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Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af be-

retning nr. 18/2017 om udflytning af statslige arbejdspladser 

Statsrevisorerne har fremsendt ovennævnte beretning og har bedt om en rede-

gørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet an-

ledning til.  

Jeg noterer mig, at såvel Statsrevisorerne som Rigsrevisionen finder det til-

fredsstillende, at ministeriernes arbejde med at udflytte de statslige arbejds-

pladser samlet set har været varetaget hensigtsmæssigt.  

Rigsrevisionen belyser i beretningen Bygningsstyrelsens arbejde med at finde 

egnede lokaler til de udflyttede arbejdspladser og det arbejde, der bagefter føl-

ger med at tilpasse lokaleforbruget i københavnsområdet. Jeg noterer mig de 

forhold, som Rigsrevisionen nævner i beretningen vedr. dette.  

Som det endvidere fremgår af beretningen, har Rigsrevisionen udarbejdet en 

status på udflytningen af de statslige arbejdspladser, som er afledt af Bedre 

Balance 1. Statusopgørelsen har fokus på temaer om udflytningernes påvirk-

ning af styrelsernes produktions-, økonomi- og personaleforhold. 

I Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er flere af de besluttede udflytnin-

ger allerede gennemført, og der er lagt køreplaner for de resterende udflytnin-

ger.  

Det blev med Bedre Balance 1 besluttet at udflytte Banedanmarks sjællandske 

vedligeholdelsesaktiviteter til Ringsted, så organisationen fik en central place-

ring på jernbanenettet midt på Sjælland. Den første større gruppe af arbejds-

pladser er nu flyttet til Ringsted i midlertidige lokaler, og de øvrige arbejds-

pladser følger efter, så snart den samlede lokaleløsning er klar. 

Det blev også besluttet at etablere en ny styrelse, Færdselsstyrelsen, i Ribe med 

opgaver fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. regulering af og tilsyn med 

færdsels- og bilområdet. Færdselsstyrelsen åbnede 1. februar 2016 og markere-

de den fysiske start på udflytningen af de statslige arbejdspladser.  

Med Bedre Balance 1 er også dele af Bygningsstyrelsen forskudt til Skander-

borg, andre dele af Banedanmark er blevet etableret i Fredericia, Havarikom-



 
 
 
 

Side 2/2 missionen for Civil Luftfart og Jernbane har fået kontor i Ringsted og i Viborg 

er et Taksationssekretariat blevet oprettet.  

Jeg noterer mig således, at de geografiske udflytninger har været gennemførba-

re. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har været optaget af de samme 

temaer om udflytningernes påvirkning af produktion, økonomi og personale, 

som Rigsrevisionen har undersøgt, og som statusopgørelsen i beretningen har 

afdækket. 

Bedre Balance 2 blev lanceret i januar måned i år. Transport-, Bygnings- og 

Boligministeriet valgte at bygge videre på de opnåede erfaringer vedr. etable-

ring og organisering fra Bedre Balance 1.  

Banedanmark flytter således yderligere arbejdspladser til Ringsted, som skal 

varetage opgaver indenfor trafikplanlægning. Dermed flyttes et fagligt samlet 

område til Ringsted, som sammen med de allerede eksisterende funktioner, 

skal arbejde med at optimere den løbende trafikplanlægning og aktiviteter i 

infrastrukturen.  

Til Færdselsstyrelen i Ribe flyttes opgaver indenfor erhvervstransport, herun-

der taxi-området. Dermed samles opgaver vedr. færdselsområdet og der skabes 

bedre sammenhæng mellem regulering og tilsyn.  

Til Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg flyttes desuden et mindre antal arbejdsplad-

ser. 

Jeg ser nu frem til det videre arbejde med at fuldføre udflytningsplanerne. 

Samtidig glæder jeg mig over, at de allerede udflyttede arbejdspladser på nye 

steder rundt om i landet hver dag understøtter ministerområdets store produk-

tionsapparat og store geografiske spredning. 

En kopi af mit brev er sendt til rigsrevisor. 

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 

 


