de fleste af sine planlagte mål. Dets vigtigste resultater var:
a)

at det holdt andelen af ledige stillinger et godt stykke under målet på 3 %, nemlig på 2,34 %

b)

at det gennemførte 25 udvælgelsesprocedurer efter stillingsopslag og iværksatte
7 indkaldelser af interessetilkendegivelser vedrørende forskellige stillinger

c)

at det tilpassede procedurerne for modtagelse af nyansatte, så en ny hybrid procedure (med
en blanding af fysiske møder i Revisionsrettens lokaler og møder på Teams) var på plads fra
september

d)

at det udviklede en portal for nyansatte til lancering i begyndelsen af 2021 med henblik på at
automatisere den administrative del af indkøringsprocessen.

21. Nedenstående tabel giver et overblik over Revisionsrettens ansættelser.
Ansat i 2020
Medlemmer
Tjenestemænd
Midlertidigt ansatte
Kontraktansatte
Udstationerede nationale eksperter
Praktikanter
I ALT

Ansat i 2019
3
18
21
20
3
50
115

2
17
33
21
6
55
134

22. På uddannelsesområdet skete der store ændringer i 2020: Nedlukningen gav mange

udfordringer, men skabte samtidig muligheder og åbnede nye døre for læring. På denne baggrund
indledte uddannelsesteamet en refleksionsproces vedrørende den fremtidige læring og udvikling i
Revisionsretten og samarbejdede med en ekstern konsulent om at udvikle et program for livslang
læring for Revisionsrettens personale. Uddannelsesteamets vigtigste resultater i 2020 var:
a)

at det sikrede en hurtig overgang til onlinelæring efter nedlukningen

b)

at det løbende diversificerede læringstilbuddene

c)

at det spillede en stadig større rolle med hensyn til at støtte HR-processer og
talentforvaltning.

23. Samarbejdet med Kommissionens lønkontor (PMO) forløb gnidningsløst i 2020: De relevante

team i Revisionsretten og Kommissionen bruger de samme IT-værktøjer (Sysper, Nap og SAP) til at
forvalte finansielle rettigheder og lønudgifter på afstand.

24. Med hensyn til finanser fokuserede direktoratet på i god tid at sikre tilstrækkelige bevillinger

på hver budgetpost for 2020. Budgettet for 2021 blev udarbejdet og forelagt rettidigt, og SAP blev
med succes erstattet af SAP-HANA i september 2020. Det papirløse workflow - fra faktura til
betaling - fungerer på alle områder.
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25. Finansforordningens artikel 116 fastsætter frister for gennemførelse af kontraktrelaterede
betalinger. Overholdelsen af disse grænser overvåges af regnskabs- og
ledelsesinformationssystemet. I 2020 tog det i gennemsnit 11 dage at gennemføre sådanne
betalinger (mod 11,2 dage i 2019). I 2020 var der ligesom de foregående år ingen krav om
morarenter fra modtagerne af disse betalinger.

26. Sikkerhedspersonalet fokuserede primært på at sikre driftskontinuiteten under krisen,

samtidig med at de udførte deres daglige opgaver: kontrol af adgangen til bygningerne og konstant
overvågning af alle tekniske installationer.

27. For at følge de nationale covid-19-regler gennemgik og tilpassede tjenesten for

arrangementer, besøg og protokol sine procedurer, så arrangementer kunne afholdes både fysisk
og som hybridmøder (blandet fysisk og online).
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IV. Direktoratet for Information, Arbejdsplads og
Innovation (SG2-DIWI)
28. 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). Det forvalter også Revisionsrettens bibliotek.

29. På IT-området var 2020 stærkt præget af covid-19-krisen. SG2-DIWI sørgede for, at alle

brugere (herunder eksterne kontrahenter) fik fjernadgang, så de kunne telearbejde fra første dag
efter nedlukningen. Siden 2013-projektet "Laptops for alle" har alle Revisionsrettens ansatte
kunnet telearbejde ved hjælp af bærbare computere og OTP-enheder. I henhold til den nye
2019-afgørelse om telearbejde blev der indkøbt og aktiveret ubegrænsede VPN-licenser allerede
den 11. marts 2020. Den 16. marts, hvor telearbejde blev gjort obligatorisk for Revisionsrettens
ansatte og eksterne tjenesteydere, var alle brugere blevet fuldt udstyret, IT-infrastrukturen var
blevet opgraderet, og der var aktiveret licenser nok til det øgede antal samtidige forbindelser.

30. SG2-DIWI introducerede også meget hurtigt Microsoft Teams for at lette samarbejde - og

navnlig videokonferencer - både internt og med eksterne interessenter. Der blev udviklet nye
løsninger til hybridmøder, navnlig til Revisionsrettens og Administrationsudvalgets møder. Et
mødelokale blev indrettet til sådanne hybridmøder, og andre lokaler blev indrettet til
pressekonferencer, webinarer, kurser og andre arrangementer, herunder tolkning.

