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Finansministeren
21. august 2015

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr.
14/2015 om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til
Folketingets Finansudvalg
I det følgende redegøres for de foranstaltninger og overvejelser, som
Rigsrevisionen og Statsrevisorernes beretning om aktstykker om
investeringsprojekter giver mig anledning til.
Jeg tager Rigsrevisionens beretning til efterretning og noterer mig, at
Rigsrevisionen i vidt omfang vurderer, at såvel fagministerierne som
Finansministeriet sikrer, at aktstykker lever op til de formelle krav.
Aktstykker om investeringer skal udgøre et solidt beslutningsgrundlag for
Folketingets finansudvalg. Jeg er derfor også enig i med Rigsrevisionen i, at
aktstykkerne så vidt muligt skal være ensartede, idet der dog skal tages hensyn til,
at der er forskel på, om Finansudvalget skal tage stilling til et it-projekt, anlæggelse
af en bro eller indkøb af helikoptere til Forsvaret.
Derfor er jeg heller ikke uenig i, at der kan være tilfælde, hvor det kan være fremgå
klarere, hvilke krav der stilles til aktstykkerne. Vi har derfor også i forbindelse med
høringen tilkendegivet, at vi vil se nærmere på, om der kan være forhold, der kan
beskrives klarere i det nuværende vejledningsmateriale. Således er det også
tidligere tilkendegivet over for statsrevisorerne, at vi sammen med
Bygningsstyrelsen vil se på kravene om totaløkonomiske vurderinger, så det sikres,
at aktstykkerne indeholder alle relevante oplysninger.
I forbindelse med at vi udarbejder en opdateret budgetvejledning, har vi fokus på
præciseringer af retningslinjerne for udarbejdelse af aktstykker, herunder de af
Rigsrevisionen udpegede forhold. Vi vil på det grundlag indgå i dialog med
sekretariatet for Finansudvalget for at sikre, at et opdateret vejledningsmateriale
stiller klare krav til oplysninger der må anses for relevante og nødvendige i
aktstykker. En ny budgetvejledning vil som altid blive sendt i høring hos
ministerier og Rigsrevisionen forud for forelæggelse for Finansudvalget.
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I forhold til den interne behandling af aktstykker i Finansministeriet er det mit
klare indtryk, at der sker en indgående behandling af aktstykkerne i ministeriet, der
bidrager til at sikre kvalitet og ensartethed. Det tilkendegiver Rigsrevisionen også.
Denne redegørelse fremsendes også til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen

