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At vurdere begrundelsen for at flytte laboratoriet fra DTU til Københavns Universitet og de økonomiske konsekvenser heraf.
At undersøge sagsforløbet omkring etableringen af et veterinært laboratoriebyggeri på DTU/ Statens Serum Institut, herunder hvordan bevillingen på 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen er anvendt og om bevillingsregler er overholdt.
At undersøge om de med aktstykke 77 bevilgede midler er anvendt til
byggeri på DTU.

Baggrund
Statsrevisorerne har besluttet at imødekomme Finansudvalgets anmodning af
14. december 2017 om revisionsmæssig bistand. Anmodningen sker med
henvisning til § 2, stk. 7, i lov om statsrevisorerne og folketingsbeslutning om
Statsrevisorernes valg og virksomheds bestemmelse om folketingsudvalgs
bistand til fremskaffelse af revisionsmæssige oplysninger.
Regeringen har afsat en pulje på samlet 6 mia. kr. til et teknologisk løft af universiteternes laboratorier og laboratorieudstyr i finanslovsaftalen fra 2010 om
fordelingen af globaliseringsreserven. Bygningsstyrelsen udmønter laboratoriepuljen.
Ifølge Akt 77 fra folketingsåret 2012-2013 skulle 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen anvendes til dækning af en del af udgiften til tredje etape af Danmarks
Tekniske Universitet (DTU) samlokaliseringsplan på campus Lyngby i forbindelse med det veterinære beredskab. I juni 2017 vurderede Miljø- og Fødevareministeriet, at det, som følge af faglige og økonomiske synergier mellem
Københavns Universitets egne aktiviteter inden for sundheds- og veterinærområderne og den forskningsbaserede rådgivning ville være bedst at samle
laboratorieopgaverne på humanområdet og veterinærområdet på Statens Se-
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ruminstitut (SSI). Miljø- og Fødevareministeriet havde tidligere i 2013 i Akt 77
tilsluttet sig, at DTU gennemførte 3. etape af samlokaliseringsplanen.
På baggrund af Finansudvalgets behandling af fortroligt aktstykke B om opførelse af en ny laboratoriebygning på SSI udtrykte udvalget i en påtegning utilfredshed med, at udvalget under behandlingen af aktstykket ikke kunne få
oplyst, hvad et beløb på 80,3 mio. kr. stammende fra laboratoriepuljen, var
blevet anvendt til, uanset at beløbet ifølge aktstykke 77 fra folketingsåret
2012-13, skulle anvendes til byggeri på DTU i forbindelse med det veterinære
beredskab.
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