31. Når der ses bort fra pandemien, var 2020 kendetegnet ved konsolidering af aktiviteterne
vedrørende digital revision:
a)

ECALab offentliggjorde sin aktivitetsrapport.

b)

Der blev offentliggjort et nummer af ECA Journal om "Big Data and digital audit".

c)

Der blev gjort fremskridt med hensyn til digitalisering af revisionen af forvaltningsorganerne.

d)

ECALab bidrog til 12 revisionsopgaver.

e)

Der blev lanceret en ny vidensdelings- og samarbejdsplatform kaldet Technology and
Innovation for Audit (TINA), som er beregnet til netværkssamarbejde mellem Revisionsretten
og de overordnede revisionsorganer i EU-medlemsstaterne.

32. Efter anmodning bidrog SG2-DIWI også til Digitaliseringsudvalgets aktiviteter, navnlig i

forbindelse med pop-up-grupperne og udarbejdelsen af en udviklingsplan. Det nye intranet, der
blev lanceret i januar, er blevet den fælles portal for adgang til digitale tjenester og oplysninger i
Revisionsretten. Dette har gjort det lettere at udvikle applikationer til mobile enheder og forbedret
adgangen til information i Revisionsretten.

33. Det nye bibliotekssystem BibliotECA-discovery, som blev lanceret i april, og Revisionsrettens

metode- og vejledningsplatform AWARE, som blev lanceret i maj, er væsentlige nye systemer, der
skal fremme vidensstyring i Revisionsretten sammen med de eksisterende 31 vidensknudepunkter,
der er udformet som Sharepoint-baserede samarbejdssites.
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34. Der var særlig opmærksomhed på cybersikkerhed - med implementering af værktøjer til at

forbedre vores overvågning og forebyggelse - og på driftskontinuiteten. Der blev opnået et resultat
på 99,97 % for nøgleresultatindikatoren "tilgængelighed af kritiske systemer". På dette område
blev der udvalgt et nyt system til sikkerhedsovervågning og trusselsjagt samt software til at
beskytte Revisionsrettens mobile enheder mod trusler. Der blev gennemført adskillige oplysende
webinarer om emner såsom IT-sikkerhed i forbindelse med telearbejde. Revisionsrettens
cybersikkerhedsværktøjer blev opgraderet for at beskytte dem mod identificerede sårbarheder.

35. Med hensyn til bygningsinfrastruktur blev renoveringen af K2-bygningen påbegyndt, mens

K3-indkørslen til garagen blev færdiggjort og fornyelsen af EMAS-certificeringen blev opnået i god
tid. Teamet for tekniske faciliteter forberedte den "tilbage til bygningen"-operation, hvis succes
blev bekræftet ved tildelingen af "COVID-19 Safe Zone"-mærket i oktober 2020.

36. En yderligere udfordring bestod i at organisere muligheden for en tilbagevenden til

Revisionsrettens lokaler i midten af juni, hvilket krævede en ny risikoanalyse, nye procedurer, nye
foranstaltninger samt tilvejebringelse af digitale løsninger for at sikre kontinuiteten i
Revisionsrettens beslutningsproces: adgang til dokumenter, uformelle videomøder og
hybridmøder, elektronisk afstemning.

37. SG2-DIWI forvalter 9,7 % af Revisionsrettens budget. Udnyttelsen af bevillingerne i 2020 var
som følger:
Budgetposter
Informationsteknologi
Bibliotek og arkiver
Bygninger og faciliteter
I ALT

Årets
bevillinger
(i euro)
10 093 000
590 000
4 038 000
14 721 000

Betalinger
(i euro)
5 561 329,26
433 005,89
1 971 591,57
7 965 927

Note: På grund af afrunding svarer summen af tallene ikke nødvendigvis til totalen.

Udnyttelse i %
(betalinger over
bevillinger)
55,10 %
73,39 %
48,83 %
54,11 %

38. Under bygninger og faciliteter blev der foretaget fremførsler vedrørende rengøring og

vedligeholdelse (782 975 euro), sikkerhed og overvågning af bygninger (569 018 euro) og
energiforbrug (206 273 euro). Under informationsteknologi blev 4 732 154 EUR fremført til 2021 til
dækning af planlagte betalinger vedrørende vigtige IT-projekter. Et beløb på 156 994 euro blev
fremført vedrørende biblioteket.
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V. Direktoratet for Oversættelse, Sproglige
Tjenester og Publikation (SG3-TLSPD)
39. Selv om året blev voldsomt påvirket af covid-19-krisen, lykkedes det trods de særlige

foranstaltninger TLSPD at fortsætte sit arbejde uden større forstyrrelser og at oversætte og
offentliggøre alle de produkter, der blev anmodet om i løbet af året. Direktoratet færdiggjorde
97,71 % af oversættelserne inden for den ønskede frist - et godt stykke over resultatindikatoren på
95 %.

40. I 2020 var TLSPD's samlede output af oversatte og reviderede sider 234 414 sammenlignet

med 223 468 sider i 2019 - der var således en stigning på 4,90 % i forhold til året før. Antallet af
internt oversatte sider steg med 8,90 %, mens antallet af outsourcede sider faldt med 7,12 %. Det
lader til, at dette hovedsagelig skyldtes nedlukningen og det forhold, at de ansatte tog færre
feriedage, så det var muligt at udføre mere arbejde internt. Det samlede antal modtagne
oversættelsesanmodninger var 2 862 (en stigning fra 2 489 i 2019).

