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Resumé 
I I slutningen af januar 2020 blev det første tilfælde af covid-19 officielt registreret i 
Europa. I løbet af få uger spredte sygdommen sig over hele EU, hvilket fik de fleste 
medlemsstater til at træffe foranstaltninger, der skulle holde infektionsraten nede. I 
denne situation, hvor borgerne blev opfordret til at blive hjemme og telearbejde, 
måtte EU-institutionerne finde måder at sikre forretningskontinuiteten på. 

II Målet med denne revision var at vurdere EU-institutionernes modstandsdygtighed - 
hvor højt deres beredskabsniveau var, hvordan de håndterede covid-19-pandemien, 
og hvilke erfaringer de drog fra den. Vi undersøgte navnlig, om institutionerne: 

a) fulgte anerkendte standarder i deres forretningskontinuitetsplaner, og om disse 
planer tog højde for den type forstyrrelser, der forårsages af en pandemi 

b) var i stand til fortsætte driften, minimere forstyrrelserne og udfylde deres 
respektive roller i henhold til EU-traktaterne 

c) drog erfaringer med henblik på tiden efter covid-19. 

III Vores revision omfattede fire EU-institutioner: Europa-Parlamentet, Rådet, 
Europa-Kommissionen og EU-Domstolen. Vi fokuserede på, hvordan institutionernes 
administrationer håndterede krisen mellem februar 2020 og juli 2021. Beslutninger 
truffet efter juli 2021 blev taget i betragtning, hvis de havde en effekt på 
institutionernes planer vedrørende tiden efter covid-19. 

IV Vi konkluderer, at EU-institutionerne har udvist modstandsdygtighed under 
covid-19-pandemien. Deres reaktion var hurtig og fleksibel, og den var understøttet af 
tidligere investeringer i digitalisering. De har dog endnu ikke fuldt ud evalueret, i 
hvilket omfang de nye arbejdsmetoder, der blev indført som reaktion på covid-19, vil 
være effektive eller medføre besparelser i tiden efter krisen. 

V Vi konstaterede, at de reviderede institutioners forretningskontinuitetsplaner 
fungerede som et tilstrækkeligt grundlag for deres reaktion på krisen, men ikke var 
udformet med henblik på langvarige forstyrrelser eller sundhedskriser og derfor måtte 
suppleres med ad hoc-beslutninger. Institutionerne havde i deres 
forretningskontinuitetsplaner ikke defineret et forum, hvor de hurtigt kunne rådføre 
sig med hinanden om de beslutninger, de traf for at reagere på krisen. For at sikre en 
vis sammenhæng i deres tiltag anvendte institutionerne deres eksisterende 
kommunikationskanaler til at udveksle oplysninger, og de formåede at begrænse 
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forskellene mellem deres reaktioner. Deres muligheder for at reagere identisk var dog 
begrænsede, fordi de er uafhængige, har forskellige roller og skulle tage hensyn til 
forskellige nationale regler. 

VI Vi konstaterede også, at de reviderede institutioner udformede og gennemførte 
en fleksibel reaktion på krisen. De tilpassede deres forretningsordener for at sikre 
opretholdelse af deres kerneaktiviteter og lukkede deres bygninger for alle ansatte 
undtagen personale i kritiske funktioner. Dette betød, at de kunne minimere 
forstyrrelserne og udfylde deres roller i henhold til traktaterne. Ved krisens begyndelse 
var det forskelligt, hvor meget udstyr til telearbejde institutionerne havde. Det 
lykkedes imidlertid dem alle at give samtlige ansatte telearbejdsløsninger i løbet af 
seks uger. Som led i deres reaktion accelererede institutionerne udrulningen af IT-
moderniseringsprojekter, f.eks. vedrørende nye kommunikations- og 
samarbejdsværktøjer, papirløse arbejdsgange og øget anvendelse af elektroniske 
signaturer og e-fakturering. Trods de fremskridt, der er gjort, er de administrative 
tjenester endnu ikke digitaliseret fuldt ud. 

VII Institutionerne begyndte at drage erfaringer af covid-19-krisen i slutningen af 
foråret 2020 og har fortsat deres refleksioner under hele krisen. Vi konstaterede, at 
krisens finansielle konsekvenser på kort sigt har været begrænsede for institutionerne, 
fordi deres besparelser på visse udgiftsområder, f.eks. rejser, blev brugt til at 
finansiere investeringer i IT. De fleste af de reviderede institutioner havde indført nye 
arbejdsmetoder før covid-19-krisen. Krisen accelererede disse ændringer, og alle 
institutionerne forventer, at forholdene vedrørende rejser og bygninger vil ændre sig 
efter covid-19. Vurderingen af de nye arbejdsmetoders effektivitet er kun delvist 
gennemført - den er vanskeligere at foretage vedrørende kerneaktiviteter end 
vedrørende støtteopgaver. Endelige konstaterede vi, at de nye arbejdsordningers 
budget- og miljømæssige konsekvenser ikke er blevet evalueret ensartet. 

VIII På grundlag af disse konklusioner anbefaler vi, at de fire reviderede 
institutioner: 

a) inkluderer bestemmelser vedrørende langvarige forstyrrelser og 
interinstitutionelt samarbejde i deres forretningskontinuitetsplaner 

b) videreudvikler digitaliseringen af de administrative tjenester 

c) vurderer de nye arbejdsmetoders hensigtsmæssighed i tiden efter covid-19. 
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Indledning 
01 I slutningen af januar 2020 blev det første tilfælde af covid-19 officielt registreret 
i Europa. I løbet af få uger spredte sygdommen sig over hele EU, hvilket fik de fleste 
medlemsstater til at træffe foranstaltninger, der skulle bremse spredningen. 

02 De offentlige administrationers evne til at fortsætte driften var i denne situation 
afgørende for, at regeringer og internationale organisationer kunne udfylde deres 
roller og reagere på krisen. Denne evne - kaldet modstandsdygtighed, robusthed eller 
resiliens - er nærmere bestemt evnen til at absorbere negative virkninger eller sikre 
genopretning, når en katastrofe har fundet sted1. Modstandsdygtighed gør 
organisationer stærkere. 

