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Ministerredegørelse om beretning nr. 14/2014 til Statsrevisorerne om
ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter

MINISTEREN

Jeg skal hermed afgive svar til Statsrevisorerne vedrørende beretning 14/2014
om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter, og redegøre for de
foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

J.nr.: 2014-3044

Jeg vil indledningsvist henlede opmærksomheden på, at Bygningsstyrelsen og
Departementet
indgik
i
undersøgelsen
på
Klima-,
Energiog
Bygningsministeriets område, men jf. kongelig resolution af den 28. juni 2015 er
ministeriet nu omdannet til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Bygningsstyrelsen er i den forbindelse ressortoverført til Transport- og
Bygningsministeriet.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vil derfor fremadrettet have et
begrænset antal aktstykkeforelæggelser, og kun få til ingen aktstykker, der
omhandler investeringsprojekter.
Jeg vil nedenfor svare for den del, der vedrører Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriets departement, mens Transport- og Bygningsministeriet afgiver
ministerredegørelse til beretningen for de dele, der er overført til Transport- og
Bygningsministeriet.
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at sagsfremstillingen i
ministeriernes aktstykker ikke på alle punkter har haft den forudsatte kvalitet.
Aktstykkerne fremstår uensartede og mangelfulde, fx med hensyn til hvordan
investeringsprojekternes pris og risici er opgjort. Det betyder, at grundlaget for
Finansudvalgets beslutninger om investeringsprojekterne har været mindre
fyldestgørende.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet tager Statsrevisorernes beretning til
Folketinget om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til
efterretning. Jeg er endvidere tilfreds med, at Rigsrevisionen har vurderet, at
aktstykkerne om investeringsprojekter opfylder Budgetvejledningens krav hertil.
Jeg ved, at Finansministeriet forestår opdatering af Budgetvejledningen, der
indeholder krav til og den praktiske udformning af aktstykker, og som er fælles
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for staten, herunder også Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Hertil
kommer, at jeg har noteret mig, at Statsrevisorerne har opfordret
Finansudvalget og Finansministeriet til dialog om, hvilke oplysninger der må
anses for relevante og nødvendige i aktstykker.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement vil indarbejde resultatet
af ovennævnte dialog og opdatering af budgetvejledningen i interne
retningslinjer for udarbejdelsen af aktstykker med henblik på at styrke og
dokumentere sagsbehandlingen af aktstykker.
Med disse tiltag er det min vurdering, at de i beretningen omtalte forhold på
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område adresseres.
Denne redegørelse er ligeledes sendt til rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt
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