Transport- og Energiministeriet
Den 23. november 2006
Statsrevisoratet
Christiansborg
Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 2/2006 om statens køb af juridisk bistand
Statsrevisorerne har ved brev af 19. oktober 2006 fremsendt ovenstående beretning og har anmodet om en redegørelse for beretningens indhold og konklusioner.
Den ønskede redegørelse følger her.
Indledningsvis skal det bemærkes, at den ene halvdel af beretningen omhandler
Finansministeriets håndtering mv. af kammeradvokatordningen. Jeg har naturligvis
ingen bemærkninger i relation til denne del af beretningen. Den anden del omhandler andre statsinstitutioners opgaver og processer ved køb af juridisk bistand,
både indenfor og udenfor kammeradvokatordningen. Det er i denne sidste del, at
Transport- og Energiministeriet indgår i beretningen.
Statsrevisorernes bemærkninger
Statsrevisorerne har ikke haft bemærkninger til Rigsrevisionens undersøgelse om
forhold vedrørende Transport- og Energiministeriet.
Jeg noterer dog, at statsrevisorerne generelt finder det positivt, at statens institutioner er tilfredse med kvaliteten af Kammeradvokatens bistand, samt at statens institutioner finder kammeradvokatordningen velfungerende.
Rigsrevisionens bemærkninger
Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen fremhæver departementets Lovsekretariat og
Selskabscenter som eksempler på enheder, der vidensopsamler og vidensdeler juridisk information på tværs af departementet og ministeriet.
Visse institutioner på ministerområdet har ikke til fulde levet op til kammeradvokatordningens forpligtigelser. Jeg noterer, at de relevante institutioner har oplyst, at
procedurerne for brug af Kammeradvokaten nu er blevet indskærpet internt i disse
institutioner.
Rigsrevisionens anbefalinger
I beretningen oplister Rigsrevisionen en række anbefalinger i relation til statsinstitutionernes håndtering af køb af en ydelse hos Kammeradvokaten. Anbefalingerne
omhandler bl.a. statsinstitutionernes fordele ved at udarbejde en beskrivelse af den
opgave, som Kammeradvokaten skal løse, og et estimat over de omkostninger, der
er forbundet med løsningen af opgaven.
Rigsrevisionens anbefalinger er indarbejdet i de retningslinjer, som gælder for departementets brug af Kammeradvokaten.
I relation til det øvrige ministerområde, vil konklusioner og anbefalinger fra Rigsrevisionens beretning blive videreformidlet gennem ministerområdets relevante faglige netværk.
./.

Min redegørelse fremsendes til Statsrevisoratet i 15 eksemplarer.
Samtidig fremsendes 1 eksemplar til Rigsrevisor, Landgreven 4, Postboks 9009,
1022 København K.
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