03 EU-institutionerne havde i de foregående år oplevet andre sundheds- og 
sikkerhedskriser, dels ebolaudbruddet (2014), som påvirkede EU-delegationerne, dels 
terrorangrebene i Bruxelles (2016) og Strasbourg (2018). Covid-19-krisens omfang og 
varighed var dog uden fortilfælde. De væsentligste aspekter af institutionernes drift, 
der blev påvirket af covid-19-krisen, var: 

o ledelse og politikker: Beslutningsprocesser skulle tilpasses for at sikre 
forretningskontinuiteten, og arbejdsprogrammer skulle ajourføres for at afspejle 
ændrede prioriteter 

o personaleforvaltning: Der skulle findes alternativer til fysisk tilstedeværelse på 
arbejdspladsen, og HR-politikker skulle ændres for at sikre opretholdelse af 
personalets præstationsniveau 

o IT: Der skulle skaffes bærbare computere og andre telearbejdsløsninger for at 
muliggøre beslutningstagning på afstand og sikre fortroligheden af oplysninger 
samt databeskyttelse 

o bygninger: Bygningerne skulle holdes operationelle, og den fysiske sikkerhed samt 
adgangskontrollen skulle opretholdes. 

                                                      
1 GUID 5330 - Guidance on Auditing Disaster Management. 

https://www.issai.org/wp-content/uploads/2020/12/GUID-5330-English.pdf
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04 Ansvaret for ledelse og politikker hører under de enkelte institutioners formænd 
og generalsekretærer. Generalsekretærerne er også ansvarlige for spørgsmål 
vedrørende personaleforvaltning, IT og bygninger. Ved beslutninger truffet af 
institutionerne forstås i denne beretning både beslutninger truffet af tjenester under 
generalsekretærernes ansvar og beslutninger truffet af institutionernes medlemmer 
(medlemmerne af Europa-Parlamentet - MEP'erne, repræsentanterne for 
medlemsstaterne i Rådet, kommissærerne og EU-Domstolens dommere, 
generaladvokater og justitssekretærer). 

05 De enkelte institutioners roller er fastlagt i traktaterne2. Institutionerne er 
uafhængige af hinanden, men de forventes at samarbejde loyalt3. Når det gælder 
personaleforvaltning, har de en omfattende autonomi under den fælles ramme, der er 
fastlagt i personalevedtægten4. Hver institution har sin egen forretningsorden, der 
omhandler spørgsmål såsom intern organisation, regler for beslutningstagning og 
forbindelser med andre institutioner. I deres reaktion på krisen fulgte institutionerne 
også den gældende lovgivning i deres værtsmedlemsstater og tilpassede deres 
beslutninger til denne. 

06 Figur 1 viser de beslutninger, institutionerne traf som reaktion på 
sundhedssituationens udvikling, og de gældende nationale regler. 

                                                      
2 Afsnit III i traktaten om Den Europæiske Union. 

3 Artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Union. 

4 Forordning nr. 31 (EØF), 11 (Euratom), om vedtægten for tjenestemænd. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN
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Figur 1 - Beslutninger truffet af institutionerne som reaktion på covid-19-
krisen, januar 2020 til juli 2021 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på WHO, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme og EU-institutionernes data. 
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07 Institutionerne finansieres under udgiftsområdet "Administration" i den flerårige 
finansielle ramme (FFR). Udgifterne under dette udgiftsområde beløb sig i 2020 til 10 
milliarder euro. Der var hovedsagelig tale om udgifter til menneskelige ressourcer 
(lønninger, godtgørelser og pensioner), som udgjorde 68 % af de samlede udgifter. 
Udgifterne til bygninger udgjorde ca. 9 % af administrationsudgifterne, og IT-
udgifterne udgjorde 4 %. 
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Revisionens omfang og 
revisionsmetoden 
08 Målet med denne revision var at vurdere EU-institutionernes 
modstandsdygtighed - hvor højt deres beredskabsniveau var, hvordan de håndterede 
covid-19-pandemien, og hvilke erfaringer de drog fra den. Vi undersøgte navnlig, om 
institutionerne: 

a) fulgte anerkendte standarder i deres forretningskontinuitetsplaner, og om disse 
planer tog højde for den type forstyrrelser, der forårsages af en pandemi 

b) var i stand til fortsætte driften, minimere forstyrrelserne og udfylde deres roller i 
henhold til traktaterne 

c) drog erfaringer med henblik på tiden efter covid-19. 

09 Vi fokuserede på de beslutninger, som EU-institutionernes administrationer traf 
for at opretholde forretningskontinuiteten og sikre, at institutionerne udfyldte deres 
roller. Vi vurderede ikke EU's politiske reaktion på covid-19-krisen eller den ledsagende 
lovgivning. 

10 Revisionen omfattede de beslutninger, der blev truffet mellem januar 2020 (de 
første foranstaltninger til begrænsning af ansattes rejser til smitteområder) og juli 
2021 (lempelse af restriktionerne på grund af den forbedrede sundhedssituation). 
Væsentlige begivenheder efter juli 2021 blev taget i betragtning, i det omfang de 
havde en effekt på institutionernes planer vedrørende tiden efter covid-19. 

11 Vi reviderede fire EU-institutioner: Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Unions Domstol (EU-
Domstolen). Parlamentet har hjemsted i Frankrig (Strasbourg) og har arbejdssteder i 
Belgien og Luxembourg. Rådet ligger kun i Belgien, men mødes i Luxembourg i april, 
juni og oktober. Kommissionens tjenestegrene ligger hovedsagelig i Belgien og 
Luxembourg, men dets Fælles Forskningscenter har arbejdssteder i Tyskland, Spanien, 
Italien og Nederlandene. EU-Domstolen ligger i Luxembourg. 

12 Vi gennemgik institutionernes beslutninger og procedurer vedrørende deres 
reaktion på krisen samt mødereferaterne fra de organer, der er involveret i 
krisestyring. Vi indsamlede feedback fra de berørte administrationsafdelinger ved 
hjælp af spørgeskemaer og gjorde brug af de spørgeundersøgelser, som institutionerne 
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selv havde gennemført for at vurdere personalets opfattelse af de iværksatte 
foranstaltninger. Vi interviewede ledere, der var involveret i håndteringen af krisen, 
samt repræsentanter for personaleudvalgene. 

