
 

 

 

 

 

 
Vedr. Beretning nr. 20/2019 om revisionen af statens 
forvaltning i 2019 
 

 

Under henvisning til Statsrevisorernes brev af 31. august 2020, j.nr. 20-000442-12, 

skal Sundheds- og ældreministeren oplyse følgende: 

 

Jeg har noteret mig:  

 At Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut på Sundheds- og 

Ældreministeriets område har fået kritik for manglende overholdelse af 

udbudsreglerne på indkøbsområdet, jf. beretningens afsnit 3.4. Regelbrud i 

forbindelse med indkøbsforvaltningen.  

 At det drejer sig om 10 sager (kontrakter) samlet set for de to styrelser, som 

ikke har været i EU- udbud.  Sagerne fordeler sig med 6 (værdi 9 mio. kr.) til 

Sundhedsdatastyrelsen og 4 (værdi 4 mio. kr.) til Statens Serum Institut.  

 

Jeg er enig i, at det er kritisabelt, at virksomhederne ikke har overholdt reglerne om 

EU-udbud i ca. 22 % af de 45 køb, Rigsrevisionen har gennemgået.  

  

Jeg kan oplyse, at jeg er orienteret om, at de to styrelser har noteret sig kritikken og 

igangsat arbejdet med implementering af initiativer med henblik på at undgå lig-

nende sager. 

 

Vedr. Sundhedsdatastyrelsen 
Sundhedsdatastyrelsen har igangsat arbejdet med at opbygge et kontraktbibliotek, 

der p.t. indeholder ca. 75% af styrelsens samlede kontraktportefølje. Arbejdet med 

opbygningen af kontraktbiblioteket forventes afsluttet inden udgangen af 2021.  

 

For de enkelte kontrakter er bl.a. registreret følgende oplysninger: 

 Den samlede kontraktsum for de enkelte kontrakter til styrelsens 

fagsystemer.   

 Opsigelsesfrister for de enkelte kontrakter. 

 Om kontrakten er konkurrenceudsat eller ej herunder også udbudsform. 

 Kontraktperiode, herunder dato for kontraktindgåelse og dato for udløb, 

således at genudbud kan planlægges inden kontraktudløb.   

 Link til den enkelte kontrakt, således at der altid vil være styr på, hvor 

kontrakten kan findes. 

 

Med opbygningen af kontraktbiblioteket og ledelsens løbende opfølgning er det 

vurderingen, at Sundhedsstyrelsen her har et redskab, som kan sikre overholdelse af 

udbudsreglerne, overblik over kontrakterne samt sikre dokumentation for en evt. 

fravigelse af kravet om udbud. 
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Side 2 

 

For så vidt angår udbud af kontrakterne for Fælles medicinkort, National Serviceplat-

form og Drift af centralt tilskudsregister kan det oplyses, at udarbejdelsen af udbuds-

materialet forventes færdiggjort i løbet af sidste halvdel af 2021.  

 

Jeg skal dog ikke undlade at bemærke, at det oprindelig var forventningen at styrel-

sen ville være klar med et udbud på et noget tidligere tidspunkt. Men grundet opga-

vens store omfang har styrelsen måtte konstatere, at arbejdet er blevet væsentligt 

forsinket. 

 

Jeg vil sørge for, at der løbende følges op på fremdriften i udbudsarbejdet.   
 

Vedr.  Statens Serum Institut  
For så vidt angår status på Statens Serum Instituts 4 kontraktsager kan oplyses 

følgende: 

 
Kontrakt på ca. 1,5 mio. kr. vedr. ydelser relateret til ventilationsanlæg. 

Der er trådt en ny rammeaftale i kraft den 1. januar 2020, hvor denne ydelse er 

omfattet. 

 

Kontrakt på ca. 0,3 mio. kr. vedr. service og reparation af LC-MS udstyr (forskellige 

laboratorieinstrumenter). 

Udbudsmaterialet er under udarbejdelse og planlægges offentliggjort i november 

2020. I forhold til det oprindeligt forudsatte er processen blevet forsinket på grund af 

COVID-19.   

 

Kontrakt på ca. 1,6 mio. kr. vedr. konsulentydelser i forbindelse med udbud af 

opførelsen af Statens Serum Instituts veterinærbygningen og de tekniske anlæg.  

Der er trådt en ny rammeaftale i kraft den 1. januar 2020, hvor denne ydelse er 

omfattet. 

 

Kontrakt på ca. 0,6 mio. kr. vedr. service på robot.  

Serviceaftalerne var oprindelig en del af det gennemførte udbud om indkøb af 

robotten. Denne aftale blev forlænget, idet der ikke er andre leverandører, der kan 

servicere Hamilton robotter ud over Hamilton selv. Dette nødvendiggør en 

profylaksebekendtgørelse, der er under udarbejdelse og planlægges offentliggjort 

medio november 2020. I forhold til det oprindeligt forudsatte er processen blevet 

forsinket på grund af COVID-19.   

 

Statens Serum har endvidere oplyst, at Instituttet i 2019 har implementeret et 

kontraktstyringssystem, som på sigt skal indeholde alle kontrakter og aftaler, både på 

køb under og over tærskelværdien, hvilket fremadrettet give Instituttet et bedre 
overblik over alle indgåede kontrakter og aftaler på Instituttet. 

 

Dertil arbejder SSI målrettet på at sikre kendskab til udbudsreglerne og 

retningslinjerne for udbudspligtige anskaffelser – særligt en øget 

kommunikationsindsats, der skal belyse og fremme en øget dialog med brugerne 

herom.  

 

 

 



 

Side 3 

Rigsrevisionen har fået tilsendt kopi af redegørelsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Magnus Heunicke 