41. Oversætterne spiller fortsat en vigtig rolle i revisionsaktiviteterne, primært ved at yde sproglig

støtte under revisionsbesøg og ved at yde indgående sprog- og redigeringsstøtte på engelsk ved
udarbejdelsen af næsten alle Revisionsrettens publikationer. Direktoratets engelske sprogtjeneste
(ELS) er nu en nøgleaktør i alle faser af publikationsudformningen, lige fra udarbejdelsen af
orienteringer om kommende revisioner til gennemlæsning af pressemeddelelser om
offentliggørelsen af de endelige produkter. I forbindelse med årsberetninger deltager et medlem af
ELS systematisk i de kontradiktoriske møder vedrørende hvert kapitel for at give sprogligt input til
udarbejdelsen af ny tekst.

42. SG3-TLSPD forvalter under 1 % af Revisionsrettens budget. Udnyttelsen af bevillingerne i 2020

var som følger:

Budgetposter
Outsourcing og
interinstitutionelt
samarbejde
Tolke
Offentliggørelse
I ALT

Årets bevillinger
(i euro)
657 000,00
232 000,00
271 000,00
1 160 000

Betalinger
(i euro)

Udnyttelse i %
(betalinger over
bevillinger)

414 026,77

63,02 %

20 924,00
88 423,32
523 374

9,02 %
32,63 %
45,12 %

Note: På grund af afrunding svarer summen af tallene ikke nødvendigvis til totalen.

43. Pandemien satte en stopper for fysiske møder og dermed for brugen af tolke. Det uudnyttede
budget på publikationsområdet blev overført til at dække presserende behov på andre områder,
f.eks. vedrørende IT og lægetjenesten.
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VI. Udbud i Generalsekretariatet
44. I 2020 gennemførte Revisionsretten et udbud med forhandling i henhold til punkt 11.1,

litra c), i bilag I til finansforordningen med henblik på indgåelse af en kontrakt til en værdi af over
60 000 euro. Denne kontrakt vedrørte indkøb af udvalgte personlige værnemidler til en samlet
værdi af 123 090,20 euro. Den luxembourgske regering havde gjort det obligatorisk at bære masker
på alle steder, der er åbne for offentligheden, i forbindelse med aktiviteter i lukkede rum og i den
offentlige transport. Revisionsretten besluttede sig for hurtigst muligt at indkøbe personlige
værnemidler for at være forberedt til den forventede genåbning af sine bygninger
(ultimo maj/medio juni 2020) og forhindre spredning af covid-19 i lokalerne.

45. Revisionsretten sendte syv virksomheder opfordringen til at afgive tilbud. Kun to af disse
virksomheder svarede. Kontrakten på 123 090 euro blev tildelt Praxisdienst GmbH.

46. Den årlige liste over kontrakter, herunder kontrakter til en værdi af mellem 15 000 og

60 000 euro indgået efter udbud med forhandling, vil foreligge på Revisionsrettens websted senest
den 30. juni 2021.

47. Alle udbud med forhandling var underlagt Revisionsrettens strenge interne

kontrolprocedurer, der sikrede lovlighed, formel rigtighed og forsvarlig økonomisk forvaltning.
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VII. Produktiviteten og effektiviteten af
Generalsekretariatets interne kontrolsystemer
7.1

Generalsekretariatets interne kontrolsystemer og de vigtigste
ændringer i 2020

48. Generalsekretariatet 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.

49. I 2020 blev Revisionsrettens ramme for intern kontrol ajourført efter ændringen af

finansforordningen i 2018 og offentliggørelsen af en ny udgave af den integrerede ramme for
intern kontrol ("COSO-rammen") fra Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway
Commission. Den ajourførte ramme markerer en bevægelse fra et system baseret på standarder til
et system baseret på principper, hvor der lægges større vægt på professionel dømmekraft.
Rammen for intern kontrol har ikke i væsentlig grad ændret Generalsekretariatets interne
kontrolsystemer, men der er sat mere fokus på korrekt vurdering af og kommunikation om mangler
i den interne kontrol med hensyn til både finansielle og ikkefinansielle processer.

50. Revisionsrettens interne kontrolsystem 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. Kontrolsystemet sikrer lovlighed, formel rigtighed og forsvarlig
økonomisk forvaltning og gør det muligt at opfylde de enkelte direktoraters operationelle mål.
Administrationens organisationsstruktur forblev stabil i 2020, og de få ændringer, der blev
foretaget, blev meddelt rettidigt. Det interne kontrolsystem ændrede sig ikke væsentligt i 2020.

51. 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.
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52. SG1-DHR og SG2-DIWI udarbejdede et program til at evaluere overholdelsen af

finansforordningen og Revisionsrettens afgørelser og overvåge opfyldelsen af de enkelte
direktoraters operationelle mål. SG3-TLSPD's kontrolsystem fokuserer på oversættelseskvalitet.