13 Vores beretning indgår i rækken af publikationer om Revisionsrettens arbejde 
vedrørende covid-19. Den giver en foreløbig vurdering af krisens effekt på 
institutionernes drift. Vi gennemførte denne revision før pandemiens afslutning, så 
vores konklusioner og anbefalinger er rettidige og relevante med hensyn til at støtte 
de reviderede institutioners bestræbelser på at forbedre deres effektivitet og 
beredskab i forbindelse med langvarige forstyrrelser. 
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Bemærkninger 

Institutionernes forretningskontinuitetsplaner fulgte for det 
meste anerkendte standarder og dannede grundlag for deres 
reaktion på krisen 

Institutionernes forretningskontinuitetsplaner fulgte anerkendte 
standarder, men var ikke udformet med henblik på langvarige 
forstyrrelser eller sundhedskriser 

14 En organisations forretningskontinuitetsplan skal sætte den i stand til at reagere 
på forstyrrelser, samtidig med at den bevarer evnen til at udføre sine væsentlige 
aktiviteter og opfylde sine retlige forpligtelser. En forretningskontinuitetsplan skal 
angive, hvilke personer der er ansvarlige for dens gennemførelse, beskrive 
organisationens væsentlige aktiviteter, være tilpasset de risici, som organisationen har 
identificeret, og regelmæssigt ajourføres og testes5. 

15 EU-institutionernes overvejelser vedrørende forretningskontinuitetspolitikker 
begyndte i 2006 på baggrund af den pandemiske trussel fra H5N1-fugleinfluenzaen. 
Behovet for fyldestgørende forretningskontinuitetspolitikker blev endnu tydeligere i 
2009, hvor H1N1-influenzapandemien hærgede. På daværende tidspunkt vurderede 
det interinstitutionelle udvalg med ansvar for lægeligt samarbejde (det 
interinstitutionelle lægekollegium - IMB), at man kunne risikere at mangle op til 30 % 
af de ansatte, enten fordi de selv var syge, eller fordi de tog sig af syge pårørende. 

16 De reviderede institutioner udarbejdede deres første 
forretningskontinuitetspolitikker og forretningskontinuitetsplaner mellem 2006 og 
2013. I overensstemmelse med de gældende standarder vedrørende 
forretningskontinuitet (jf. punkt 14) indeholdt alle de aktuelle 
forretningskontinuitetsplaner klare definitioner af roller og ansvarsområder, en liste 
over de væsentlige aktiviteter, der skal opretholdes i krisetider, og oplysninger om det 
minimum af personale, der kræves til dette formål. Forretningskontinuitetsplanerne 
tillod decentraliseret håndtering af hændelser i nogen grad, men alle begivenheder 
med indvirkning på en institution som helhed skulle håndteres centralt af en 
krisestyringsgruppe, normalt bestående af institutionens generalsekretær og 

                                                      
5 ISO 22301:2019 Security and resilience - Business continuity management systems - 

Requirements. 

https://www.iso.org/standard/75106.html
https://www.iso.org/standard/75106.html
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repræsentanter for dens administrative direktorater. I alle de reviderede institutioner 
havde hvert direktorat eller generaldirektorat sin egen forretningskontinuitetsplan 
med en liste over de væsentlige aktiviteter, det minimum af ressourcer, der kræves for 
at udføre dem, og genopretningstiden for hver aktivitet. Der var også en central 
forretningskontinuitetsplan for krisestyringsgruppen med beskrivelse af de skridt, der 
skulle tages i tilfælde af en hændelse. 

17 Selv om det var pandemier og deres forstyrrende virkninger, der gav anledning til 
institutionernes overvejelser vedrørende forretningskontinuitet, indeholdt 
forretningskontinuitetsplanerne i 2020 ikke længere nogen udtrykkelig henvisning til 
pandemiplaner, undtagen i EU-Domstolen, hvor fugleinfluenzaplanen var bevaret. EU-
Domstolens fugleinfluenzaplan fastlagde direkte forbindelser mellem 
Verdenssundhedsorganisationens afgørelser og de foranstaltninger, der skulle træffes 
af institutionen. For det værst tænkelige scenario (risiko for dødsfald blandt ansatte) 
foreskrev EU-Domstolens plan fuldstændig indstilling af den retslige aktivitet og 
lukning af bygningerne. 

18 I de andre institutioner var pandemier nævnt i risikovurderingerne, men der var 
ikke beskrevet potentielle foranstaltninger til håndtering af situationer med langvarige 
forstyrrelser eller manglende adgang til samtlige bygninger i længere tid. Disse 
institutioner havde nødplaner vedrørende flytning til andre bygninger i forbindelse 
med forstyrrelser af få dages varighed. Det var ikke forudset, at der kunne blive lukket 
for adgangen til samtlige bygninger på samme tid, eller at det kunne blive umuligt at 
rejse til et andet arbejdssted. Parlamentet havde planer om begrænset anvendelse af 
telearbejde, men kun i forbindelse med aktiviteter, der ikke kunne flyttes til andre 
bygninger. Lægetjenesterne i Parlamentet og Rådet havde deres egne planer 
vedrørende smitsomme sygdomme, men de var ikke integreret i institutionernes 
forretningskontinuitetsplaner. 

19 Generelt ajourførte de reviderede institutioner deres 
forretningskontinuitetsplaner regelmæssigt. Mellem 2013 og januar 2020 blev 
institutionernes forretningskontinuitetsplaner også testet, enten ved særlige øvelser 
eller ved virkelige kriser - fra mindre bygningshændelser til terrorangreb (Bruxelles i 
2016 og Strasbourg i 2018). 

Institutionernes krisereaktion var baseret på deres 
forretningskontinuitetsplaner 

20 For at kunne levere en hensigtsmæssig krisereaktion skal en organisation have 
krisestyringsorganer med tilstrækkelige beføjelser til at håndtere situationen. Den skal 
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også kommunikere tilstrækkeligt med relevante interessenter og oplyse sit personale 
om sine beslutninger6. 

