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Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 
20/2014 om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner 
 
I det følgende redegøres for de foranstaltninger og overvejelser, som beretning nr. 
20/2014 om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner giver mig anledning 
til. 
 
Det anføres i beretningen, at de videregående uddannelsesinstitutioner på en ræk-
ke forskellige områder kan tilrettelægge indkøbsområdet, så de i større grad end 
nu sikrer, at der foretages effektive og sparsommelige indkøb, og at lovgivningen 
overholdes. 
 
Statsrevisorerne har i den forbindelse bemærket, at de finder det meget utilfreds-
stillende, at institutionerne på en række områder ikke har fulgt gældende regler og 
god praksis for, at indkøb skal ske bedst og billigst. Statsrevisorerne har bemærket, 
at det anførte især gælder manglende overholdelse af gældende lovgivning om 
køb, der er omfattet af EU’s udbudsregler, og manglende overholdelse af tilbuds-
loven. 
 
Jeg skal gøre opmærksom på, at reglerne om EU’s udbudsregler og tilbudsloven 
henhører under erhvervs- og vækstministeren. 
 
Ansvaret for de bevillingsretlige regler, herunder budgetvejledningen og det stats-
lige udbudscirkulære (cirkulære nr. 2 af 13. januar 2001 om udbud af statslige 
drifts- og anlægsopgaver) henhører under finansministeren.  
 
Det følger af budgetvejledningen, at der ved disponeringen af bevillinger ”skal 
vises skyldige økonomiske hensyn”.  
 
Reglerne skal understøtte, at statslige opgaver løses så effektivt som muligt. Jeg 
finder ikke, at beretningen giver grundlag for at ændre disse regler.  
 
De videregående uddannelsesinstitutioner skal naturligvis overholde gældende 
regler og god praksis for indkøb, så det sikres, at de offentlige midler anvendes 
effektivt – også når der købes ind.  Det understreges yderligere af, at indkøb på de 
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videregående uddannelsesinstitutioner udgør en væsentlig udgift, og af at beret-
ningen peger på, at der er et stort effektiviseringspotentiale på de videregående 
uddannelsesinstitutioner. 
 
Jeg skal i øvrigt bemærke, at selvejende statsinstitutioner har mulighed for på en 
række områder at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler, som Statens 
Indkøb og SKI indgår, jf. budgetvejledningens pkt. 2.4.13. 
 
De centralt koordinerede indkøbsaftaler skal gøre det nemmere og billigere at 
købe ind. Når indkøbet koordineres kan et større indkøbsvolumen udnyttes til at 
opnå lavere priser. Samtidig reduceres institutionens omkostninger forbundet med 
indkøb (markedsundersøgelser, udbud mv.).  
 
Denne redegørelse fremsendes samtidig til Rigsrevisionen. 
  
Med venlig hilsen 
 
 
Claus Hjort Frederiksen 


