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EU-delegationernes bygninger giver ikke altid mest mulig 
valuta for pengene, siger EU-revisorerne 

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret giver de kontorbygninger og boliger, 
der huser EU's diplomater verden over, ikke altid mest mulig valuta for pengene, og det skyldes 
svagheder i udvælgelsen og forvaltningen af bygningerne. 

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) koordinerer EU's udenrigs- og 
sikkerhedspolitik. Den sørger for kontorbygninger til medarbejderne i de ca. 140 EU-delegationer 
verden over samt for boliger til delegationscheferne. EU-Udenrigstjenestens udgifter til 
delegationsbygninger beløb sig i 2014 til 165 millioner euro. 

Revisorerne undersøgte udvælgelsen af 30 delegationsbygninger, sendte et spørgeskema til 
samtlige delegationer og besøgte fire (i Nepal, Tanzania, Tyrkiet og USA - Washington DC). 
Revisorerne konstaterede, at bygningerne generelt opfyldte delegationernes behov, men at de i 
nogle tilfælde ikke gav mest mulig valuta for pengene, fordi deres areal oversteg lofterne i 
bygningspolitikken, samt at EU-Udenrigstjenesten ejede bygninger, som den ikke længere brugte, 
og at de beløb, der betales af andre organisationer, der samhuses i delegationsbygninger, i nogle 
tilfælde ikke sikrede fuld omkostningsdækning. 

"En effektiv forvaltning af delegationernes bygninger bidrager til at opfylde EU's mål inden for 
udenrigspolitik, handel og udvikling," siger Pietro Russo, det medlem af Revisionsretten, der er 
ansvarligt for beretningen. "Men en effektiv forvaltning skal også sikre valuta for pengene."  

EU-Udenrigstjenesten vælger ikke altid de rigtige bygninger, og det skyldes svagheder i hver af 
udvælgelsesprocedurens vigtige faser, siger revisorerne: Når delegationerne søger på det lokale 
marked, har nogle af dem utilstrækkelig ekspertise til at finde passende muligheder og får ikke 
tilstrækkelig støtte fra hovedkvarteret, når de fremlægger muligheder for hovedkvarteret, er 
disse ikke altid baseret på en grundig teknisk og finansiel analyse, og når hovedkvarteret træffer 
sin endelige beslutning, er det undertiden for sent at underskrive en kontrakt, og beslutningen 
sikrer ikke altid mest mulig valuta for pengene. 

Når EU-Udenrigstjenesten har valgt bygninger, aflægger den regelmæssigt besøg på stedet for at 
vurdere, om de fortsat opfylder behovene, men den identificerer ikke alle mangler. Den foretager 
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heller ikke en pålidelig registrering af overvågningsresultaterne i sine informationssystemer. 
Denne mangel på pålidelige grundlæggende oplysninger hindrer en effektiv planlægning, siger 
revisorerne.  

EU-Udenrigstjenestens langsigtede mål er at købe flere kontorlokaler, og i 2015 indgik den aftale 
om betingelser for lån af op til 200 millioner euro. Revisorerne siger imidlertid, at EU-
Udenrigstjenesten mangler reel ekspertise i bygningsforvaltning, og at den endnu ikke har 
oprettet effektive systemer til forvaltning af de bygninger, den ejer. 

På baggrund af deres revisionsresultater anbefaler revisorerne, at EU-Udenrigstjenesten: 

• medtager miljøfaktorer, adgang for handicappede og fleksibilitet som mål i 
bygningspolitikken for kontorbygninger 

• sikrer, at de beløb, som betales af andre organer, der samhuses i delegationsbygninger, 
er ensartede og sikrer fuld omkostningsdækning 

• styrker anvendelsen af proceduren for valg af bygninger 
• anvender en central informationskilde til at kontrollere og overvåge markedspriserne for 

kontorbygninger 
• forbedrer sit informationssystem til forvaltning af fast ejendom, så den har mere 

pålidelige og relevante oplysninger, der kan indgå i planlægningsprocessen 
• styrker hovedkvarterets ekspertise i forvaltning af fast ejendom for at udvikle en mere 

strategisk tilgang 
• opstiller mellemlangsigtede prioriteter for leje, køb, salg, ændringer og vedligeholdelse. 
• indfører systemer til effektiv forvaltning af ejede bygninger. 

 

Bemærkninger til redaktører 

EU-Udenrigstjenesten overtog ved oprettelsen i januar 2011 ansvaret for driften af EU's 
delegationer verden over fra Europa-Kommissionen. Den stiller kontorlokaler til rådighed for 
5 300 medarbejdere i ca. 140 delegationer. EU-Udenrigstjenesten er også ansvarlig for 
delegationschefernes boliger og for at indkvartere eller godtgøre indkvarteringsudgifter for 
2 400 medarbejdere.  

Særberetning nr. 7/2016 "EU-Udenrigstjenestens forvaltning af sine bygninger verden over" 
foreligger på 23 EU-sprog. 

I 2014 offentliggjorde Revisionsretten den beslægtede særberetning nr. 11/2014 "Oprettelsen af 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil" (kan fås på eca.europa.eu). 

 