21 I anden halvdel af februar 2020 begyndte alle de reviderede institutioner at 
aktivere de krisestyringsstrukturer, der var fastlagt i deres 
forretningskontinuitetsplaner. Direktoraterne for menneskelige ressourcer var altid 
involveret, hvilket sikrede inddragelse af lægetjenesterne - i det mindste indirekte. 
Nogle institutioner tilpassede deres krisestyringsstruktur til omstændighederne i 
forbindelse med covid-19. 

o Rådet vurderede, at dets krisestyringsgruppe ikke var bedst egnet til at håndtere 
covid-19-krisen. I stedet overlod det opgaven til de administrative 
generaldirektoraters styringsgrupper, som blev støttet af de driftsansvarlige i 
andre afdelinger og af Rådets rådgivende læge. 

o Parlamentets rådgivende læge var ikke medlem af institutionens krise- og 
forretningskontinuitetsstyringsgruppe, men blev af generalsekretæren tilknyttet 
som direkte rådgiver. 

22 Indførelsen af telearbejde reducerede risikoen for, at ansatte blev smittet. IMB's 
2009-scenario med 30 % af de ansatte syge eller fraværende blev aldrig til virkelighed, 
men adgangen til institutionernes bygninger blev begrænset på grund af nationale 
nedlukninger. I de situationer, der var beskrevet i forretningskontinuitetsplanerne, 
skulle institutionerne kun holde væsentlige aktiviteter i gang. I praksis var de dog i 
stand til fortsat at udføre alle deres aktiviteter, men de skulle beslutte, hvilke 
aktiviteter der skulle udføres på arbejdspladsen, og hvilke der skulle udføres på 
afstand. 

23 I begyndelsen af marts 2020 - før de nationale nedlukninger - besluttede Rådet, 
at kun de ansatte, der krævedes for at tilrettelægge rådsmøder, skulle komme ind på 
arbejdspladsen. EU-Domstolen tilskyndede til mere brug af skriftlige udvekslinger. Med 
hensyn til sager, hvor der allerede var planlagt (fysiske) retsmøder, blev dommerne 
opfordret til at undersøge, om retsmøderne kunne udsættes, og hvis ikke, om de 
kunne erstattes af skriftlige spørgsmål og svar. Parlamentet og Kommissionen 
opretholdt aktiviteterne i deres bygninger indtil midten af marts 2020. 

                                                      
6 Ibid. 
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24 Institutionerne udveksler oplysninger og samarbejder i forskellige 
interinstitutionelle udvalg. Ingen af de reviderede institutioner havde imidlertid 
bestemmelser i deres forretningskontinuitetsplaner om disse udvalgs rolle, bortset fra 
nogle generelle bemærkninger om at informere de andre institutioner, hvis planerne 
blev aktiveret. Da de blev udsat for en fælles krise, havde de derfor ikke et forum - 
defineret inden for rammerne af deres forretningskontinuitetsplaner - hvor de hurtigt 
kunne informere hinanden om de beslutninger, de havde truffet. 

25 Formanden for et af samarbejdsudvalgene - forberedelsesudvalget for 
vedtægtsanliggender (CPQS), som har repræsentanter fra alle institutioner og 
beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende personalevedtægten og 
ansættelsesvilkårene - arrangerede i anden uge af marts 2020 et uformelt møde for at 
drøfte de foranstaltninger, der var truffet i de forskellige institutioner. Denne 
uformelle arbejdsmåde fortsatte under hele pandemien, og der blev regelmæssigt 
holdt møder. CPQS har ikke mandat til at træffe beslutninger for institutionerne, men 
det uformelle samarbejde bidrog i nogen grad til at harmonisere de trufne 
beslutninger (f.eks. om, hvordan interinstitutionelle overførsler af personale skulle 
foretages). Fordi institutionerne er uafhængige og har forskellige opgaver, og fordi de 
gældende regler i værtsmedlemsstaterne var forskellige, valgte hver institution sin 
egen tilgang til håndteringen af krisen. Vi konstaterede forskelle i de anvendte praksis 
vedrørende forvaltning af menneskelige ressourcer, navnlig med hensyn til, under 
hvilke betingelser telearbejde kunne udføres fra et andet sted end tjenestestedet (jf. 
bilag II). 

26 Sideløbende med det interinstitutionelle samarbejde var institutionerne i 
regelmæssig kontakt med de nationale og lokale myndigheder i værtsmedlemsstaterne 
for at drøfte de trufne sundhedsforanstaltninger og deres effekt på institutionernes 
drift. 

27 Institutionerne brugte nogle af de kommunikationskanaler, der ifølge 
forretningskontinuitetsplanerne skulle anvendes i forbindelse med kortvarige 
hændelser (e-mail eller tekstbeskeder). I slutningen af februar 2020 oprettede de også 
særlige intranetsider for at informere personalet om de trufne foranstaltninger og 
formidle den seneste lægelige rådgivning. For at sikre maksimal information blev e-
mail brugt til at videreformidle de oplysninger, der blev lagt på intranettet. 
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Det lykkedes institutionerne at minimere forstyrrelserne af 
deres kerneaktiviteter 

Institutionerne tilpassede sig situationen, så de fortsat kunne udfylde 
deres roller i henhold til traktaterne 

28 Alle de reviderede institutioner har kerneaktiviteter, der er knyttet til deres roller 
i henhold til traktaterne, jf. figur 2. Institutionernes modstandsdygtighed under krisen 
afhang af deres evne til at udfylde deres roller i henhold til traktaterne og overholde 
de principper, der er fastlagt for deres drift, f.eks. princippet om flersprogethed7. 

                                                      
7 Jf. artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 55 i traktaten 

om Den Europæiske Union og forordning nr. 1/1958. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1645109101023&from=EN
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Figur 2 - De reviderede EU-institutioner og deres roller 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på artikel 14, 16, 17 og 19 i traktaten om Den Europæiske Union. 

