
 
 
 

  Side 1/2 

 
Statsrevisorernes Sekretariat 
Folketinget, Christiansborg 
1240 København K 
 
 

Jeg har 27. august 2021 modtaget Statsrevisorernes beretning 19/2020 om sta-
tens forvaltning i 2020, og skal i den anledning afgive følgende redegørelse: 
 
Jeg kan konstatere, at Uddannelses- og Forskningsministeriet indgår i beretningen 
med sager inden for løn- og indkøbsforvaltning. Der er i forhold til alle de omtalte 
tilfælde taget initiativ til at afhjælpe problemstillingerne.  

Jeg noterer mig, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i 4 ud af 22 udvalgte 
indkøbssager har indkøbt uden om statens forpligtende aftaler. Samtidig har mini-
steriet i 2 ud af 8 tilfælde haft regelbrud ved køb, hvor der kunne være grænse-
overskridende interesse i forhold til andre EU-lande. Yderligere har ministeriet i 3 
ud af 6 indkøbssager ikke overholdt reglerne om EU-udbud.  

Initiativer på ministerområdet 
Uddannelses- og Forskningsministeriet har oprettet en ny compliance-enhed, som 
på en række områder skal være med til at understøtte, at forvaltningen sker inden 
for reglerne. Det gælder også i forhold til indkøbs- og lønforvaltning. 
 
Kommentarer til konkrete sager 
Copenhagen Business School (CBS) engangsvederlag 
Jeg ser med alvor på kritikken vedrørende CBS’ udbetaling af et engangsvederlag 
på 692.000 kr. til en afgået rektor. Sagen har haft høj prioritet i ministeriet. Uddan-
nelses- og Forskningsstyrelsen vil ved den næste tilskudsudbetaling tilbageholde 
692.000 kr. i det samlede driftstilskud. Samtidig undersøger CBS, om der skal rej-
ses krav mod et eller flere bestyrelsesmedlemmer.  
 
Jeg er tilfreds med de opfølgende initiativer, som CBS og styrelsen har taget.    
 
Det Kongelige Akademi | Arkitektur, Design, Konservering (KADK) 
KADK kritiseres for regelbrud i forbindelse med indkøb af grafikkort og licenser. 
Ved indkøbene har KADK handlet uden om indkøbsaftalerne i Statens indkøbs-
program, ligesom købet oversteg tærskelværdien og dermed burde have været i 
EU-udbud.  
 
KADK har taget kritikken til efterretning, og har generelt styrket fokus på indkøbs-
området. 
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Uddannelses- og 
Forskningsministeriet 
  

 
Jeg har ingen yderligere bemærkninger til beretningen om statens forvaltning.  
 
Denne redegørelse er ligeledes sendt til Rigsrevisionen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jesper Petersen 


