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Ministerredegørelse til Statsrevisorernes beretning nr. 17/2013 

"Beretning til statsrevisorerne om Bygningsstyrelsens anvendelse 

af totaløkonomi i statslige byggeprojekter" 

I det følgende redegøres for de foranstaltninger og overvejelser, som 

Statsrevisorernes beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i 

statslige byggeprojekter giver anledning til. 

Der redegøres for spørgsmål vedrørende budgetvejledningens bestemmelser og 

efterlevelse af disse.  

For så vidt angår beretningens øvrige kritikpunkter henvises til Klima-, Energi- og 

Bygningsministerens ministerredegørelse af 30. juni 2014. 

Efterlevelse af budgetvejledningens bestemmelser 

Formålet med budgetvejledningens bestemmelser er at understøtte eksisterende 

regler og vejledninger der på bygningsområdet fastsættes af de enkelte 

ressortministerier. 

Det er naturligvis væsentligt, at der er overensstemmelse mellem 

budgetvejledningen og Bygningsstyrelsens vejledninger for totaløkonomiske 

beregninger og vurderinger. Jeg har derfor noteret mig, at Finansministeriet og 

Bygningsstyrelsen i forbindelse med næste udgave af budgetvejledningen vil sikre, 

at der er overensstemmelse mellem budgetvejledningens bestemmelser og 

Bygningsstyrelsens bekendtgørelse og vejledning vedr. totaløkonomiske 

beregninger.  

Redegørelse for totaløkonomi i aktstykker til Finansudvalget 

Finansministeriet tager Rigsrevisionens kritik af, at der ikke eksplicit indgår 

totaløkonomiske beregninger og vurdering i aktstykkerne til efterretning. 

Finansministeriet bemærker at aktstykkerne, der indgår i beretningen, alle 

indeholder udgifts- og driftsposter, der er relevante i forbindelse med 

totaløkonomiske beregninger og vurderinger. 
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Finansministeriet har endvidere noteret, at Bygningsstyrelsen i forbindelse med 

udbudsprocessen anvender totaløkonomiske beregninger og vurderinger og i den 

løbende dialog med rådgivere mv. anlægger totaløkonomiske betragtninger. 

Finansministeriet vil fremadrettet sikre en mere systematisk tilgang til 

aktstykkerne, herunder styrke indsatsen for at totaløkonomiske beregninger og 

vurderinger eksplicit fremgår i bygningsaktstykker. Dette fremgår også af 

regeringens publikation ”En samlet strategi for offentlige investeringer”, hvor 

Finansministeriet vil tage initiativ til, sammen med relevante ressortministerier, at 

udarbejde en vejledning for udarbejdelse af bygningsaktstykker. 

Redegørelsen er også sendt til rigsrevisor.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjarne Corydon  