53. SG1-DHR's kontrolprogram for 2020 tog hensyn til konsekvenserne af covid-19-pandemien og

blev fastlagt på grundlag af 2020-risikoanalysen, resultaterne af 2019-kontrollerne, drøftelser med
PMO og anbefalinger fra interne og eksterne revisorer. Programmet for efterfølgende kontrol
fokuserer hovedsagelig på finansielle risici, da størstedelen af Revisionsrettens budget henhører
under SG1-DHR. Den efterfølgende kontrol omfatter:
1)

lovligheden og den formelle rigtighed af betalingerne over de budgetposter, som direktøren
forvalter

2)

tjenesterejser behandlet af PMO på grundlag af Revisionsrettens tjenesterejsevejledning og
Revisionsrettens afgørelse om dennes anvendelse

3)

ikke anvendte billetter udstedt af rejsebureauet

4)

supplerende krydskontrol af medlemmernes tjenesterejse- og repræsentationsudgifter for at
identificere eventuelle dobbeltgodtgørelser for måltider og registrere tjenestekøretøjernes
brændstofforbrug

5)

nøjagtigheden og fuldstændigheden af dokumenterne i de ansattes personalemapper

6)

de ansattes fravær og arbejdstid

7)

bikasser.

54. Der foretages forudgående kontrol af medlemmernes tjenesterejse- og

repræsentationsudgifter. Kontrolprogrammet omfatter også PMO's kontrol af Revisionsrettens
lønningsliste og de ansattes finansielle rettigheder.

55. SG2-DIWI's 2020-program for efterfølgende kontrol blev fastlagt på grundlag af resultaterne
af gennemgangen af 2021-risikoregistret, procesmodenhedsvurderingen fra 2019 og opfølgningen
af anbefalinger fra intern revision. Det tog også hensyn til kontroller udført af den eksterne revisor
som led i den årlige IT-gennemgang. Kontrolprogrammet omfattede fire punkter:
1)

systemet til forvaltning af den fysiske adgang til Revisionsrettens bygninger

2)

risikoen for internt videnstab og vidensforringelse

3)

overholdelse af loftet på 15 000 euro for indkøbskontrakter af lav værdi

4)

modtagelsesbeviser for indkøb foretaget siden nedlukningen og telearbejdets begyndelse.

56. I SG3-TLSPD vedrører kontrollen oversættelseskvalitetsspørgsmål, og der pålægges sanktioner
i tilfælde af en negativ evaluering. Der blev ikke planlagt efterfølgende finansiel kontrol, idet
udgifterne på området er ukomplicerede. Samtlige udgifter afholdes i henhold til
interinstitutionelle indkøbskontrakter eller går til interinstitutionelle outsourcingværktøjer.
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7.2

Oversigt over risikostyringen og covid-19's effekt på risikoanalysen

57. Generalsekretariatets årlige interne kontrolcyklus omfatter en årlig gennemgang af de enkelte

direktoraters risikovurderinger. Disse gennemgange danner grundlag for
risikostyringshandlingsplaner, som der tages hensyn til i forbindelse med udformningen og
gennemførelsen af både forudgående og efterfølgende kontrol. Resultaterne af disse kontroller
danner igen grundlag for den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes årlige erklæring i
den årlige aktivitetsrapport samt for det følgende års risikovurderinger. Udformningen af de
interne kontrolsystemer tager også behørigt hensyn til omkostningseffektiviteten.

58. 2020-vurderingscyklussen identificerede indledningsvis følgende tværgående risici i
Generalsekretariatets tre direktorater:
a)

brexitsituationens konsekvenser i form af ressourcemæssige begrænsninger eller andre
negative virkninger

b)

manglende overholdelse af finansforordningen

c)

afhængighed af outsourcing, herunder til Kommissionen

d)

personaleforhold: problemer med at anslå fremtidige rekrutteringsbehov eller tiltrække og
fastholde personale, oversættelsesledere ikke længere i stand til at foretage kvalitetssikring

e)

manglende overholdelse af databeskyttelsesforordningen, brud på datasikkerheden

f)

problemer med IT-værktøjer

g)

vidensstyring: manglende bevarelse eller udvikling af tilstrækkelig intern viden.

59. Denne analyse, der blev foretaget i 2019, blev overskygget af covid-19-pandemien i
marts 2020. SG1-DHR og SG2-DIWI ajourførte deres risikoregistre. SG3-TLSPD behøvede ikke at
revidere sin risikovurdering.
60. SG1-DHR, som er ansvarlig for sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger, tilføjede en ny risiko:
risikoen for smitte blandt personale på arbejdspladsen. Denne risiko blev vurderet som lav,
forudsat at den luxembourgske regerings henstillinger om bekæmpelse af pandemien følges, og at
der tilvejebringes passende udstyr (såsom masker og hånddesinfektionsmidler). De andre risici i
DHR's register ændrede sig ikke, selv om teamene grundigt behandlede spørgsmål med relation til
covid-19-pandemien.
61. SG2-DIWI, som er ansvarlig for store IT- og bygningsprojekter, inkluderede kritiske risici i sit
2020-risikoregister for at afspejle den aktuelle usikkerhed. Den generelle risiko for ustabilitet i
økonomien og den politiske situation (som følge af brexit), der tidligere blev vurderet som kritisk,
blev ajourført for at tage hensyn til covid-19. Der blev tilføjet en ny risiko vedrørende
covid-19-pandemiens effekt på K2-projektet, da de nuværende omstændigheder bringer den
rettidige færdiggørelse af renoveringsarbejdet i fare.
62. SG3-TLSPD behøvede ikke at revidere sin risikovurdering. Dets risikoregister fokuserer på
kvalitetsspørgsmål og værktøjer, der anvendes i forbindelse med oversættelse eller
offentliggørelse.
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7.3

