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Den 13. oktober 2005
 
Statsrevisoratet har ved brev af 15. juni 2005 fremsendt beretning nr. 16 2004 om Post Danmark
A/S.

Beretningen vedrører tilsynet med Post Danmark A/S’ regnskabsopbygning, og tilsynet med Post

Danmark A/S’ overholdelse af de sektor- og konkurrenceretlige regler.

Jeg har bemærket, at Rigsrevisionen konstaterer, at Transport- og Energiministeriet og Post

Danmark A/S har sikret, at opdeling og organisering af regnskaberne er foretaget i

overensstemmelse med de sektor- og konkurrenceretlige regler og gennemført korrekt.

Det er mindre tilfredsstillende, at Rigsrevisionens undersøgelser har vist, at de af Post Danmark

A/S fastlagte retningslinjer og arbejdsgange, der skal sikre overholdelsen af de sektor- og

konkurrenceretlige regler ikke i alle tilfælde er blevet overholdt. Det er ligeledes mindre

tilfredsstillende, at der har været forskellige mangler ved priskalkulationsværktøjet.

Jeg har noteret mig, at Post Danmark A/S i 2004 og 2005 har taget en række initiativer, der

reducerer risikoen for, at de konkurrenceretlige regler overtrædes.

På baggrund af Rigsrevisionens undersøgelser, har jeg anmodet Post Danmark A/S om at

udarbejde en redegørelse for, hvilke konkrete initiativer, som Post Danmark A/S har iværksat med

henblik på at følge op på de kritikpunkter som Rigsrevisionen fremfører i beretningen, og som

Statsrevisorerne finder mindre tilfredsstillende.

Når jeg har modtaget redegørelsen fra Post Danmark A/S, vil jeg fremsende den til orientering for

statsrevisorerne.

Vedrørende revisionen af de konkurrenceretlige retningslinjer og regnskabsreglementet for Post

Danmark A/S, som også omtales i beretningen, har færdiggørelsen af dette arbejde afventet

Konkurrencemyndighedernes afgørelse i en klagesag imod Post Danmark A/S anlagt af

forbrugerkontakt a-s.

Transport- og Energiministeriet har i mellemtiden, sammen med Post Danmark A/S og efter

drøftelser med Konkurrencestyrelsen, udarbejdet et udkast til nyt regnskabsreglement baseret på

en forventning om udfaldet af klagesagen ved konkurrencemyndighederne.

Konkurrenceankenævnet har nu truffet afgørelse i sagen. Selv om såvel Post Danmark A/S og

Forbrugerkontakt a-s har indbragt visse elementer i sagen for domstolene, er det vurderingen, at

der nu er skabt så megen klarhed over hvorledes konkurrenceretlige sager vedrørende Post

Danmark A/S bedømmes, at arbejdet med at revidere de konkurrenceretlige retningslinjer kan

færdiggøres.

Transport- og Energiministeriet har på den baggrund afholdt et nyt møde med

Konkurrencestyrelsen, og vil nu fastsætte en proces med henblik på at færdiggøre de nye regler i

løbet af de kommende uger.

Når de nye regler er endeligt gennemført, vil jeg fremsende disse til statsrevisorerne. Reglerne vil

ligeledes blive fremsendt til EU-kommissionen til orientering.

Med venlig hilsen

Flemming Hansen


