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Beskæftigelsesministerens redegørelse vedr, beretning nr. 8/2016 om statens
udbud af it-drift og —vedligeholdelse
Statsrevisorerne har den 14. december 2016 afgivet beretning nr. 8/20 16 om statens
udbud af it-drift og —vedligeholdelse. Statsrevisorerne anmoder med brev af den
22. december 2016 om en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som
beretningen giver anledning til.
Beretning nr. 8/20 16 og statsrevisorernes bemærkninger dertil giver anledning til
følgende bemærkninger på Beskæftigelsesministeriets område.
Indledningsvist vil jeg gerne kvittere for beretningen. Det er væsentligt, at staten
har fokus på korrekt udbud af it- drift og —vedligeholdelse. Jeg hæfter mig ved, at
beretningen ikke har givet Statsrevisorerne anledning til kritiske udbudsretlige be
mærkninger på Beskæftigelsesministeriets område.
Jeg tager Rigsrevisionens undersøgelse og statsrevisorernes bemærkninger til efter
retning. Jeg er enig i, at det er vigtigt, at der kan foretages genudbud og sikres reel
konkurrence på ministerområdet. Beskæftigelsesministeriet vil fortsat have fokus
på, at få sikret kontraktuelle bestemmelser, så rninisterområdet ikke bliver af
hængigt af sine leverandører.
Desuden er jeg enig i, at ministerområdet bedst muligt skal sikre sig mod den situa
tion, hvor kontrakter indgås med begrænset konkurrence. Det skal bl.a. ske ved et
øget fokus på designet af ministerområdets udbud, så udbuddene bliver endnu mere
interessante for flere af leverandørerne på markedet.
Jeg finder det positivt, at statsrevisorerne med tilfredshed har konstateret, at de 28
institutioner, der indgik i undersøgelsen, ved deres seneste kontraktindgåelser har
tilstræbt at sikre sig kontraktuelle forudsætninger for at kunne løsrive sig fra eksi
sterende kontrakter og gøre det muligt for andre leverandører at overtage opgaven.
I den forbindelse kan jeg oplyse, at Rigsrevisionens analyse vedrørende statens ud
bud af it-drift og —vedligeholdelse har givet anledning til, at Beskæftigelsesministe
net har iværksat et arbejde med at opdatere ministeriets tjekliste for kontraktindgå
else samt ministeriets generiske kontrakter.
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Jeg skal afslutningsvist bemærke, at ministeriet har sendt eksemplar af ovenstående
til rr@rigsrevisionen.dk.
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