Gennemgang af de interne kontrolsystemers produktivitet og
effektivitet

63. I januar 2021 undersøgte alle direktoraterne resultaterne af deres forudgående og

efterfølgende kontrol og ajourførte deres risikovurderinger og risikostyringshandlingsplaner. Den
efterfølgende kontrol viste 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 de rapporter om intern kontrol, som alle
direktører havde udarbejdet, inden han underskrev sin erklæring i overensstemmelse med
finansforordningens artikel 74, stk. 9.

64. SG1-DHR's forudgående kontrol af medlemmernes tjenesterejser viste et fald i antallet af

tjenesterejser (reduceret med 76,5 % i forhold til 2019). Samme tendens blev konstateret med
hensyn til medlemmernes repræsentationsudgifter og chaufførernes tjenesterejser. Den
forudgående kontrol af brændstoftyper og brændstofforbrug vedrørende tjenestekøretøjer viste
ingen problemer.

65. I DHR blev der fundet 12 fejl ved efterfølgende kontroller i SAP af en stikprøve på 120

betalinger udvalgt tilfældigt blandt 1 270 betalinger. Med hensyn til tre betalinger var reglen om, at
der skal foreligge en finansiel forpligtelse før en retlig forpligtelse, ikke overholdt. De øvrige fejl
vedrørte for sene betalinger og skyldtes hovedsagelig leverandørerne. Teamene kender
procedurerne for behandling af indkøb og betalinger, og telearbejdssituationen havde ingen
indflydelse på håndteringen af forretningsprocesserne. Betalingerne foretages lovligt og nøjagtigt,
og den relevante dokumentation vedlægges. Takket være SAP-systemet og dets automatiske
kontroller samt det kendskab til værktøjet, som kontorassistenterne har opbygget siden 2008,
kunne forretningsprocesserne køre videre som normalt under pandemien.

66. Resultaterne af PMO's efterfølgende kontrol var samlet set positive. Den forudgående kontrol

af finansielle rettigheder viste ingen særlige problemer. Tillæg fra andre kilder blev normalt korrekt
fratrukket familietillæg. Kontrollen af 232 skoleerklæringer førte til løntilbageholdelse i blot tre
sager. Alle uoverensstemmelser i analysen af lønningsforskelle blev forklaret og begrundet
vedrørende de forudgående 12 måneder.

67. SG1-DHR's kontrol viste heller ikke større problemer med hensyn til PMO's behandling af

tjenesterejser. De fleste af de konstaterede fejl vedrørte beregningen af dagpenge og
godtgørelsen af rejseudgifter i forbindelse med tjenesterejser kombineret med private
arrangementer. Som det sker hvert år, vil resultaterne af kontrollen af tjenesterejser blive meddelt
til de ansatte, og denne gang vil der samtidig blive udsendt retningslinjer vedrørende den
dokumentation, der skal vedlægges i MIPS-systemet.

68. Vores analyse af valideringen af tjenesterejseordrer og udgiftserklæringer viser, at de ved

subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede fulgte Revisionsrettens afgørelser korrekt.
Endvidere blev kun 20 tjenesterejser valideret, efter at medlemmet eller den ansatte allerede var
afrejst: Disse opføres i Revisionsrettens undtagelsesregister under punktet om, at der skal foreligge
en finansiel forpligtelse før en retlig forpligtelse.
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69. Forvaltningen af personalemapper blev påvirket af nedlukningen og de efterfølgende

generelle telearbejdsforhold. PMO sendte i januar 2021 Revisionsretten personlige dokumenter
modtaget fra ansatte med henblik på tilføjelse til deres personalemapper. Fra nu af gælder en ny
procedure.

70. SG2-DIWI's forudgående kontrol af finansielle transaktioner i SAP viste også færre fejl end
sidste år. Ud af 2 058 SAP-transaktioner, herunder indkøbsordrer, betalingsanmodninger og
fakturaer, blev kun 35 returneret til korrektion. Hovedårsagerne var dokumentationsproblemer,
manglende oplysninger på indkøbsordrer og fejl i fakturakontroller.
71. En gennemgang af kontrakter af meget lav værdi blev foretaget for at kontrollere

overholdelsen af finansforordningen (punkt 14.4 i bilag I). Den efterfølgende kontrol viste ingen
væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med indkøb af meget lav værdi, og det blev konstateret,
at tærsklen på 15 000 euro var blevet overholdt.

72. SG2-DIWI's efterfølgende kontrol viste navnlig, at Zeus-systemet, som styrer den fysiske

adgang til Revisionsrettens bygninger, er behæftet med kritiske risici og bør udskiftes. Hvis en
enkelt komponent svigter, kan det føre til, at en del af systemet lukker ned uden muligheder for
reparation.

