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Statsrevisorernehar den 20.juni 2012 anmodetom en redegørelse for de foranstaltningerogovervejelser,somberetningenhar givetanledningtil.Imedfør
afRigsrevisorloven skaltilligeindhentesbemærkninger fra bestyrelseniDSB.
Beretningengiveranledningtilen styrkelseafministerietstilsyn med DSBsærligtiforhold tilDSB's materielanskaffelser.
Transportministerietudøvertilsyn med DSBbåde som ejerogsom trafikkøber.
For såvidt angårtilsynetsom ejer,skaldetteudøvesioverensstemmelse med
DSB-loven.Lovenindebærer, atDSBeren selvstændig offentiigvirksomhed,
der ledesafenbestyrelse,der - bortsetfra de medarbejdervalgte repræsentanter - ervalgtafministeren. Bestyrelsensformand ognæstformand erefter
loven forpligtet tilatorienteretransportministerenomsagerafvæsentlig betydning.
Den i lovenfastsatteordningindebærer,atmit tilsyn med DSBskalforegå gennem bestyrelsen.Detteerkonkretudmøntet iform afkvartalsvisemøder, som
jegholdermed DSB'sformand ognæstformand samtden administrerendedirektør.Skabelonenfor dissemøder erfastsatienstyringsmodel,der oprindelig
blevfastlagti2004.
Afdennemodelfremgår f.eks.hvilke økonomiske nøgletal DSBskal fremsende
tildepartementetforud for kvartalsmøderne,samthvordandagsordenenfor
møderne skalfastlæggesisamarbejdemellem departementetogDSB.Deøkonomiskenøgletal skalafspejlebåde den økonomiske udvikling og udviklingen
fra entrafikkøbervinkel. Nøgletallene erblevetopdateretovertid.Styringsmodellenfastlægger desudenpraksisfor den løbendekommunikationmellem departementetogDSBsamtopgavevaretagelseniforhold tilordinære ogekstraordinære virksomhedsmøder.
Forud for kvartalsmødet afholdesetformøde med DSB,hvorDSB fremlægger
sineforeløbige regnskabstal.Formødet sammenholdtmed deinterneregnskabsoplysninger,som DSBfremsender tildepartementet,dannergrundlag for
forberedelsen afkvartalsmødet. Tildetteudarbejderdepartementetetnotat,
der beskriverudviklingen ogsåledes også påpeger eventuelleområder, som jeg
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skalværesærligopmærksom påogeventuelt anmode DSBomatbelyseved
kvartalsmødet.
Jegvilogsånævne,atderpåDSB'svirksomhedsmøde(ordinære generalforsamling)iforåret 2011blevtruffet beslutningom,atdenpåvirksomhedsmødet
valgteeksternerevisor,somforetager denlovpligtige årsrevision, ikkesamtidig
kanvaretagekonsulentopgaver forvirksomhedensdagligeledelse
(direktionen).Hervedvardethensigten atunderstrege,atdeneksternerevisor
udfører sinrevisionsopgave,herunder sinkontrolopgave,påvegneafejeren.
Endelig harjeg iforåret 2012vedudpegningafetnytmedlemafbestyrelsen
for DSBmuliggjort,atbestyrelsen harkunnet nedsætteetinterntrevisionsudvalgmedhenblikpåatstyrkebestyrelsens indseende medvirksomhedens
regnskaber.
Somdetfremgår afloven harbestyrelsens formandognæstformand en forpligtelsetilatorientere ministerenomsagerafvæsentligbetydning.Denneorienteringvilsomhovedregelfindestedpådenævntekvartalsmøder,menkanogså
foregå mellemmøderne,hvisdet næste ordinære kvartalsmødepågrundaf
sagenskarakter ikkekan afventes.
Uansetdenorienteringsforpligtelse somformandognæstformand har efter
loven, erderirelevantesagerenforpligtelseforministerentil atspørge indtil
grundlaget forbestyrelsens beslutningeridepågældendesager.Dettebørdog
skeioverensstemmelse meddenafloven fastsatteordning,hvorefter deterbestyrelsen,derharansvaretforatledevirksomheden.Kvartalsmødet må således
ikkebliveen"overbestyrelse", somgodkenderbestyrelsens beslutninger.
Iforhold tilforligetmellemDSBogAnsaldoBredaerjegenigi, atderburde
haveværetfulgtyderligereopiforhold tilspørgsmålet omanvendelsen afkompensationen.
Deterimidlertid minvurdering,atenstyrkelseafejertilsynet, såledessomdet
kan skeindenforrammerne afDSB-loven,ikkevillehaveværettilstrækkeligti
forhold tilIC4-sagenoghellerikkevilværetilstrækkeligt iforhold til fremtidige materielanskaffelser.
Det erderfor min hensigt,atdervedfremtidige indkøb afnye togskalskeen
markant styrkelseafministerietstilsynsomtrafikkøber. DSB's materielanskaffelserfinansieres ivæsentligt omfanggennemkontrakttilskuddetfrastaten, og
statengarantererDSB'slåntagning til anskaffelserne. Investeringer påover100
mio.kr.skalforelægges FolketingetsFinansudvalgtilgodkendelse.Detteunderstreger,atministerietsomtrafikkøber børføre ettilsyn medmaterielanskaffelserne, somermeredybtgående,endhvadderkan realiseresinden
for rammerne afejertilsynet.

