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Ministerredegørelse vedrørende Beretning 19/2020 om revision af 

statens forvaltning for 2020 

Statsrevisorerne har anmodet om min redegørelse for, hvilke foranstalt-

ninger og overvejelser Beretningen om revision af statens forvaltning 

2020 giver anledning til, jf. § 18, stk. 2, i lov om revisionen af statens 

regnskaber m.m.  

På Børne- og Undervisningsministeriets område vedrører beretningen 

følgende: 

 Mangler i forbindelse med departementets, Styrelsens for Under-

visning og Kvalitet (STUK) samt Styrelsen for IT og Læring

(STIL) administration af indkøbsområdet. Statsrevisorerne har

generelt påpeget, at man finder det meget utilfredsstillende, at der

på 10 ministerområder, herunder ovenstående, har været sager

med regelbrud og forvaltningsmangler.

Nedenfor redegøres for de foranstaltninger og overvejelser, som beret-

ningen har givet anledning til på indkøbsområdet i Børne- og Under-

visningsministeriet. 

Det fremgår af beretningen, at ministeriet i 3 ud af 11 sager har fortaget 

indkøb uden om de forpligtende statslige indkøbsaftaler, at der i 3 ud af 

8 sager er sket overtrædelser af EU-regler og at BUVM i 8 sager ud af 20 

ikke har sikret, at indkøb er foretaget på markedsmæssige vilkår. Hoved-

parten af de konstaterede mangler er forekommet på IT-området i STIL. 
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For at sikre korrekthåndtering af indkøbsområdet fremadrettet er der 

iværksat flere aktiviteter.  

 

Ministeriet planlægger en opdatering af ministeriets intranet: ”Kanalen” 

med henblik på at samle vejledningsmateriale og give et bedre overblik 

over de enkelte faser og krav i indkøbsprocessen, herunder kravene til 

brugen af de statslige indkøbsaftaler og til markedsafdækning. De om-

talte sider på ”Kanalen” er fælles for departementet, STIL og STUK. Det 

skal bidrage til øge opmærksomheden på gældende regler om brug af 

statslige indkøbsaftaler og kravene til markedsafdækning i departementet 

og begge styrelser. 

 

Hertil har STIL i august 2021 etableret et særligt indkøbsteam i Kontor 

for Infrastruktur og Indkøb, der håndterer EU-udbud og indkøbssager, 

herunder indkøb af hardware, licenser og support. Teamet bistår fagkon-

torerne med at foretage indkøb på statens forpligtende aftaler, SKI’s 

rammeaftaler og styrelsens egne rammeaftaler, og medvirker til at sikre, 

at der i forbindelse med indkøb foreligger den nødvendige dokumenta-

tion. Information om styrelsens kontrakter, supportaftaler, licenser mm. 

er placeret i teamet, og informationerne påtænkes opsamlet i særlig data-

base, der skal give et bedre overblik over styrelsens kontrakter og aftaler, 

tilvejebringe erindringslister samt sikre videndeling.  

 

For så vidt angår de konkrete sager vedrørende EU-udbud, som er om-

talt i beretningen bemærkes, at STIL og STUK har truffet beslutning om 

at sende to af sagerne i EU-udbud, mens STIL i den tredje sag vedrø-

rende køb af såkaldte SPLA-licenser for hovedpartens vedkommende er 

overgået til indkøb under en statslige aftale. De resterende SPLA licenser 

forventes udfaset i forbindelse med opgradering til nye servere. 

 

I sagerne om manglende markedsafdækning på STIL’s område har styrel-

sen haft fokus på at flytte indkøbene over på SKI-aftaler mv. i videst 

muligt omfang, og ellers på at sikre tilstrækkelig dokumentation for at 

markedsafdækning er foretaget.  

 

For så vidt angår de øvrige sager omtalt i beretningen er der tale om alle-

rede gennemførte køb, hvor ministeriet tager Rigsrevisionens bemærk-

ninger til efterretning. Jf. de beskrevne initiativer ovenfor forventer jeg, 

at ministeriet fremadrettet vil sikre opmærksom på at følge reglerne på 

indkøbsområdet. 

 

Afslutningsvis bemærkes, at departementet vil fortsætte med at foretage 

tilsyn med compliance på indkøbsområdet, herunder et stikprøvebaseret 

tilsyn i forhold til manglende brug af statslige indkøbsaftaler og til om 

kravene vedrørende markedsafdækning er blevet fulgt. Det er forvent-

ningen, at tilsynet kan afdække, om der er behov for en yderligere vejled-

ningsindsats eller behov for øvrige initiativer. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

 