73. Ved gennemgangen af vidensoverførsler blev der konstateret måder, hvorpå processen kan
forbedres. Et centralt punkt er, at forvalteren inddrages i tilrettelæggelse af og tilsyn med
projektoverdragelse.

74. SG3-TLSPD's efterfølgende kontrol af oversættelseskvaliteten viste ingen alvorlige problemer,

der krævede større afhjælpende foranstaltninger.

7.4

Konklusion om Generalsekretariatets interne kontrolsystemer

75. Den forudgående og efterfølgende kontrol vedrørende 2020 viser, at Generalsekretariatets

interne kontrolsystem fungerer effektivt og hensigtsmæssigt, og at de finansielle og ikkefinansielle
risici er under kontrol i dets direktorater. Ved kontrollerne blev der hovedsagelig konstateret
ikkevæsentlige fejl samt enkelte behov for at revidere procedurer eller udskifte IT-værktøjer. IAS
vurderer, at omkostningseffektiviteten af Generalsekretariatets kontroller er tilfredsstillende, idet
der er afsat i alt 14,7 fuldtidsækvivalenter til opgaven (heraf 0,2 fuldtidsækvivalenter i PMO).
Gennemgangen dokumenterer også robustheden i forvaltningssystemet, som er baseret på
integreret software og har et højt niveau af automatiske kontroller.

76. Den overordnede konklusion i IAS' rapport om den interne kontrol er positiv: Der er indført
pålidelige kontroller vedrørende de fleste højrisikoområder i Generalsekretariatets arbejde, og
funktionsadskillelsen mellem forskellige ansatte med hensyn til forudgående og efterfølgende
kontrol er sikret. Der er ikke konstateret væsentlige mangler.
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VIII. Opfølgning på dechargebeslutningen for 2018
77. Den 13. maj 2020 meddelte Europa-Parlamentet decharge 1 for gennemførelsen af budgettet
for regnskabsåret 2018. Nedenfor gives en redegørelse for opfølgningen på bemærkningerne i
dechargebeslutningen.

Revision af administrationsudgifter (punkt 5 og 15 i
dechargebeslutningen)
78. Punkt 5: Fejlforekomsterne i administrationsudgifterne har i flere år ligget under

væsentlighedstærsklen, og revisionsrisikoen på dette område anses for lav. Ud fra en samlet
risikovurdering afsætter vi i forbindelse med vores arbejde vedrørende revisionserklæringen flest
revisionsressourcer til de mest fejlbehæftede områder.

79. I forbindelse med revisionserklæringen har vores revisionsarbejde vedrørende

administrationsudgifter imidlertid i flere år omfattet mere end blot en undersøgelse af en
repræsentativ stikprøve af transaktioner samt af de interne kontrolsystemer, årlige
aktivitetsrapporter og andre forvaltningsordninger. Dette arbejde dækker således allerede en bred
vifte af emner, og i forbindelse med revisionserklæringen for 2018 analyserede vi desuden
offentlige udbud vedrørende bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser med relation til
personers og bygningers sikkerhed. For 2019 var vores supplerende emne stigningen i antallet af
kontraktansatte og de relaterede betalinger fra 2012 til 2018 i samtlige institutioner og organer.
For 2019 undersøgte vi med hensyn til de interne kontrolsystemer desuden overvågnings- og
kontrolsystemerne hos Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Det Europæiske
Regionsudvalg og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Denne undersøgelse var den
første i en cyklus, der vil omfatte samtlige institutioner og organer.

80. Vi mener, at de forskellige elementer i det omtalte arbejde vil betyde, at Revisionsretten

undersøger svagheder i hver enkelt institutions administrationsudgifter i en cyklus på nogle få år.
Denne tilgang er fuldt forenelig med risikoprofilen for revisionsområdet administrationsudgifter.

81. Punkt 15: Det undersøgte antal transaktioner er repræsentativt for FFR-udgiftsområdet og

afspejler risikoen på dette område. En væsentlig forøgelse af det undersøgte antal transaktioner på
dette område vil kræve yderligere ressourcer, som måske ikke vil stå i et rimeligt forhold til
risikoen. Som tillæg til vores svar på punkt 5 vil vi dog påpege, at vi har øget stikprøven af
transaktioner for FFR 5 til 48 med henblik på revisionserklæringen for 2020.

82. Vi vil også minde om, at vi regelmæssigt undersøger specifikke emner på dette område i vores
forvaltningsrevisioner og juridisk-kritiske revisioner. Vi har f.eks. undersøgt bygningsforvaltningen
(særberetning nr. 34/2018), gennemførelsen af den ændrede personalevedtægt fra 2014
(særberetning nr. 15/2019) og EPSO's almindelige udvælgelsesprøver og udvælgelsesprocedurer
(særberetning nr. 23/2020).

1

Europa-Parlamentets beslutning 2019/2059 (DEC).
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83. Med hensyn til forelæggelse af en uafhængig årsberetning om EU-institutionerne (som vi gør

for EU-agenturerne) skal vi påpege, at traktaten pålægger Revisionsretten at afgive en erklæring,
som dækker institutionerne og organerne, mens de fleste agenturers oprettelsesforordninger
fastsætter, at Revisionsretten skal afgive en individuel revisionserklæring.

