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Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes brug af 

konsulenter  

 

I brev af 22. juni 2017 har Statsrevisorerne anmodet om en redegørelse for, hvilke 

overvejelser og foranstaltninger beretning nr. 19/2016 om regionernes brug af konsu-

lenter giver anledning til. 

 

Jeg finder ligesom Statsrevisorerne, at det ikke er tilfredsstillende, at regionerne ikke 

har sikret sig en sparsommelig, korrekt og strategisk brug af konsulenter.  
 

Endvidere finder jeg ligesom Statsrevisorerne, at det ikke er tilfredsstillende: 

 

 at Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Sjælland ikke i til-

strækkelig grad har købt konsulentydelser bedst og billigst 

 at Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Sjælland i 45 pct. af 

de gennemgåede konsulentkøb ikke har overholdt lovgivningen 

 at Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Sjælland i ca. halv-

delen af de gennemgåede konsulentkøb ikke har dokumenteret overvejelser 

om behov og omkostninger forud for konsulentkøbet. 

 

Jeg finder i den forbindelse anledning til at fremhæve, at regionerne er selvstændige 

myndigheder, som indgår i den offentlige forvaltning. Regionerne står ikke i over-

/underordnelsesforhold til nogen andre myndigheder, hvorfor regionernes forhold og 

styringen af regionerne ordnes ved lov. At regionerne er selvstændige myndigheder, 

der ikke står i over-/underordnelsesforhold til andre myndigheder, indebærer også, at 

regionsrådet selvstændigt har ansvaret for, at regionens interne regler, retningslinjer, 

procedurer og administration er i overensstemmelse med lovgivningen. Regionerne er 

underlagt det almindelige kommunale og regionale tilsyn, der varetages af Ankestyrel-

sen med Økonomi-og Indenrigsministeriet som øverste tilsynsmyndighed. Ankestyrel-

sen er uafhængig i udøvelsen af tilsynet.  

 
Jeg skal videre i forhold til navnlig spørgsmålet om, hvorvidt regionernes brug af kon-
sulenter har været i overensstemmelse med lovgivningen bemærke, at jeg har ansva-
ret for de generelle rammer for regionernes styrelse, herunder regionernes økonomi, 
som er fastlagt i regionsloven med tilknyttede bekendtgørelser.  
 
Jeg har derimod bl.a. ikke ansvaret for udbudsdirektivet, udbudsloven eller tilbudslo-
ven, herunder regionernes overholdelse heraf. De nævnte områder hører under er-
hvervsministeren.   
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Beretningen giver mig ikke anledning til at foreslå ændring af eksisterende lovgivning 

inden for mit ressortområde, da der ikke er rejst kritik af disse lovgivningsmæssige 

rammer. 

 

Jeg har i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 3, indhentet en udtalelse fra de fem 

regionsråd om, hvilke overvejelser og foranstaltninger beretningens indhold og kon-

klusioner og Statsrevisorernes bemærkninger giver anledning til. Udtalelserne fra re-

gionerne er vedlagt. 

 

Det er mit indtryk, at regionerne generelt har taget Statsrevisorernes og Rigsrevisio-

nens kritik til efterretning på tilfredsstillende måde og har fulgt op på Statsrevisorernes 

og Rigsrevisionens bemærkninger. 

 

Kopi af redegørelsen og bilag er sendt til Rigsrevisionen. 

 
Med venlig hilsen 

Simon Emil Ammitzbøll 

 


