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Ministerredegørelse vedrørende Statsrevisorernes og Rigsrevisionens 
beretning nr. 18/2017 om udflytning af statslige arbejdspladser 
Jeg har ved brev af 20. juni 2018 modtaget Statsrevisorernes og Rigsrevisionens 
beretning nr. 18/2017 om udflytning af statslige arbejdspladser. Statsrevisorerne 
har på den baggrund anmodet mig om en redegørelse for, hvilke foranstaltninger 
og overvejelser, beretningen giver anledning til, jf. § 18, stk. 2, i lov om revisionen 
af statens regnskaber m.m. 

Helt overordnet kan jeg med tilfredshed konstatere, at statsrevisorerne finder det 
tilfredsstillende, at ministeriernes arbejde med at udflytte de statslige arbejdsplad-
ser samlet set har været varetaget hensigtsmæssigt.  

Statsrevisorerne konstaterer endvidere, at en række institutioner har oplevet, at 
opgavevaretagelsen og sygefraværet har været påvirket negativt i de institutioner, 
der har været berørt af Bedre Balance I og II. Det flugter med konklusionen i 
Finansministeriets erfaringsopsamling og med regeringens løbende udmeldinger 
om, at flytningerne kunne føre til, at institutionerne i en periode ville miste ’flyve-
højde’. Det fremgår også af Finansministeriets erfaringsopsamling, at udfordrin-
gerne synes at være størst for institutioner, der står midt i flytteprocessen, mens 
der konstateres en tendens til en gradvis normalisering for institutioner, der har 
gennemført de planlagte flytninger.  

Som den ansvarlige minister konstaterer jeg med tilfredshed, at Statsrevisorerne 
finder, at Statens Administration har fastholdt deres fastsatte produktionsmål un-
der udflytningen og har opfyldt de fastsatte mål i 2017.  

Statsrevisorerne konstaterer, at Bygningsstyrelsen som følge af Bedre Balance I og 
II har udgifter til tomme lokaler i hovedstadsområdet. Regeringen har, som det 
også blev beskrevet i lanceringspjecen for Bedre Balance II, adresseret dette for-
hold og i juni 2018 besluttet en tilpasning af statens lokaleforbrug i hovedstads-
området samt i Aarhus og Odense. Tilpasningen giver mulighed for at opsige le-
jemål og sikre en bedre anvendelse af statens lokaler ved fx at flytte statslige ar-
bejdspladser sammen med henblik på at nedbringe omkostninger ved tomgang. 
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Endelig finder statsrevisorerne det nyttigt, at Finansministeriet fremadrettet følger 
Rigsrevisionens anbefaling om at angive mere præcise retningslinjer for registre-
ring af både direkte engangsudgifter og totalomkostninger til udflytninger af stats-
lige arbejdspladser. Denne anbefaling tager jeg til efterretning.  

Finansministeriet foretager løbende statusmålinger af ministeriernes implemente-
ring af Bedre Balance I og II, herunder ministeriernes skøn for de samlede om-
kostninger. For at sikre, at disse løbende skøn kan sammenlignes med de oprinde-
lige skøn, som ministerierne har angivet i implementeringsplanerne, vurderes det 
ikke hensigtsmæssigt at ændre på opgørelsesmetoden i opfølgningen på indevæ-
rende runder. Finansministeriet vil i forbindelse med eventuelle fremtidige flytnin-
ger af statslige arbejdspladser søge at udarbejde mere præcise retningslinjer til op-
gørelser af omkostningerne. 

En kopi af dette brev er fremsendt elektronisk til Rigsrevisionen. 

 

Med venlig hilsen 
 
 
Sophie Løhde 
Minister for offentlig innovation 
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