Institutionerne tilpassede deres forretningsordener for at sikre 
forretningskontinuiteten under krisen 

29 De forretningsordener, der var gældende i de reviderede institutioner i januar 
2020, tog ikke højde for langvarige forstyrrelser. Ingen af dem indeholdt specifikke 
bestemmelser om håndtering af væsentlige indskrænkninger af mulighederne for at 
afholde møder mellem institutionens medlemmer. 

30 Parlamentet og Rådet udøver sammen den lovgivende funktion og 
budgetfunktionen i EU8. For at udfylde deres rolle skal de kunne drøfte, ændre og 
stemme om Kommissionens politikinitiativer. Før covid-19-krisen fandt disse 
aktiviteter næsten udelukkende sted på fysiske møder, det være sig møder i 
Parlamentet, ministermøder i Rådet eller arbejdsgruppemøder. Efter indførelsen af 
nedlukninger og rejserestriktioner var det vanskeligere og i nogle tilfælde umuligt at 
afholde sådanne fysiske møder og høringer. Der var mere indbygget fleksibilitet i 

                                                      
8 Artikel 14 og 16 i traktaten om Den Europæiske Union. 

Europa-Parlamentet
Politisk kontrol og rådgivning

Rådet for Den Europæiske Union
Politisk beslutningstagning og 

koordinering

Europa-Kommissionen
Håndhævelse, gennemførelse, forvaltning og repræsentation

• Fører tilsyn med gennemførelsen af EU-retten under Domstolens kontrol 
• Gennemfører Unionens budget i samarbejde med medlemsstaterne og forvalter 

finansieringsprogrammer
• Fremmer Unionens almene interesser og foreslår nye initiativer
• Repræsenterer EU ved internationale forhandlinger

Den Europæiske Unions Domstol
Retslig myndighed

Sikrer overholdelse af lov og ret ved fortolkningen og 
anvendelsen af traktaterne

Udøver sammen den lovgivende funktion 
og budgetfunktionen
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Kommissionens og EU-Domstolens forretningsordener, som gav muligheder, der kunne 
anvendes, når fysiske møder ikke var mulige (jf. tekstboks 1). 

Tekstboks 1 

Institutionernes forretningsordener før covid-19-krisen 

Parlamentets lovgivningsarbejde, dets debatter og dets afstemninger er offentlige. 
Dets forretningsorden indeholdt før krisen ingen bestemmelser om alternative 
afstemningsmuligheder uden for mødestedet. 

Rådets møder er offentlige, når det forhandler og stemmer om 
lovgivningsmæssige retsakter. Der er mulighed for, at et eller flere medlemmer 
ikke er til stede ved et møde: Når der stemmes, kan ét medlem af Rådet stemme 
på vegne af ét andet medlem. Skriftlig procedure var mulig før krisen, men kun 
under visse omstændigheder. 

Kommissionens møder er ikke offentlige. Skriftlig procedure er en almindelig 
beslutningspraksis i Kommissionen, forudsat at alle de nødvendige betingelser er 
opfyldt. Den er en af flere muligheder, der kan anvendes til beslutningstagning, 
hvis medlemmerne ikke kan mødes fysisk. 

Ifølge EU-Domstolens forretningsorden har retsforhandlinger en skriftlig del og en 
mundtlig del, men den mundtlige del er ikke obligatorisk. I bestemte tilfælde kan 
spørgsmål også besvares skriftligt, hvilket giver institutionen mulighed for at 
fortsætte sine aktiviteter, når der ikke kan afholdes retsmøder. 
Forretningsordenen giver også mulighed for at forlænge fristerne for indlevering 
af skriftlige bemærkninger og dokumenter. 

31 For at sikre, at de havde de rette rammer til at fortsætte driften, måtte 
institutionerne (undtagen EU-Domstolen) tilpasse deres forretningsordener. 
Parlamentet ændrede sine afstemningsregler den 20. marts 2020 for at muliggøre 
fjernafstemning på plenarmøder og den 8. april 2020 for at muliggøre fjernafstemning 
i udvalgene. Endelig ændrede det i december 2020 sin forretningsorden ved at indføre 
foranstaltninger vedrørende "ekstraordinære omstændigheder", der gør det muligt at 
udsætte mødeperioder, at flytte dem til et andet sted eller at afholde dem i adskilte 
lokaler eller med fjerndeltagelse. Ved Parlamentets mødeperioder i det reviderede 
tidsrum stemte MEP'erne online, selv om nogle af dem var fremmødt fysisk. På grund 
af rejserestriktioner blev plenarmødeperioderne flyttet fra Strasbourg til Bruxelles fra 
marts 2020 til juni 2021. 
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32 De alternative afstemningsregler gjorde det muligt at fortsætte 
lovgivningsaktiviteten. Fjerndeltagelse vanskeliggjorde tolkning (på grund af dårligere 
lydkvalitet og manglende visuel kontakt), og møderne blev forkortet for at tage højde 
for dette. Ikke desto mindre lå Parlamentets lovgivningsaktivitet i 2020 og 2021 på 
samme niveau som i 2019 (jf. tabel 1 i bilag I). 

33 Rådet ændrede ikke sin forretningsorden, men indførte den 23. marts 2020 en 
midlertidig undtagelse for at gøre det lettere at anvende skriftlig procedure under 
særlige omstændigheder. Institutionen havde brug for alternative 
vedtagelsesordninger, eftersom ministrenes drøftelser via videokonference blev 
betragtet som uformelle møder, og der derfor ikke kunne vedtages officielle 
rådsretsakter på disse møder. Undtagelsen gav Komitéen af Faste Repræsentanter for 
Medlemsstaternes Regeringer (Coreper) mulighed for - under overholdelse af de 
gældende flertalsregler for den pågældende retsakt - at beslutte at anvende skriftlig 
procedure. I praksis blev den pågældende retsakt drøftet på uformelle møder, 
hvorefter Coreper kunne beslutte at anvende skriftlig procedure. 

