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Sundheds- og ældreministerens redegørelse til Statsrevisorerne om beretning nr. 23/2014 om revisionen af statsregnskabet
for 2014
Som anmodet i brev af 25. september 2015, ref. 15-000838-5, fremsendes hermed
min redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretning nr. 23/2014
om revisionen af statsregnskabet for 2014 har givet anledning til.
Ad punkt 147: Utilstrækkelig forvaltning af bygninger i Statens Serum Institut (SSI)
Jeg har noteret mig den rejste kritik af de manglende retningslinjer for, hvornår omog tilbygninger er bygningsforbedringer, der skal aktiveres, og hvornår om- og tilbygninger er udgifter til vedligeholdelse, der skal udgiftsføres. Jeg har endvidere noteret
mig kritikken af den utilstrækkelige vedligeholdelse af SSI’s bygninger i Allerød.
Jeg er enig i, at SSI bør udarbejde de retningslinjer, som Rigsrevisionen har anbefalet.
Jeg kan samtidig oplyse, at bygningerne i Allerød vil blive istandsat, såfremt disse ikke
bliver solgt som led i salget af SSI Diagnostica.
Ad punkt 148: Indtægtsfald som følge af forsinket kvalitetskontrol i Statens Serum
Institut
Det fremgår af beretningen, at Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at Statens
Serum Institut ikke har leveret ordrer tilbage fra 2013 og 2014 for 72,3 mio. kr., hvilket kan føre til indtægtstab for instituttet. Rigsrevisionen finder det ligeledes utilfredsstillende, at instituttet ikke har sikret, at den interne kvalitetskontrol råder over
et tilstrækkeligt antal fagligt kvalificerede medarbejdere.
Jeg skal hertil bemærke, at SSI siden igangsættelsen af salgsprocessen af vaccineproduktionen har haft problemer med at fastholde erfarne, kvalificerede medarbejdere
og skaffe erstatning for disse. Dette forhold har i sagens natur haft konsekvenser for
frigivelsesprocessen for de producerede batches og dermed også for SSI’s indtjening.
SSI er helt opmærksom på problemet med den forsinkede frigivelse og de konsekvenser, dette har for SSI indtjening i vaccinesektoren. SSI gør derfor, hvad der er muligt
for at skaffe personale. Men problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft og den
lange oplæringstid betyder, at frigivelserne forsinkes. Jeg kan oplyse, at der løbende i
2014 og 2015 er anvendt ekstra ressourcer på konsulentbistand til at afhjælpe frigivelsesproblemerne og ansættelse af erstatningspersonale.
Ad punkt 149: Manglende overholdelse af soliditetsgrad i Statens Serum Institut
Jeg har bemærket, at Rigsrevisionen finder, at Statens Serum Institut burde have haft
større fokus på det forøgede underskud i 2014 og på konsekvenserne for egenkapitalen og dermed for instituttets overholdelse af kravet om soliditetsgrad på mindst 35
pct. vedr. de forretningsmæssige aktiviteter, som fremgår som et særligt krav på fi-
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nansloven. Jeg har ligeledes noteret mig, at Rigsrevisionen forventer, at Instituttet
fremadrettet fokuserer på at overholde den særlige bevillingsbestemmelse.
Soliditetsgraden er udtryk for forholdet mellem egenkapitalen (værdien af bygninger
samt overført overskud) og balancesummen af de forretningsmæssige aktiviteter.
Det er min opfattelse, at det således ikke længere giver mening at operere med en
soliditetsgrad set i lyset af den igangværende salgsproces af de to forretningsområder
SSI Diagnostica og vaccineproduktionen og vaccinesektorens økonomi.
Jeg skal derfor bemærke, at ophævelse af den særlige bevillingsbestemmelse om
overholdelse af kravet om en soliditetsgrad på minimum 35 pct. indgår som en del af
det foreliggende forslag til finanslov for 2016.
Der er ved fremsendelsen af denne redegørelse sendt en kopi til Rigsrevisor.

Med venlig hilsen

Sophie Løhde

