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Opfølgning i sagen om Skatteministeriets styring af øko-
nomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderings-
system (beretning nr. 18/2016) 

1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om Skatteministeriets styring af øko-

nomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, som blev indledt med en 
beretning i 2017. Vi har tidligere behandlet sagen i notat til Statsrevisorerne af 12. ok-
tober 2017 og 14. september 2020. 
 

 
Konklusion 

  
Rigsrevisionen fulgte op på beretningen om Skatteministeriets styring af økonomien i 

udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem i et notat til Statsrevisorerne i sep-

tember 2020. Rigsrevisionen konkluderede bl.a. i notatet, at Skatteministeriet fortsat 

ikke havde etableret et tilstrækkeligt styringsgrundlag for projektet, og at ministeriet 

derved ikke havde overblik over, hvad det ville koste at færdigudvikle systemet. På bag-

grund af dette notat anmodede Statsrevisorerne Rigsrevisionen om at udarbejde en ny 

beretning om Skatteministeriets udvikling af det nye ejendomsvurderingssystem. Den 

nye beretning er afgivet sammen med dette notat.  

 

Rigsrevisionens nye beretning om Skatteministeriets styring af det nye ejendomsvur-

deringssystem behandler de 2 punkter, som Rigsrevisionen ikke har afsluttet i forhold 

til beretningen fra 2017. Beretningen behandler endvidere de mangler i ministeriets sty-

ring, som Statsrevisorerne kritiserede på baggrund af Rigsrevisionens notat. Statsrevi-

sorernes bemærkninger til notatet er optaget i Endelig betænkning over statsregnska-

bet for 2019.  

 

På den baggrund finder Rigsrevisionen, at Rigsrevisionens opfølgning på beretningen 

fra 2017 kan afsluttes, idet de 2 udestående punkter bliver behandlet i Rigsrevisionens 

nye beretning. 

I. Baggrund 

2. Rigsrevisionen afgav i juni 2017 en beretning om Skatteministeriets udvikling af det 
nye ejendomsvurderingssystem. Beretningen handlede om Skatteministeriets etable-
ring af et grundlag for at kunne styre økonomien og om ministeriets opfølgning herpå. 
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3. Rigsrevisionen afgav i oktober 2017 et notat, i henhold til rigsrevisorlovens §  18, stk. 
4, om de initiativer, som skatteministeren havde iværksat og ville iværksætte som føl-
ge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. Det fremgik af 
notatet, at Rigsrevisionen fortsat ville følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne 
om: 
 
• resultaterne af Skatteministeriets arbejde med at etablere et styringsgrundlag, der 

sikrer, at ministeriet løbende og afslutningsvis kan følge op på sammenhængen 
mellem budget, forbrug og leverancer, herunder ministeriets arbejde med fremad-
rettet at dokumentere sine skøn over udgifterne 

• resultaterne af Skatteministeriets planlagte og igangsatte initiativer i forhold til at 
følge op på økonomien i udviklingen af it-systemet, så ministeriet løbende har 
overblik over, om de resterende leverancer kan gennemføres inden for det reste-
rende budget. 

 
4. Rigsrevisionen fulgte op på beretningen i et notat fra september 2020. I notatet fandt 
Rigsrevisionen det utilfredsstillende, at Skatteministeriet fortsat ikke havde etableret 
et tilstrækkeligt styringsgrundlag for projektet Ministeriet havde ikke overblik over pro-
jektets resterende leverancer og havde ikke etableret sammenhæng imellem budget 
og de leverancer, der var lagt til grund for projektets økonomi. Der var ifølge ministe-
riet tillige en risiko for, at den eksisterende økonomiske ramme ikke var tilstrækkelig 
til at færdigudvikle systemet. 
 
Da Statsrevisorerne behandlede notatet, fandt de det bl.a. meget utilfredsstillende, at 
Skatteministeriet fortsat ikke havde etableret et tilfredsstillende grundlag for at styre 
økonomien i det nye ejendomsvurderingssystem. Statsrevisorernes bemærkninger til 
notatet er optaget i Endelig betænkning over statsregnskabet for 2019. 
 
På baggrund af notatet anmodede Statsrevisorerne i oktober 2020 Rigsrevisionen om 
at undersøge den samlede økonomi mv. i Skatteministeriets udvikling af det nye ejen-
domsvurderingssystem. Rigsrevisionens nye beretning behandler de 2 punkter, som 
Rigsrevisionen ikke har afsluttet i forhold til beretningen fra 2017. Beretningen behand-
ler endvidere de mangler i ministeriets styring, som Statsrevisorerne kritiserede på 
baggrund af Rigsrevisionens notat. 

II. Afslutning 

5. Da den nye beretning behandler de 2 udestående opfølgningspunkter, vurderer Rigs-
revisionen, at beretningen fra 2017 kan afsluttes.  
 
Hele sagen og dens dokumenter kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på 
www.ft.dk/Statsrevisorerne. 
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