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Ministerredegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 16/2017 om
statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere.
Rigsrevisionen har den 23. maj 2018 afgivet beretning til Statsrevisorerne om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere.
Jeg skal hermed takke for beretningen og i det efterfølgende redegøre for de overvejelser og foranstaltninger, som beretningen har givet Uddannelses- og Forskningsministeriet anledning til.
Som det bemærkes i beretningen, er NORDUnet A/S et økonomisk mindre not-forprofit-aktieselskab, der leverer ydelser på et ikke-konkurrenceudsat marked, og
som i en årrække har haft en relativ stabil økonomisk udvikling. Jeg noterer mig
samtidig, at Rigsrevisionen ikke har fundet tilfælde, hvor ministeriet har haft anledning til at reagere på selskabets drift.
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Med dette in mente, har beretningen dog givet os en god anledning til at vurdere,
om der er behov for at revidere vores nuværende praksis omkring vores ejerskabsvaretagelse af NORDUnet A/S.
I beretningen konstateres det, at ministeriets varetagelse af sit ejerskab ikke i alle
tilfælde følger anbefalingerne i Statens Ejerskabspolitik, og der på den baggrund
er konkrete forbedringsmuligheder for den overordnede tilrettelæggelse af ejerskabsvaretagelsen, herunder ikke mindst formaliseringen heraf. Jeg er enig i, at
tilsynet med Nordunet A/S kan struktureres og dokumenteres bedre.
Først og fremmest har Uddannelses- og Forskningsministeriet, som opfølgning på
beretningen, taget initiativ til dialog med Finansministeriet om udformningen af et
strategisk ejerskabsdokument. Et strategisk ejerskabsdokument vil tydeliggøre,
hvad der er selskabets formål, og hvilke forhold og nøgletal der er vigtige at følge i
selskabet, herunder finansielle risici og sektorpolitiske mål med selskabet.
Et strategisk ejerskabsdokument vil skulle tage højde for den særlige konstruktion,
som selskabet er. Som angivet i publikation Staten som Aktionær (Finansministeriet, 2004:92), som udgør grundlaget for Ejerskabspolitikken fra 2015, er statens
ejerskab af NORDUnet A/S alene sektorpolitisk begrundet. Derfor bør et strategisk
ejerskabsdokument have særligt fokus på det sektorpolitiske perspektiv, ikke
mindst i forhold til at formalisere økonomiske mål, som er velegnede i et not-forprofit selskab – eksempelvis omkring effektivisering og omkostningsniveau.
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I forlængelse af formuleringen af et strategisk ejerskabsdokument vil ministeriet
desuden skabe en mere formaliseret proces for tilsyn og afrapportering omkring
selskabets udvikling internt i ministeriet således, at opfølgningen på de enkelte
mål og nøgletal og selskabets generelle udvikling sker mere systematiseret end
tilfældet er i dag.
Med venlig hilsen

Tommy Ahlers
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