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EU-delegationernas fastigheter: ”ger inte alltid bästa valuta 
för pengarna”, säger EU:s revisorer 

De kontorsfastigheter och residens som hyser EU-diplomater runtom i världen ger inte alltid 
bästa valuta för pengarna, och det förekommer brister i hur de väljs ut och förvaltas, enligt en 
ny rapport från Europeiska revisionsrätten. 

Europeiska utrikestjänsten samordnar EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Den tillhandahåller 
kontorsfastigheter för EU:s anställda och residens för delegationschefer vid omkring 140 EU-
delegationer runtom i världen. Utrikestjänstens utgifter för delegationernas fastigheter 2014 
uppgick till 165 miljoner euro. 

Revisorerna granskade urvalsförfarandet för 30 delegationsfastigheter, skickade en enkät till alla 
delegationer och beökte fyra av dem (Nepal, Tanzania, Turkiet och Förenta staterna – 
Washington DC). De konstaterade att delegationsfastigheterna i regel tillgodosåg behoven men 
att de inte gav bästa valuta för pengarna i en del fall eftersom deras yta överskred taken enligt 
fastighetspolitiken, utrikestjänsten ägde fastigheter som den inte längre använde och vissa 
avgifter som tas ut av organisationer som delegationerna delar sina lokaler med inte var 
tillräckliga för att täcka alla kostnader. 

”En ändamålsenlig förvaltning av delegationsfastigheterna bidrar till att EU uppnår målen när det 
gäller utrikespolitik, handel och utvecklingssamarbete”, sade Pietro Russo, den ledamot av 
revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Men en ändamålsenlig förvaltning måste också ge 
valuta för pengarna.”  

Utrikestjänsten väljer inte alltid ut rätt fastigheter eftersom det finns brister i varje viktigt skede 
av urvalsförfarandet, säger revisiorerna. När vissa delegationer letar på den lokala marknaden 
har de inte tillräcklig sakkunskap för att kunna identifiera lämpliga alternativ och de får inte 
tillräckligt stöd från huvudkontroret. När delegationerna presenterar alternativ för 
huvudkontoret bygger den föreslagna lösningen inte alltid på en grundlig teknisk och finansiell 
analys. När huvudkontoret fattar sitt slutgiltiga beslut är det ibland för sent att ingå ett avtal, och 
dess beslut innebär inte alltid att man får bästa valuta för pengarna. 
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När utrikestjänsten har valt fastigheter bedömer den regelbundet huruvida de fortsätter att 
tillgodose behoven genom besök på plats men den identifierar inte alla brister. Den registrerar 
inte heller resultaten av övervakningen i sina informationssystem på ett tillförlitligt sätt. Denna 
brist på tillförlitlig grundläggande information är ett hinder för en ändamålsenlig planering, säger 
revisorerna.  

Utrikestjänstens långsiktiga mål är att köpa fler delegationskontorslokaler, och 2015 gjorde den 
upp om villkoren för att låna upp till 200 miljoner euro. Men enligt revisorerna saknar 
utrikestjänsten sakkunskap om fastighetsförvaltning och den har ännu inte infört några 
ändamålsenliga system för att förvalta de fastigheter som den äger. 

Mot bakgrund av sina iakttagelser rekommenderar revisorerna att utrikestjänsten 

• tar med miljöfaktorer, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och 
flexibilitet som mål i fastighetspolitiken när det gäller kontorsfastigheter, 

• ser till att de avgifter som betalas av andra organ som är hyresgäster i 
delegationsfastigheter är konsekventa och täcker alla kostnader, 

• stärker tillämpningen av det förfarande som används när fastigheter ska väljas ut, 
• använder en central informationskälla för att kontrollera och övervaka marknadspriser 

för kontorsfastigheter, 
• förbättrar sitt informationssystem för fastighetsförvaltning så att det kan tillhandahålla 

mer tillförlitlig och relevant information som kan användas i planeringsprocessen, 
• ökar sakkunskapen om fastighetsförvaltning vid huvudkontoret så att man kan ta fram en 

mer strategisk metod, 
• fastställer prioriteringar på medellång sikt för hyra, köp, försäljning, modifieringar och 

underhåll, 
• inför system för att förvalta de fastigheter som den äger på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Meddelande till redaktörerna 

När Europeiska utrikestjänsten inrättades i januari 2011 tog den över ansvaret för driften av EU:s 
delegationer runtom i världen från Europeiska kommissionen. Den tillhandahåller kontorsyta för 
5 300 anställda vid omkring 140 delegationer. Utrikestjänsten ansvarar också för 
delegationschefernas residens och för att tillhandahålla bostäder till 2 400 anställda eller ersätta 
dem för deras boendekostnader.  

Särskild rapport nr 7/2016 Hur Europeiska utrikestjänsten förvaltar sina fastigheter runtom i 
världen finns tillgänglig på 23 officiella EU-språk. 

År 2014 offentliggjorde revisionsrätten särskild rapport nr 11/2014 i ett närliggande ämne med 
titeln Inrättandet av Europeiska utrikestjänsten (se eca.europa.eu). 
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