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Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

 

 

Vedrører: 

 

 

Statsrevisorernes beretning nr. 5/05 om vedligeholdelse af statens bygninger 

 

Finansministerens redegørelse af 6. marts 2006 

Videnskabsministerens redegørelse af 30. marts 2006 

Forsvarsministerens redegørelse af 12. april 2006 

Justitsministerens redegørelse af 18. april 2006 

 

1. Beretningen omhandlede vedligeholdelsen af statens bygninger og omfattede 

konkret bygninger hørende under forsvaret, Kriminalforsorgen, Statens Forsknings- 

og Uddannelsesbygninger samt Slots- og Ejendomsstyrelsen. 

 Statsrevisorerne kritiserede i deres bemærkninger til beretningen, at Kriminalfor-

sorgen og forsvaret kun delvist havde opretholdt bygningernes vedligeholdelsesstand, 

hvorved der var oparbejdet betydelige efterslæb på vedligeholdelsen. Statsrevisorerne 

påtalte endvidere, at forsvaret ikke havde et opdateret overblik over bygningernes ved-

ligeholdelsesbehov. 
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Forsvarsministerens redegørelse 

 
2. Forsvarsministeren har i sin redegørelse oplyst, at der i indeværende forsvarsforlig 

er iværksat en forbedret organisering og styring af området ved oprettelse af én an-

svarlig myndighed, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Tjenesten vil bli-

ve oprettet i 2007. 

 Det fremgår af redegørelsen, at forsvaret har iværksat en fornyet gennemgang af 

bygningernes tilstand med henblik på at tilvejebringe et opdateret overblik over be-

hovet for investeringer til bygningsvedligeholdelsesområdet. Denne opgave har net-

op været udbudt i licitation, og kontrakterne er indgået primo april 2006, hvorefter 

udførelsen af opgaven vil blive iværksat. Gennemgangen af forsvarets bygninger for-

ventes afsluttet primo november 2006. Herefter vil der blive foretaget en detaljeret 

og prioriteret planlægning af de samlede vedligeholdelsesopgaver, som derfor vil kun-

ne iværksættes i 1. halvår 2007, hvor netop Forsvarets Bygnings- og Etablissements-

tjeneste overtager det samlede ansvar for bygningsvedligeholdsområdet. 

 Det fremgår videre, at planlægning og prioritering inden for bygningsvedligehol-

delse vil blive omlagt fra de tidligere decentrale registrerings- og styringsværktøjer og 

integreret i Forsvarskommandoens virksomhedsstyringssystem DeMars. Ministeren 

forventer, at integrationen af de opgjorte vedligeholdelsesbehov og den medfølgende 

prissætning i DeMars vil skabe bedre mulighed for et kontinuerligt og opdateret bil-

lede af bygningsmassens vedligeholdstilstand og -behov samt en optimering af den 

fremtidige opgavevaretagelse og resurseudnyttelse. Fremadrettet vil overholdelse af 

tilsyn og planlægning af inspektionshyppighed blive en styrende faktor for tjenestens 

produktion. Det er oplyst, at arbejdet er iværksat og forventes tilendebragt i 1. halvår 

2007. 

 

3. Ifølge forsvarsministerens redegørelse er det vurderingen, at de organisatoriske til-

tag og den øgede inddragelse af DeMars i sammenhæng med de afsatte økonomiske 

midler, svarende til ca. 3,7 mia. kr. i indeværende forligsperiode, vil medføre, at ho-

vedparten af bygningsefterslæbet vil være indhentet i 2009. 

 Forsvarsministeren oplyser særskilt, at et pilotprojekt for renovering af de gule stok-

ke i Nyboder, der repræsenterer et ikke ubetydeligt vedligeholdelsesefterslæb, er sat 

midlertidigt i bero. Projektet vil afvente en kortlægning af det samlede behov for tje-

neste- og lejeboliger i forsvaret. På baggrund heraf vil forsvaret udarbejde en hand-
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lingsplan for, hvorledes det nødvendige antal tjeneste- og lejeboliger kan tilvejebrin-

ges, herunder en håndtering af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb i de gule stokke 

i Nyboder. Undersøgelsen, herunder handlingsplanen, forventes at foreligge i efteråret 

2006 og vil endvidere behandle mulighederne for et eventuelt offentligt-privat samar-

bejde for derigennem at få skabt en hensigtsmæssig udnyttelse af de rådige resurser. 

 Jeg har med tilfredshed noteret mig forsvarets initiativer med henblik på at skabe 

et opdateret overblik over bygningernes vedligeholdelsesstand, ligesom jeg finder det 

tilfredsstillende, at hovedparten af bygningsefterslæbet forventes at være indhentet i 

2009. Jeg vil følge op på de iværksatte initiativer. 

 

Justitsministerens redegørelse 

 
4. Justitsministeren tager i sin redegørelse statsrevisorernes og Rigsrevisionens be-

mærkninger til efterretning. Ministeren oplyser, at Kriminalforsorgens betydelige ved-

ligeholdelses- og genopretningsefterslæb skal ses i lyset af, at et helt nyt fængsel på 

Emner Mark i Østjylland bliver åbnet i 2006, og at det i forbindelse med Kriminalfor-

sorgens nuværende flerårsaftale er besluttet også at bygge et nyt fængsel øst for Store-

bælt. 

 Jeg tager ministerens tilkendegivelser som udtryk for, at Kriminalforsorgen vil ud-

arbejde en langsigtet plan for nedbringelse af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb 

på Kriminalforsorgens bygninger, og at de nye fængsler vil indgå heri. Jeg vil følge 

udarbejdelsen af en sådan plan. 

 

Finansministerens redegørelse 

 
5. Finansministeren har i sin redegørelse oplyst, at Finansministeriet agter at foretage 

de præciseringer i regelgrundlaget for vedligeholdelse af statens bygninger, som Rigs-

revisionen har anbefalet. Ministeriet vil overveje, om det er hensigtsmæssigt, at anbe-

falingerne indarbejdes i de rammeaftaler om tilsyn med statens bygninger i 2007, som 

skal i udbud i løbet af 2006. Derudover vil anbefalingerne blive indarbejdet i forbin-

delse med den førstkommende revision af cirkulære nr. 160 om vedligehold af statens 

bygninger. 

 Jeg finder finansministerens redegørelse tilfredsstillende. 
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Videnskabsministerens redegørelse 

 
6. Videnskabsministeren noterer sig i sin redegørelse, at det er lykkedes at oprethol-

de vedligeholdelsesniveauet på universiteterne, og oplyser, at Videnskabsministeriet 

har taget skridt til, at der opsamles datamateriale, der kan understøtte, om vedligehol-

delsesniveauet også fremover vil kunne opretholdes. 

 Jeg har med tilfredshed noteret mig ministeriets tiltag. 

 

Afslutning 

 
7. Sammenfattende anser jeg ministrenes initiativer eller tilkendegivelser for tilfreds-

stillende. 

 Jeg vil fortsat følge forsvarets initiativer med henblik på at skabe et opdateret over-

blik over bygningernes vedligeholdelsesstand. Jeg vil desuden følge arbejdet med en 

langsigtet plan for nedbringelse af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på Kriminal-

forsorgens bygninger. 

 Jeg forventer at orientere statsrevisorerne i et notat herom i 2007. 

 

 

 

Henrik Otbo 
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