Ministeren

Rigsrevisionen,
Landgreven 4,
1301 København K

Svar til Statsrevisorerne om Rigsrevisionens beretning om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner
Jeg har den 19. august 2015 modtaget Rigsrevisionens beretning om indkøb på
videregående uddannelsesinstitutioner og Statsrevisorernes bemærkninger hertil.
Rigsrevisionen påpeger i sin beretning, at de videregående uddannelsesinstitutioner på en række forskellige områder samlet set kan tilrettelægge indkøbsområdet,
så de i større grad end nu sikrer, at der foretages effektive og sparsommelige indkøb, og så lovgivningen altid overholdes. Undersøgelsen viser også, at der er institutioner, som i de seneste år har identificeret indkøbsområdet som et væsentligt
område, der kan bidrage til at frigøre ressourcer til institutionernes kerneydelser.
Som følge deraf har disse institutioner professionaliseret deres indkøb eller er i
gang med det.
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Rigsrevisionen anbefaler, at institutionernes retningslinjer for indkøb indeholder
den nødvendige information om, hvordan indkøbere på institutionerne skal agere
sparsommeligt og i henhold til gældende regler og god praksis på området. Rigsrevisionen finder, at flere af institutioners retningslinjer for indkøb kunne styrkes,
hvis institutionerne gav indkøberne anvisninger om bl.a. beregning af kontraktværdier i relation til tærskelværdier knyttet til EU’s udbudsregler og tilbudsloven,
og krav til konkurrenceudsættelse af køb under tilbudslovens tærskelværdier.
På baggrund af beretningen finder Statsrevisorerne det meget utilfredsstillende, at
institutionerne på en række områder ikke har fulgt gældende regler og god praksis
for, at indkøb skal ske bedst og billigst. Statsrevisorerne finder det også utilfredsstillende, at der i mange tilfælde ikke udvises sparsomlighed ved væsentlige indkøb
under tærskelværdierne, bl.a. når der anvendes faste leverandører til løbende drifts
og vedligeholdelse.
Indkøb på uddannelsesinstitutioner er et økonomisk væsentligt område, hvorfor
jeg tilslutter mig Rigsrevisionens og Statsrevisorernes opfattelse af, at uddannelsesinstitutionerne skal udvise sparsomlighed ved indkøb samt følge gældende regler
og god praksis for, at indkøb skal ske bedst og billigst.
Jeg har derfor bedt Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS) om at følge op
over for alle videregående uddannelsesinstitutioner ved at bede dem om at indsende en redegørelse for, hvordan den enkelte institution vil følge op på Rigsrevisionens beretning. Jeg har samtidig bedt UDS om over for institutionerne at underSide
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strege vigtigheden af, at institutionerne køber bedst og billigst ind, og at institutionerne følger de gældende regler på området.
UDS har modtaget de ønskede redegørelser fra institutionerne, der viser, at institutionerne har iværksat eller vil iværksætte initiativer med henblik på efterlevelse af
Rigsrevisionens anbefalinger, således, at institutionerne sikrer overholdelse af gældende regler og at indkøb sker bedst og billigst.
UDS vil følge udviklingen på området gennem det systematiske økonomiske tilsyn
med institutionernes årsrapporter og revisionsprotokollater, og vil i relevant omfang indgå i dialog med institutionernes ledelser om emnet.

Med venlig hilsen

Styrelsen for Videregående
Uddannelser

Esben Lunde Larsen
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