34 Rådet vedtog først undtagelsen for en periode på en måned og forlængede den 
derefter til at gælde under hele krisen; den aktuelle forlængelse udløber ved udgangen 
af juni 2022. Coreper, som er baseret i Bruxelles, fortsatte med at mødes fysisk under 
hele krisen. Den nye ordning øgede Corepers arbejdsbyrde, men gjorde det muligt for 
Rådet at holde sin lovgivningsaktivitet på samme niveau som i de foregående år (jf. 
tabel 2 i bilag I). Der blev også afholdt fysiske rådsmøder, når det var muligt. 

35 For at undgå forstyrrelser af kommissærkollegiets arbejde ændrede 
Kommissionen den 22. april 2020 sin forretningsorden for at præcisere, at dens møder 
kunne afholdes "ved hjælp af telekommunikationssystemer, der muliggør en 
identifikation af [medlemmerne] og deres effektive deltagelse". Kommissionens 2020-
arbejdsprogram blev i maj 2020 tilpasset for at afspejle ændringer i prioriteterne som 
følge af covid-19-krisen. Omkring en fjerdedel af de oprindeligt planlagte 
politikinitiativer blev udsat med tre til seks måneder på grund af pandemien. Som 
politisk reaktion på krisen fremlagde Kommissionen sideløbende nye initiativer såsom 
NextGenerationEU-planen (NGEU) (jf. tekstboks 2), der blev foreslået sammen med 
den flerårige finansielle ramme for 2021-2027. 
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Tekstboks 2 

Vedtagelse af politikker i en krisetid: NGEU 

I maj 2020 fremsatte Kommissionen et ændret forslag til FFR for 2021-2027 for at 
tage hensyn til de forandrede økonomiske omstændigheder som følge af covid-19-
pandemien (Kommissionens oprindelige forslag var fra maj 2018). I tilknytning til 
dette forslag fremsatte Kommissionen også et forslag om oprettelse af et 
genopretningsinstrument, NextGenerationEU (NGEU), med et budget på 750 
milliarder euro i perioden 2021-2024. 

Det Europæiske Råd mødtes fysisk den 17.-21. juli 2020 (for første gang i 2020) og 
fastlagde sin holdning til NGEU. Parlamentet debatterede Rådets konklusioner den 
23. juli 2020; talerne var i Bruxelles, men afstemningen var en fjernafstemning. 

Forhandlingerne mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen fortsatte, på 
fysiske møder eller fjernmøder, indtil den 10. november 2020. Den 16. december 
2020 blev forslagene om FFR og NGEU endeligt vedtaget (en fysisk afstemning i 
Det Europæiske Råd og en fysisk debat med fjernafstemning i Parlamentet). 

36 EU-Domstolens aktivitet afhænger af de sager, der indbringes for den. Mellem 
den 16. marts 2020 og den 25. maj 2020 blev der ikke afholdt retsmøder i EU-
Domstolen, fordi de ansatte ikke havde adgang til bygningerne. Suspensionen af 
retsmøderne førte ikke til suspension af den retslige aktivitet (jf. tekstboks 1). I den 
periode, hvor retsmøderne var suspenderet, blev domme afsagt af formanden én gang 
om ugen. Da retsmøderne begyndte igen, indførte EU-Domstolen et IT-system, som 
muliggjorde fjerndeltagelse for parter, der ikke kunne rejse til Luxembourg. Siden den 
25. maj 2020 havde EU-Domstolen ikke suspenderet den retslige aktivitet i sine 
bygninger. 

37 Covid-19's samlede effekt på EU-Domstolens retslige aktivitet var blandet, da 
denne aktivitet afhænger af aktivitetsniveauet både i de nationale domstole, der 
henviser sager til EU-Domstolen, og i EU's institutioner, organer, kontorer og 
agenturer. Der kom færre sager ind i 2020 end i 2019. Antallet af verserende sager 
voksede lidt, men den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steg ikke (jf. tabel 4 i bilag I). 

Institutionerne bestræbte sig på at bevare flersprogetheden 

38 Princippet om flersprogethed indebærer, at alle EU-medlemsstaternes officielle 
sprog er officielle sprog og arbejdssprog i institutionerne. Institutionerne gør brug af 
oversættere og tolke for at sikre overholdelse af dette princip. Covid-19 medførte 
særlige begrænsninger for udførelsen af tolkearbejdet: Tolkekabinerne kunne ikke 
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anvendes med fuld kapacitet på grund af reglerne om at holde fysisk afstand, og 
freelancetolke havde ikke altid mulighed for at rejse. Overgangen til fjernmøder og 
hybridmøder var forbundet med tekniske udfordringer (jf. punkt 32). Ikke desto 
mindre lykkedes det institutionerne at indføre løsninger til sikring af flersprogetheden 
under krisen (jf. tekstboks 3). 

Tekstboks 3 

Flersprogethed under covid-19 

Fra den 23. marts 2020 sørgede Parlamentet for tolkning på alle EU-sprog ved 
fjernmøder via en særlig platform, hvor dets egne tolke kunne tilslutte sig og tolke, 
uanset hvor de var. Tolkene kunne sidde i ekstra tolkekabiner i Parlamentets 
bygninger eller tolke på afstand fra et andet af Parlamentets arbejdssteder eller 
fra tolkecentre etableret i europæiske byer (London, Riga, Wien og Ljubljana). 
F.eks. kunne tolkningen til plenarmøder i Strasbourg leveres fra Bruxelles. 

EU-Domstolen udviklede sit eget system, der sikrede parter fjerndeltagelse i 
retsmøder og direkte tolkning. I maj 2020 kunne der kun tilbydes tolkning til ét 
sprog i dette system. Fra december 2020 kunne der tilbydes tolkning til tre valgfri 
EU-sprog (afhængigt af parternes anmodninger) og fra februar 2021 til fem valgfri 
EU-sprog. 

Rådet fokuserede på at levere tolkning til alle officielle EU-sprog i forbindelse med 
uformelle videomøder mellem ministre. Hver medlemsstat fik én elektronisk 
forbindelse, og tolkene sad hos Rådet i tolkekabiner. Beslutninger om 
tolkeordninger i forbindelse med virtuelle arbejdsgruppemøder blev truffet fra sag 
til sag. 

