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Ministerredegørelse til Statsrevisorerne om beretning nr. 18/2018 om transaktions-

omkostninger ved udbud i staten 

 

Jeg skal hermed afgive svar til Statsrevisorerne vedrørende beretning 18/2018 

transaktionsomkostninger ved udbud i staten og redegøre for de foranstaltninger og 

overvejelser, som beretningen giver anledning til. 

 

Jeg tager til efterretning at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne bemærker, at der er 

vurderet et forbedringspotentiale vedrørende Klima-, Energi og Forsyningsministeri-

ets transaktionsomkostninger ved udbud. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

arbejder løbende med at forbedre processerne vedrørende transaktionsomkostnin-

ger ved udbud og er positive overfor de forslag til forbedringer og eksempler, der 

fremgår af beretning nr. 18/2018 om transaktionsomkostninger ved udbud i staten.   

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil fremadrettet sikre et systematisk ar-

bejde på tværs af ministerområdet med at nedbringe transaktionsomkostninger ved 

udbud på ministerområdet således, at det kan komme til gavn for både ordregiver 

og tilbudsgiver samt sikre de bedste vilkår for konkurrencen og sikre rimelige priser. 

 

Som led i dette arbejder er det centralt, at der sker en koordination på tværs af mi-

nisterområdet, så særligt de administrative omkostninger ved udbud kan nedbrin-

ges. 

 

Jeg sætter derfor stor pris på Statsrevisorernes beretning om transaktionsomkost-

ninger ved udbud i staten, da vi aktuel er i gang med at etablere en koncernfælles 

indkøbsenhed. Dermed understøtter beretningen om transaktionsomkostninger ved 

udbud i staten det forstående arbejde med at få enheden etableret i praksis. Den 

koncernfælles indkøbsenhed skal sikre, at der bliver koordineret på tværs af mini-

sterområdet, og at der udarbejdes indkøbsplaner som beskrevet i cirkulære om ind-

køb i staten. Indkøbsenheden skal derudover bl.a. medvirke til, at processerne om-

kring udbud og indkøb bliver mere effektive og mindre omfattende for både ordregi-

ver og tilbudsgiver. 

 

Denne redegørelse er ligeledes sendt til Rigsrevisionen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dan Jørgensen 
 

 