Jegmener således,atministerietfremoverirollensomtrafikkøber børføre et
styrkettilsynmedDSB'sindkøbafnyetog.JegvilderforsøgeDSB-lovenændret,sådenhjemleretsådant særskilttilsynsomlediensamletændringaf
procedurerne forDSB'sindkøbafnyetog.
Lovforslaget indebærer,attransportministeren fører etsærskilttilsynforinvesteringerirullendemateriel,såledesat DSB'sbeslutningerdelsomudbudsmateriale,delsomindgåelseafkontraktgodkendes afministerenforudforiværksættelse.Tilbrugforministerensgodkendelseindhenterministerietenekstern
kvalitetssikringafDSB'sbeslutninger.
Deneksternekvalitetssikringeretcentraltelementidetsærskiltetilsyn.Eneksternkvalitetssikringerenuafhængigvurdering,somidaganvendesvedstørre
anlægsprojekter.Itilpassetudgaveforeslåsdennemodelanvendt somgrundlag
forministerensgodkendelseafDSB'sinvesteringerirullendemateriel.Deter
minforventning,atdenneuafhængige kvalitetssikringvilværenyttigforbåde
DSB'sbestyrelse,ministerietogFolketinget.
SomlediministerensforelæggelseafsagenforFinansudvalgetskalDSBdesudenredegørefor,hvordandenpåtænkteinvesteringpasserindienlangsigtet
strategiformaterielanskaffelse. Denlangsigtede materielstrategivilskulle indeholdeensamletstrategifortogmaterieliDanmark,sådeenkelte toganskaffelserfremgår ienhelhed,dererafstemtmedudbygningenafinfrastrukturen.
Jegforventeratkunnefremsætte forslagtil ændringafDSB-lovenidenkommendefolketingssamling.
Jegharendvidereindhentet bemærkningerfra DSB'sbestyrelse,somoplyser
følgende:
"DSB'sbestyrelseharnoteretsig,atderharværetetgodtsamarbejdemed
Rigsrevisionenomudarbejdelsen afberetningen. DSBeroverordnet enigmed
hovedkonklusionenistatsrevisorernes beretningognoterersig statsrevisorerneskritikaf,atIC4-ogIC2-togeneendnuikkehargivetdetilsigtedeforbedringeraffjern- ogregionaltogstrafikken. DSBviltageskridttilattagehåndomde
rejstekritikpunkter.
DSBerklærersigtilfredsmedstatsrevisorernes konklusion i beretningen om,at
DSBefter forligetimaj2009medAnsaldoBredahartagethøjdeforflere risici
vedforligetvedativærksætteenrækketiltagforatfåAnsaldoBredatilatlevere
togenetiltidenogienordentligkvalitet.
DSBanerkender, atdenopgavemanpåtogsigimaj2009efterfølgende harvist
sigatværestørreendforudsat vedindgåelsen afforliget medAnsaldoBreda.
DSBhartilstadighedsøgtat afdække densituationvedativærksætteenrække
handlinger- fxvedatudvidesporkapaciteten påværkstedernesamtvedatan-
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sættefleremedarbejdere, hvilket ogsåanerkendes istatsrevisorernes beretning. DSBvilfortsat læggemangekræfter iatløseopgavenbedstmuligt.
Statsrevisorernekritiserer,at DSBikkeharenplanfor,hvordanog hvornår
man vilfærdiggøre togene, sådekanindsættesipassagertrafikken medde
funktioner ogdendriftsstabilitet,derer forudsat.
DSBtagerogsådettetilefterretning, menbemærker, atplanenfor idriftsættelseafIC4-togeneikkelængereskerudfraensamlet "endtoendplan",men
udfraentrinvisidriftsættelse, hvorderløbendeindhentes erfaringer ogløbendeforetages korrektioner.Den implementeringsmetodeervalgtmedbaggrund
i IC4-togenesutilstrækkeligedriftsstabilitet,dadeblevindsatsomdobbeltkoblede ijanuar 2011, ogfordi deternødvendigt atindsamledriftserfaringermed
deopgraderede IC4-tog,førdetendeligeopgraderingsomfangkanfastlægges.
Deterpådenbaggrund,at DSBikkekanoplyse,hvornårtogenekanindsættesi
passagertrafikken meddenikontraktenforudsatte funktionalitetogdriftsstabilitet.
Statsrevisorernekritisererendvidere,atderiforbindelsemedforligetblevafsat
500mio.kr.tilenambitiøsrettidighedsplanpåtrodsaf,atdetikkevarsikkert,
atudgifterne tilfærdiggørelse ogerstatningsmateriel kunneholdesindenforde
resterende1,5mia.kr. Detvarvurderingenved indgåelsen afforligeti2009,at
deafsattemidlertilopgraderingogerstatningsmaterielvartilstrækkelige.Det
hardogsidenvist,atdererbehovforyderligeremidlertildisseområder.DSB
tagerstatsrevisorernes kritiktil efterretning."
Mitsvarersamtidigsendttilrigsrevisor,StoreKongensgade45,1264
KøbenhavnK.
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