Kommissionen sikrede tolkning på sine tre arbejdssprog (engelsk, fransk og tysk) i 
forbindelse med kommissærkollegiets aktiviteter. 

Institutionerne udviste omsorg for personalet og opretholdt 
arbejdskapaciteten 

39 Institutionerne skal give deres ansatte arbejdsvilkår, der opfylder passende 
sundheds- og sikkerhedsstandarder9. For at opretholde forretningskontinuiteten uden 
at skulle suspendere ikkevæsentlige aktiviteter var institutionerne også nødt til at 
sikre, at personalets tilgængelighed og præstationer forblev på det højest mulige 
niveau. 

                                                      
9 Jf. artikel 1e i forordning nr. 31 (EØF), 11 (Euratom), om vedtægten for tjenestemænd. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN
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Institutionerne traf passende foranstaltninger til at beskytte personalets sundhed og 
forebygge smitte i deres bygninger 

40 IMB består af institutionernes rådgivende læger. Dets rolle er at informere 
institutionernes administrationschefer om sundhedsspørgsmål. Fra februar 2020 
udsendte det en række notater, først med beskrivelser af pandemiens udvikling og 
derefter, i de næste faser af pandemien, med redegørelser for dets medlemmers 
konsensus om de forskellige foranstaltninger, der burde træffes for at sikre 
personalets sikkerhed i bygningerne, og med information om retningslinjer vedrørende 
psykologisk støtte og vaccinationer. 

41 De ansatte, der vendte tilbage fra risikoområder i februar 2020, blev bedt om at 
telearbejde for at begrænse smitterisikoen, og institutionerne opfordrede sårbare 
ansatte til at telearbejde fra den anden uge af marts 2020. I hele den reviderede 
periode anbefalede IMB telearbejde som et middel til at bryde smittekæder. 

42 Figur 3 viser, hvordan tallene for personalets tilstedeværelse på arbejdspladsen 
udviklede sig i den reviderede periode, baseret på de enkelte institutioners 
overvågning: 

o Så længe værtsmedlemsstaterne opretholdt bevægelsesrestriktioner (foråret 
2020, vinteren 2020-2021), fulgte institutionerne trop og holdt antallet af ansatte 
i bygningerne på et lavt niveau, så kun personale i kritiske funktioner var til stede. 

o Da de nationale restriktioner gradvis blev ophævet (juni 2020 og igen fra foråret 
2021), tillod institutionerne flere ansattes tilstedeværelse, hvis den var nødvendig 
for at støtte centrale aktiviteter i bygningerne (f.eks. mødeperioder, møder og 
retsmøder). 

o I de perioder, hvor sundhedssituationen forbedredes (sommeren og efteråret 
2020), opfordrede institutionerne også de ansatte, der havde meldt om 
problemer med fjernarbejde, til at vende tilbage til kontoret. 
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Figur 3 - Institutionerne justerede tilstedeværelsen på arbejdspladsen 
efter sundhedssituationen 

 
* OxCGRT-stringensindekset måler strengheden af luknings- og inddæmningspolitikker, der begrænser 
kontakt mellem mennesker. Resultater vises på en farveskala fra grøn (ingen restriktioner) til rød 
(nedlukning). 

Kilde: Revisionsretten, baseret på Our World in Data (antal hospitalsindlagte patienter), Oxford-
stringensindekset og oplysninger fra de reviderede institutioner (overvågningsgraden varierede mellem 
institutionerne). 

43 For at beskytte det personale, der mødte ind på arbejdspladsen, indførte 
institutionerne regler (fysisk afstand, rengøring, maskepligt) baseret på anbefalingerne 
fra IMB, deres egne lægetjenester og de nationale myndigheder. Covid-19-tilfælde 
(blandt personale, kontrahenter og besøgende) blev sporet af de enkelte institutioners 
lægetjenester for at mindske risikoen for smitte på arbejdspladsen. Parlamentet tilbød 
også test i sine bygninger. 
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44 Fra foråret 2021 tilskyndede institutionerne deres personale til at blive 
vaccineret, enten ved at oprette deres egne vaccinationscentre efter aftale med de 
lokale myndigheder (i Bruxelles) eller ved at informere personalet om, hvordan de 
kunne blive omfattet af de nationale vaccinationskampagner (Luxembourg og andre 
lande). Institutionerne fulgte værtslandenes regler om vaccination og adgang til 
arbejdspladsen. På grundlag af en anbefaling fra IMB gik Parlamentet længere end de 
nationale regler og fastsatte, at adgang til dets bygninger fra november 2021 krævede 
fremvisning af et digitalt covidpas. 

Institutionerne støttede deres ansattes trivsel og hjalp dem med at tilpasse sig de 
nye arbejdsvilkår 

45 Før krisen var antallet af EU-ansatte med regelmæssigt telearbejde lavt: I de 
fleste institutioner havde lingvister og oversættere siden 2009 haft mulighed for 
telearbejde, og siden 2016 var muligheden blevet udvidet til at omfatte alle 
berettigede ansatte, først i Parlamentet og Kommissionen. I december 2019 
rapporterede Kommissionen, at ca. 25 % af dens arbejdsstyrke (8 000 personer) gjorde 
brug af muligheden for lejlighedsvis at telearbejde. Da institutionerne indførte 
obligatorisk telearbejde i midten af marts 2020, havde de fleste af deres ansatte aldrig 
tidligere gjort brug af denne mulighed. 

46 For at sikre opretholdelse af personalets præstationsniveau afholdt 
institutionerne forskellige kurser om telearbejde og om de nye IT-værktøjer, der var 
blevet indført. De lagde særlig vægt på at tilbyde uddannelse og støtte til 
mellemledere for at hjælpe dem til at lede deres team på afstand samt på at forbedre 
vilkårene for hjemmearbejde (jf. bilag II). 

47 Under krisen steg personalets tilgængelighed af forskellige årsager. De data, vi 
indhentede fra Rådet og Kommissionen, viser, at de ansatte registrerede flere 
arbejdstimer i 2020/2021 end i de foregående år. Alle institutionerne oplyste, at 
antallet af fraværsdage i forbindelse med korttidssygemeldinger faldt. Antallet af 
deltidsansatte faldt også i alle institutionerne (det gjaldt hovedsagelig ansatte med 
80 %, 90 % eller 95 % arbejdstid). 