Tidsrammen for proceduren vedrørende Revisionsrettens decharge
(punkt 7 i dechargebeslutningen)
84. Revisionsretten er fast besluttet på at overholde de dechargefrister, som lovgiver har fastsat.
Vi bestræber os på at fremlægge vores årsberetninger endnu tidligere, hvor det er muligt uden at
kompromittere kvaliteten af vores revisionsarbejde.

Udgifter til Kommissionens lønkontor (PMO) (punkt 8 i
dechargebeslutningen)
85. For PMO's tjenesteydelser blev der betalt 216 732 euro i 2017, 268 610 euro i 2018 og

293 238 euro i 2019. Ligesom i 2017 og 2018 omfattede tjenesteydelserne pensioner, tillæg,
finansielle rettigheder, lønninger og tjenesterejser for Revisionsrettens medlemmer og personale.
Der er to årsager til de højere udgifter i 2018: i) Vi outsourcede forvaltningen af tjenesterejser til
PMO den 1. marts 2017, og ii) der var en stigning i antallet af tjenesterejser i 2018. Den lille stigning
i udgifterne til PMO-tjenesteydelser i 2019 skyldes en stigning i tjenesteydelsesprisen (2 %) og en
lille stigning i aktiviteten (flere sager behandlet af PMO). De tal, der er angivet i punkt 8 i
dechargebeslutningen, er budgetbeløbene. I begyndelsen af 2021 blev budgetpost 1655 overført til
Kommissionen for at give den direkte adgang til at fungere som budgetmyndighed. Revisionsretten
betaler ikke længere PMO-fakturaer.
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Anvendelse af tjenestekøretøjer (PMO) (punkt 10 i
dechargebeslutningen)
86. Siden de nye regler trådte i kraft, har vi observeret betydelige omkostningsbesparelser

vedrørende anvendelse af tjenestekøretøjer. Dette fremgår af faldet i supplerende
godtgørelsesomkostninger i forbindelse med anvendelse af køretøjer til andre formål end udførelse
af opgaver:

Figur 2 - Ændringer i godtgørelsen af gebyrer for tjenestekøretøjer (fra
2016 til 2020)

Kilde: SG1-DHR.

87. Der er også sket betydelige besparelser vedrørende brændstofforbruget. 2020 var imidlertid
et exceptionelt år på grund af sundhedssituationen og rejserestriktionerne.

Figur 3 - Udgifter til brændstofkort (fra 2013 til 2020)

Kilde: SG1-DHR.

88. Der skete ingen ændringer i 2020 vedrørende anvendelse af tjenestekøretøjer til private
formål.
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Nøgleresultatindikatorer (punkt 11 i dechargebeslutningen)
89. I januar 2021 vedtog Revisionsretten sin nye strategi for perioden 2021-2025. Vi overvejer i

øjeblikket, om vi bør genoverveje vores resultatindikatorer og/eller tilpasse dem yderligere efter
vores strategiske mål. I den forbindelse vil vi også undersøge, hvordan vi bedst kan måle
merværdien af vores arbejde for vores institutionelle interessenter, dvs. Europa-Parlamentet,
Rådet og de nationale parlamenter.

90. I perioden 2018-2020 brugte vi spørgeundersøgelser til at indsamle vores interessenters

synspunkter om effekten og nytten af vores beretninger. Vi sendte spørgeskemaer til alle
adressaterne for vores beretninger, f.eks. MEP'er og Europa-Parlamentets udvalgssekretariater.
Resultaterne blev offentliggjort i vores aktivitetsrapporter. i 2020 angav 75 % af respondenterne, at
Revisionsrettens effekt var meget høj eller høj (2019: 81 %, 2018: 78 %). Desuden mente 84 % af
respondenterne, at Revisionsrettens arbejde var meget nyttigt eller nyttigt (2019: 88 %,
2018: 87 %).

Medlemmernes tilstedeværelse (punkt 17 og 18 i dechargebeslutningen)
91. Punkt 17: Vi fører register over medlemmernes tilstedeværelse ved Revisionsrettens,

Administrationsudvalgets og afdelingernes møder. Vores årlige aktivitetsrapport for 2020
indeholder for første gang oplysninger om dette. Vi vil fortsætte med at fremlægge statistikker om
medlemmernes tilstedeværelse i de kommende år.

92. Punkt 18: Revisionsrettens medlemmer har, ligesom personer i tilsvarende stillinger i andre

EU-institutioner, ikke ret til årlig ferie. 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.

Revisionsrettens etiske ramme (punkt 30 og 31 i dechargebeslutningen)
93. Punkt 28: I december 2020 ajourførte vi den etiske ramme for Revisionsrettens medlemmer

for at tage hensyn til anbefalingerne fra den peerevaluering vedrørende etik, som de overordnede
revisionsorganer for Polen og Kroatien gennemførte i 2019, såvel som til Europa-Parlamentets
anbefalinger. Medlemmerne af Revisionsretten skal nu afgive en interesseerklæring, der skal fornys
hvert år. Erklæringerne undersøges af Revisionsrettens formand med bistand fra den juridiske
tjeneste, og om fornødent med inddragelse af Etikudvalget.

