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Ministerredegørelse vedrørende statsrevisorernes beretning nr. 19/2017 om 
veterinært laboratoriebyggeri på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)  
 

Jeg har den 28. juni 2018 modtaget Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevi-

sionens beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU. Jeg skal herved tak-

ke for beretningen og redegøre for de overvejelser og foranstaltninger, som beret-

ningen har givet anledning til.  

 

Som det fremgår af beretningen har formålet med undersøgelsen været at vurde-

re, om DTU har anvendt hele eller dele af bevillingen på 80,3 mio. kr. fra laborato-

riepuljen i overensstemmelse med Akt 77 25/4 2013. I tilknytning hertil har Rigsre-

visionen undersøgt, om Uddannelses- og Forskningsministeriet har orienteret 

Finansudvalget om væsentlige ændringer af laboratoriebyggeriet på DTU. 

 

Det fremgår af beretningen, at byggeriet er annulleret, og at de 80,3 mio. kr. ikke 

er blevet anvendt. Bygningsstyrelsen (BYGST) vurderer, at der ikke er hjemmels-

grundlag for at udbetale de 80,3 mio. kr. til DTU, da laboratoriet ikke er opført. 

Undersøgelsen viser, at DTU ikke er enig i BYGST’s vurdering af udbetalingsbe-

tingelserne, og at DTU på tidspunktet for afgivelsen af beretningen endnu ikke 

havde anmodet BYGST om udbetaling af midlerne. En eventuel udbetaling af 

midlerne afventer derfor BYGST’s afgørelse på baggrund af en anmodning fra 

DTU. Midlerne står derfor fortsat hensat hos BYGST. 

 

Videre fremgår det af beretningen, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i 

forbindelse med behandling af et fortroligt aktstykke gav oplysninger om sagen og 

forventer at forelægge et orienterende aktstykke, når BYGST har afsluttet sagsbe-

handlingen vedrørende udbetalingen af laboratoriepuljemidler til DTU’s samlokali-

sering. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at det orienterende aktstykke bør inde-

holde en orientering om annulleringen af veterinærlaboratoriet og om laboratorie-

puljemidlerne bevilget med Akt 77.  

 

Statsrevisorerne bemærker, at Statsrevisorerne finder det relevant, at Uddannel-

ses- og Forskningsministeriet vil forelægge et orienterende aktstykke til Finansud-

valget i 2018, der bl.a. giver en status på de 80,3 mio. kr. 

 

Jeg kan oplyse, at det fortsat er Uddannelses- og Forskningsministeriets forvent-

ning at forelægge et orienterende aktstykke til Finansudvalget i 2018, idet fore-

læggelsen af aktstykket forudsætter, at der foreligger en afgørelse fra BYGST på 

baggrund af en anmodning fra DTU om udbetaling af midlerne. 
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Jeg skal afslutningsvis bemærke, at denne redegørelse også er fremsendt til Rigs-

revisionen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Tommy Ahlers 

 


