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3. juni 2016
Statsrevisorerne offentliggjorde den 27. januar 2016 beretning nr. 10/2015 om indkøb
på kulturministeriets område.
Statsrevisorerne fandt det meget utilfredsstillende, at Kulturministeriets institutioner i
mange tilfælde ikke havde fulgt gældende regler og god praksis for indkøb i staten.
Ligeledes kritiserede Statsrevisorerne, at Kulturministeriet ikke havde indtaget en
mere aktiv rolle ved at indgå fælles indkøbsaftaler for ministerområdet og ikke i højere
grad fulgt op på, om institutionerne overholdt gældende love og regler samt ministeriets
retningslinjer for køb af varer og tjenesteydelser.
Jeg fandt Rigsrevisionens undersøgelse væsentlig og noterede mig Rigsrevisionens og
Statsrevisorernes kritik af institutionernes indkøbspraksis. Det er ikke
tilfredsstillende, at gældende regler om indkøb og EU-udbud ikke er fulgt.
Jeg kan oplyse, at Kulturministeriet på den baggrund har iværksat en række initiativer
på indkøbsområdet:


Departementschefen har med brev den 5. februar 2016 til cheferne for ministeriets
statsinstitutioner indskærpet, at gældende regler på indkøbsområdet skal
overholdes, og at institutionerne skal anvende statens indkøbsaftaler og efterleve
ministeriets retningslinjer for indkøb.



Ministeriets fælles retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser er ajourført i
lyset af den ny udbudslov pr. 1. januar 2016.



I foråret 2016 er afholdt kurser for institutionernes indkøbere om indkøbsregler mv.
og god indkøbspraksis.



Overholdelsen af statens forpligtende indkøbsaftaler (compliance) overvåges og
indgår i ledelsesrapporteringen og i årlige ledersamtaler med institutionscheferne.
Første gang i foråret 2016.
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Endelig forbereder ministeriet en analyse af indkøb på tværs af ministerområdet
med henblik på at kunne vurdere potentielt for koncernfælles indkøbsaftaler.

Det er min forventning, at de nævnte initiativer vil bidrage til at skærpe fokus på
overholdelsen af regler på indkøbsområdet, og at institutionernes indkøb sker på et
tilfredsstillende grundlag. Jeg agter derfor at følge op på de iværksatte initiativer.
Kopi af dette brev er ligeledes sendt til Rigsrevisor til orientering.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder

