
ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 

Den 15. juni 2005
Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes Beretning nr. 11 2004 om statens fællesudgifter

Med brev af den 3. marts 2005 har Statsrevisorerne fremsendt beretning nr. 11 2004 om statens

fællesudgifter.

Under henvisning til § 18, stk. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., vil jeg i det

følgende redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

I beretningen fremhæver Rigsrevisionen flere eksempler på sparsommelighed i relation til udgifter

til administrative funktioner. Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Økonomi- og

Erhvervsministeriets oprettelse af det administrative fællesskab - Koncernøkonomi – bliver

fremhævet som et godt eksempel til at opnå besparelser på udgifterne til de administrative

funktioner i de kommende år.

Jeg tager dog samtidig også til efterretning, at selvom Rigsrevisionen mener, at Økonomi- og

Erhvervsministeriet, som de tre øvrige undersøgte ministerier, har fokus på sparsommelighed i

håndteringen af deres udgifter til administrative funktioner, er det begrænset, hvor meget dette

fokus har udmøntet sig i besparelser i den undersøgte periode 2002-04. Jeg noterer mig imidlertid

også, at Koncernøkonomi blev oprettet midt i den undersøgte periode – i 2003 – og den fulde

effektiviseringsgevinst først forudsættes realiseret i 2006. Økonomi- og Erhvervsministeriet vil dog

også fortsat arbejde videre med kortlægning af udgiftsniveauet til de administrative funktioner på

ministerområdet med henblik på løbende at tilpasse fællesudgifterne i takt med ændrede

rammebetingelser, som Rigsrevisionen anbefaler.

Som Rigsrevisionen fremhæver, har Økonomi- og Erhvervsministeriet foretaget en kortlægning af

ministerområdets udgifter til de administrative funktioner i forbindelse med oprettelsen af

Koncernøkonomi. Der er endvidere fulgt op på udviklingen i ministerområdets udgifter efter

oprettelsen af Koncernøkonomi i forbindelse med en evaluering af Koncernøkonomi foretaget

primo 2005. Økonomi- og Erhvervsministeriet vil således til stadighed være opmærksom på

udgifternes udvikling. På baggrund af evalueringen er der udarbejdet en handlingsplan for

Koncernøkonomi, der blandt andet skal sikre, at ministerområdets ressourceforbrug til de

administrative funktioner ikke stiger i de kommende år.

Jeg tager endvidere til efterretning, at selvom Rigsrevisionen vurderer, at Økonomi- og

Erhvervsministeriet og de tre øvrige ministerier har fokus på sparsommelighed i håndteringen af

udgifter til husleje, er det kun i få tilfælde ført til konkrete besparelser på huslejen. Rigsrevisionen

har således ikke konstateret væsentlige reduktioner i ministeriernes udgifter til husleje i perioden

2002-2004. Det er dog tilfredsstillende, at flere af Økonomi- og Erhvervsministeriets institutioner –

Statens Byggeforskningsinstitut, Søfartsstyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen – særskilt

bliver fremhævet som gode eksempler på at have tilpasset af kontorarealforbrug og

huslejeudgifter til ændringer i personaletal. Et flertal af Økonomi- og Erhvervsministeriets

institutioner har således også haft et faldende kontorarealforbrug pr. årsværk.

Økonomi- og Erhvervsministeriet vil da også fortsætte med at udføre den årlige gennemgang af

huslejeområdet, der skal sikre, at huslejeudgifterne holdes i ro og samtidig fastholder styrelsernes

opmærksomhed på udgifterne. Økonomi- og Erhvervsministeriet vil endvidere være meget



opmærksom på, at der ikke kun fortsat opnås en mere effektiv kontorarealudnyttelse, men at det

også fører til egentlige huslejebesparelser i takt med, at det er muligt at afstå overskydende

lokaler. Gennemgangen i 2005 viser faktisk, at ministerområdets samlede udgifter forventes at

falde 4 % i perioden 2004-2007. Realiseringen af denne reduktion vil selvfølgelig blive fulgt tæt.

En kopi af denne redegørelse er samtidigt sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 1264

København K.

Med venlig hilsen

Bendt Bendtsen