94. Punkt 30: I 2021 vil Revisionsretten ajourføre den etiske ramme for samtlige ansatte. Dette
arbejde vil også omfatte information og kommunikation vedrørende etik.
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95. Punkt 31: Anbefalingerne i peerevalueringsrapporten blev allerede taget i betragtning i

forbindelse med den ajourføring af den etiske ramme for medlemmerne, der blev vedtaget i
december 2020. Revisionsretten arbejder i øjeblikket på også at ajourføre den etiske ramme for de
ansatte på grundlag af rapportens anbefalinger. Vi vil underrette Europa-Parlamentet om resultatet
på et senere tidspunkt.

Fordeling af arbejdsbyrden (punkt 34 i dechargebeslutningen)
96. I Revisionsretten er lederne ansvarlige for fordelingen af arbejdsbyrden. De får vejledning om
denne aktivitet i det officielle dokument "Guide to promoting equal opportunities". Vejledningen
indeholder et afsnit om at skabe et resultatorienteret arbejdsmiljø og et andet afsnit om fair
behandling. Den tilskynder lederne til at gøre sig bekendt med deres medarbejderes
arbejdsmønstre og tilpasse arbejdsfordelingen i overensstemmelse hermed. Lederne tilskyndes
også til at søge ekstern støtte, hvis et teammedlem ikke længere er til rådighed eller ændrer
arbejdsmønster (f.eks. begynder at arbejde på deltid). I 2019 lancerede uddannelsesteamet et
obligatorisk kursus for ledere baseret på vejledningen. Kurset fortsatte i 2020.

97. I 2018 og 2019 deltog Revisionsrettens ledere i et obligatorisk kursus i ledelse af

telearbejdere. Det omhandlede bl.a. sikring af en afbalanceret og retfærdig fordeling af
arbejdsbyrden.

98. Hvis ansatte føler sig overbebyrdede, kan de kontakte personaleudvalget, Det Paritetiske
Ligestillingsudvalg, lægetjenesten, HR-teamet, den ansvarlige for diversitet og inklusion eller
Revisionsrettens erhvervspsykologer.

Kønsbalance (punkt 40 og 41 i dechargebeslutningen)
99. Punkt 40: Pr. 31. december 2019 var 51 % af Revisionsrettens ansatte kvinder (uændret siden

2018). 44,2 % af vores revisorer og administratorer var kvinder (sammenlignet med 45 % i 2018),
hvilket betød, at vi havde næsten lige mange kvinder og mænd ansat. De nedenstående tabeller
giver et overblik over de seneste års udvikling i kønsbalancen på ledelsesniveau i Revisionsretten.

Figur 4 - Kønsbalancen på ledelsesniveau (fra 2010 til 2020)

Kilde: SG1-DHR.
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Figur 5 - Kønsbalancen på ledelsesniveau pr. 31.12.2020
pr. lederkategori

Kilde: SG1-DHR.

100. Punkt 41: I øjeblikket er otte af Revisionsrettens 27 medlemmer kvinder (sammenlignet med
fire i 2016).

Faglig videreuddannelse og samarbejde med universiteter (punkt 43 i
dechargebeslutningen)
101. I 2020 fortsatte vi vores samarbejde med Université de Lorraine i Nancy og Metz (Frankrig),
Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (Italien) og andre førende universiteter. Vi undersøger
i øjeblikket muligheden for at etablere yderligere partnerskaber i Tyskland og Nederlandene.
K1-bygningen (punkt 44 i dechargebeslutningen)
102. I 2018 indledte vi en forundersøgelse vedrørende K1-bygningen i samarbejde med de

luxembourgske myndigheder. Revisionsretten undersøgte de forskellige muligheder, der blev
præsenteret i juni 2019, og besluttede at iværksætte en feasibilityundersøgelse i første kvartal af
2021. Dens resultater bør foreligge ved udgangen af 2021. Vi vil underrette Parlamentets
Budgetkontroludvalg om eventuelle løsninger og budgetoverslag.

103. I august 2019 faldt to glaselementer ud af facaden på K1. Denne ulykke førte til etablering af

en sikkerhedszone omkring bygningen. Vi iværksatte en undersøgelse for at få vurderet facadens
tilstand og fastslået, hvilke foranstaltninger der burde træffes. På grundlag af undersøgelsens
resultater vil Revisionsretten i 2021 udføre forebyggende arbejde med et budget på
ca. 250 000 euro.
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Open source-software (punkt 47 i dechargebeslutningen)
104. 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" af gratis
open source-software skal vi understrege, at vores softwareudviklingsaktivitet er meget begrænset,
da vi anvender princippet "reuse before buy, buy before build".

Samarbejde med andre EU-institutioner og -organer (punkt 48 i
dechargebeslutningen)
105. 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. Vi agter at udnytte alle muligheder for at samarbejde med andre
EU-institutioner og -organer.
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IX. Den ved delegation bemyndigede
anvisningsberettigedes erklæring
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.

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.
Jeg bekræfter, at jeg ikke har kendskab til andre forhold, som vil kunne skade institutionens
interesser.
Udfærdiget i Luxembourg, den 19. februar 2021.

Zacharias Kolias
Generalsekretær
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