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Statsrevisorernes Sekretariat 
Folketinget 
Christiansborg 
 
 
 

Ministerredegørelse til beretning nr. 20/2015 om energibespa-
relser i staten 
  

Jeg fremsender hermed min redegørelse til beretning nr. 20/2015 om energibespa-

relser i staten. Redegørelsen omhandler de foranstaltninger og overvejelser, som 

beretningen har givet anledning til.  

 

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Uddannelses- og Forsknings-

ministeriet først i 2015 indledte arbejdet med at styrke energispareindsatsen  på 

institutionerne. Det bemærkes endvidere i beretningen, at der ikke har været en 

tilstrækkelig styring af energispareindsatsen, og at der frem til 2015 har ikke været 

et overblik over indsatsen på de selvejende institutioner på ministerområdet. 

 

Jeg tager Statsrevisorernes bemærkninger til beretning om energibesparelser i 

staten til efterretning, og jeg er enig i, at Uddannelses- og Forskningsministeriets 

overblik og indsats skulle have været igangsat tidligere.  

 

Det er en væsentlig opgave, og jeg kan konstatere, at ministeriet nu har iværksat 

flere initiativer for at styrke energispareindsatsen på de selvejende institutioner, 

hvilket også er nævnt i beretningen.  

 

Ministeriet har først og fremmest arbejdet intensivt i 2015 på at danne sig et over-

blik over institutionernes energiforbrug, hvilket er sket i et samarbejde med Ener-

gistyrelsen og institutionerne. Formålet har været at forbedre kvaliteten af institu-

tionernes indberetninger, herunder særligt data for 2006. Det har således været 

afgørende at få etableret et godt datagrundlag for dermed at opnå et bedre overblik 

over institutionernes energiforbrug.  

 

Udviklingen i institutionernes energiforbrug vil løbende blive fulgt gennem Styrel-

sen for Videregående Uddannelsers indikatorbaserede tilsyn fra og med 2016 og i 

relevante tilfælde vil styrelsen drøfte udviklingen i energiforbruget med institutio-

nernes ledelser.  

 

Ligeledes finder ministeriet det vigtigt at udbrede viden om rentable energieffekti-

viseringstiltag til institutionerne og understøtte videndeling om institutionernes 

egne erfaringer med energispareprojekter. Derfor planlægger ministeriet i øjeblik-

ket i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling en konfe-

rence om energibesparelser for de selvejende uddannelsesinstitutioner i efteråret 

2016.  
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Som nævnt i rapporten, tegner universiteterne i SEA-ordningen sig for en væsentlig 

andel af ministeriets samlede energiforbrug.  Som opfølgning på beretningens kri-

tik har ministeriet i samarbejde med Bygningsstyrelsen taget initiativ til at nedsæt-

te en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Bygningsstyrelsen og Styrelsen 

for Videregående Uddannelser med henblik på en mere strategisk indsats i ministe-

riets arbejde med at nedbringe institutionernes samlede energiforbrug.  

 

Jeg har særligt noteret mig Statsrevisorernes bemærkning om, at det bør overvejes, 

hvordan man kan opgøre mål for energieffektiviseringer, som tager højde for æn-

dringer i institutionernes aktivitetsniveau. Jeg er helt enig heri og mener, at udvik-

lingen i institutionernes energiforbrug af indlysende årsager ikke bør ses uaf-

hængigt af tilgangen af studerende, som har fundet sted de senere år. Det gør det 

dog ikke mindre vigtigt, at institutionerne har fokus på at nedbringe deres energi-

forbrug.  

 

Jeg forventer, at resultatet af ministeriets mange tiltag på længere sigt vil kunne 

aflæses i et faldende energiforbrug.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ulla Tørnæs 

 


