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Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 10/2006 om
statens køb af konsulentydelser
I anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 10/2006 om statens køb af
konsulentydelser samt ledsagende statsrevisorbemærkning af den 25.
april 2007 vil jeg i det følgende – under henvisning til § 18, stk. 2 i lov
om revision af statens regnskaber mm. – redegøre for de overvejelser,
som beretningen giver anledning til.
Statsrevisorerne bemærker, at statens virksomheder generelt bør vurdere
relevansen af at købe konsulentydelser eksternt og foretage købene mere
strategisk. Jeg finder, at beretningen indeholder brugbare anbefalinger,
som ministeriet vil inddrage i opgavevaretagelsen fremover. Ministeriets
effektiviseringsstrategi skal opdateres i 2. halvår af 2007, og her vil de relevante anbefalinger fra Rigsrevisionen blive inddraget.
Erhvervs- og Byggestyrelsen har været en af de 10 statslige myndigheder,
som har været omfattet af denne undersøgelse. Langt den overvejende del
af styrelsens indkøb af konsulentydelser kommer fra ordninger, hvor der i
finansloven eller i anden lovgivning er angivet den overordnede ramme
for, hvad styrelsen skal anvende konsulentindkøbene til. Erhvervs- og
Byggestyrelsen har igangsat et arbejde med at udarbejde beskrivelser,
som yderligere operationaliserer disse krav, hvilket skal give en bedre
strategisk ramme for de løbende konsulentkøb i styrelsen. Dette skal ses,
som et supplement til de allerede eksisterende indsatser, som for eksempel at hovedparten af styrelsens konsulentkøb skal forelægges direktionen
inden, der indgås aftale herom.
Erhvervs- og Byggestyrelsen har endvidere fra starten af 2007 oprettet et
tilskudssekretariat, som blandt andet skal involveres i købene, yde sparring og opsamle styrelsens erfaringer i forbindelse med indkøb af konsulentydelser. Denne indsats skal ses som et supplement til styrelsens interne vejledninger om køb af konsulentydelser og gennemførelse af udbud.
Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade 45,
1264 København K.
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