Statsrevisorernes Sekretariat
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Den 26. august 2019

Redegørelse fra Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for
nordisk samarbejde i relation til Statsrevisorernes beretning nr. 18/2018 om
transaktionsomkostninger ved udbud i staten
Statsrevisorerne har den 7. juni 2019 afgivet bemærkninger til beretningen om transaktionsomkostninger ved udbud i staten. Statsrevisorerne har ved brev af 18. juni 2019 bedt om en
redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til.
Statsrevisorerne finder, at det kan bidrage til besparelser for både staten og den private sektor, hvis indsatsen styrkes med hensyn til at minimere transaktionsomkostninger ved udbud.
Jeg er enig i denne betragtning. Miljø - og Fødevareministeriet arbejder løbende på at reducere transaktionsomkostningerne ved udbud. Miljø- og Fødevareministeriet vil derfor også
være opmærksom på mulighederne for at sætte yderligere fokus på de områder, som Statsrevisorerne peger på. Det er samtidig forventningen, at en fortsat indsats også vil afspejle sig i
højere kvalitet i de fremsendte tilbud og i skarpere prissætning.
Jeg hæfter mig ved, at der af beretningen fremgår, at markedsafdækning med dialog med
leverandører forud for gennemførelse af udbud, kan være med til at forbedre kvaliteten af
udbuddet og samtidig reducere transaktionsomkostningerne. Miljø - og Fødevareministeriet
vil derfor fortsætte arbejdet med at udbrede anvendelsen af dialog med leverandører på markedet før gennemførelse af udbud.
Det fremgår af Rigsrevisionens beretning, at der stadig er potentiale for et tværgående samarbejde mellem ministerområderne om at samle indkøb. Dette er blevet taget til efterretning
og mulighederne for at sikre en yderligere forbedring vil blive undersøgt nærmere i samarbejde med de øvrige ministerområder i regi af forum for koncernindkøbere i staten.
En kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

Mogens Jensen
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