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Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af beretning nr. 25/2015 om revisionen af statsregnskabet
Statsrevisorerne har fremsendt ovennævnte beretning og har bedt om en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til.
Jeg noterer med tilfredshed, at Rigsrevisionen har vurderet, at Transport- og
Bygningsministeriets regnskab for 2015 samlet set er rigtigt.
Jeg tager de fremsatte bemærkninger i beretningen til efterretning.
Rigsrevisionen bemærker i beretningen særligt den manglende kontrol med
arbejdsbestemte ydelser i Banedanmark Produktion.
Banedanmark oplyser, at der er iværksat en lang række initiativer med henblik
på at imødekomme Rigsrevisionens bemærkninger.
Der er således blevet udarbejdet en handlingsplan, der skal sikre at Banedanmark Produktion (fra 3. marts benævnt Teknik) kommer i mål med en sikker
planlægning og efterfølgende ledergodkendelse på et korrekt og oplyst grundlag.
Handlingsplanen bygger på fire hovedtemaer, som Banedanmark har sat fokus
på:


Adfærd og kompetencer hos ledere og produktionskoordinatorer



Opfølgning og kontroller samt procedurer og processer



Vejledning til medarbejdere, ledere og produktionskoordinatorer



Forbedring af it-systemer

Handlingsplanen har været en af de vigtigste aktiviteter i Teknik i 2016, hvilket
bl.a. er afspejlet i ledernes målstyringsværktøj.

22 . november 2016
2015-3625

41 71 27 00

Fremdrift i forhold til handlingsplanen bliver løbende rapporteret til Banedanmarks øverste ledelse.
Banedanmark fortsætter endvidere initiativet i forhold til centralt gennemførte
undersøgelser i Teknik. Formålet er at identificere uhensigtsmæssigheder i
planlægning, kontroller og ledelsesgodkendelser, for på den baggrund løbende
at følge op på, om procedurer og processer i følges i hele organisationen.
Rigsrevisionen bemærker endvidere i beretningen om oplysning om usikkerheder vedr. værdiansættelsen af Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje, at Rigsrevisionen er enig i, at usikkerheder om værdiansættelsen af Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje er beskrevet dækkende i Bygningsstyrelsens årsrapport for 2015.
For ejendomme, som ikke værdiansættes til kostpris, vil værdiansættelsen altid
være behæftet med en vis grad af skøn og dermed usikkerhed. Rigsrevisionen
nævner også eksplicit i beretningen, at usikkerhed om værdiansættelsen af
ejendomme ikke er særegent for Bygningsstyrelsens ejendomme.
Jeg noterer desuden, at Rigsrevisionen har fulgt op på en række tidligere sager
præsenteret i tidligere beretninger om revisionen af statsregnskabet, og har
fundet, at disse sager nu kan afsluttes.
En kopi af mit brev er sendt til rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt
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