48 De reviderede institutioner gav deres personale mulighed for at telearbejde fra et 
andet sted end tjenestestedet10 som en ekstraordinær foranstaltning begrundet i 
omstændighederne (isolation, behov for at tage sig af slægtninge). Denne mulighed 
blev givet på særlige betingelser. I Parlamentet havde ansatte mulighed for at arbejde 

                                                      
10 Jf. artikel 20 i forordning nr. 31 (EØF), 11 (Euratom), om vedtægten for tjenestemænd. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN
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fra et andet sted end tjenestestedet, hvis de skulle tage sig af slægtninge; dette 
medførte, at de skulle gå på deltid og gå tilsvarende ned i løn (jf. bilag II). 
Institutionernes metoder til at overvåge antallet af ansatte, der gjorde brug af denne 
mulighed, var forskellige, men de registrerede tal var lave: På intet tidspunkt blev den 
brugt af mere end 2 % af Parlamentets personale, 3 % brugte den i EU-Domstolen, ca. 
5 % brugte den i Kommissionen (som havde en grænse på 10 dage om året), og 5,8 % 
brugte den i Rådet (kun overvåget i maj-juni 2021). Denne ekstraordinære 
foranstaltning blev gradvis afskaffet i slutningen af 2021. 

Institutionerne fremskyndede udrulningen af eksisterende 
moderniseringsprojekter, men digitaliseringen af de administrative 
tjenester er fortsat en udfordring 

49 For at sikre opretholdelse af personalets præstationsniveau under krisen måtte 
institutionerne sørge for, at de fleste ansatte havde de rette værktøjer til fjernarbejde. 
Institutionerne var nødt til at finde brugbare alternativer til fysiske møder. De valgte 
løsninger skulle være sikre og velfungerende, så institutionerne kunne udføre både 
deres støtteopgaver og deres kerneaktiviteter. Institutionerne måtte indføre 
administrative processer, der var tilpasset fjernarbejde, og i højere grad anvende 
papirløse arbejdsgange. 

Trods uensartede beredskabsniveauer satte institutionerne hurtigt personalet i stand 
til at fjernarbejde 

50 Institutionerne havde siden 2016 gradvis udvidet muligheden for telearbejde til 
at omfatte alle ansatte (jf. punkt 45). Sideløbende var institutionerne også begyndt at 
udstyre deres personale med udstyr, der muliggjorde fjernarbejde, dvs. bærbare 
arbejdscomputere med adgang til et virtuelt privat net (VPN) eller med licenser til 
virtuel desktopinfrastruktur (VDI), der gav de ansatte mulighed for at tilslutte sig 
arbejdspladsens IT-struktur fra en privat enhed. 

51 I januar 2020 var det forskelligt, hvor meget mobilt IT-udstyr institutionerne 
havde til deres personale. Over 90 % af personalet i Rådet og Kommissionen havde 
bærbare arbejdscomputere. Begge institutioner havde nok VPN-licenser (permanente 
licenser eller nødlicenser) til at dække hele deres personale. De havde også et 
begrænset antal VDI-licenser. 

52 Parlamentet og EU-Domstolen var ved at udrulle deres IT-mobilitetsprogrammer, 
da overgangen til telearbejde fandt sted. EU-Domstolen havde accelereret sit program 
i 2019 og havde som mål at afslutte det i foråret 2020. Europa-Parlamentets mål var at 
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afslutte udrulningen af bærbare computere til personalet inden udgangen af 
valgperioden 2019-2024. Midt i marts 2020 havde ca. 35 % af Parlamentets ansatte og 
71 % af EU-Domstolens ansatte allerede VPN- eller VDI-løsninger, der satte dem i stand 
til at fjernarbejde. Alle ansatte havde adgang til deres e-mail på arbejdet via webmail. 

53 Parlamentet og EU-Domstolen accelererede udrulningen af bærbare computere. 
Begge institutioner prioriterede kritiske tjenester, f.eks. EU-Domstolens 
justitskontorer, i forbindelse med udrulningen af hardware og øgede også antallet af 
tilgængelige VDI-licenser (for personale, der endnu ikke havde fået bærbare 
arbejdscomputere). I maj 2020 var 95 % af disse institutioners ansatte i stand til at 
telearbejde ved anvendelse af VPN-adgang eller en VDI-licens, og ved udgangen af juni 
2020 havde alle ansatte passende udstyr. 

54 Samtlige institutioner var også nødt til at øge deres infrastrukturs kapacitet, så 
den kunne håndtere antallet af forbindelser. De første uger efter overgangen til 
telearbejde rapporterede ansatte om problemer med forbindelsernes kvalitet og 
stabilitet, men i april 2020 var disse problemer for det meste blevet løst. Antallet af 
henvendelser til institutionernes helpdeske faldt betydeligt fra april 2020, efterhånden 
som personalet vænnede sig til telearbejdsværktøjerne, og båndbredden blev øget. 

Krisen fremskyndede udbredelsen af cloudbaserede samarbejdsværktøjer og 
specifikke videokonferenceløsninger, men dette skabte udfordringer med hensyn til 
databeskyttelse og sikkerhed 

55 IT-samarbejdsværktøjer gør det muligt for ansatte at arbejde sammen uden at 
være i samme lokale. Begrebet omfatter en række forskellige værktøjer fra 
videokonferenceløsninger til platforme, der gør det muligt at dele og redigere 
dokumenter i realtid. Institutionerne havde anvendt nogle af disse værktøjer før 
krisen: Kommissionen havde f.eks. gjort brug af samarbejdswebsteder siden 2013. 
Videokonferenceløsninger var udbredte i alle institutioner. De blev brugt til møder 
mellem institutioner og med eksterne interessenter, normalt i særligt udstyrede 
lokaler. 

56 Cloudtjenester er vokset på verdensplan siden 2016/2017. De giver nye 
muligheder for samarbejde, da de ikke er begrænset af fysisk infrastruktur. Nogle af 
institutionerne har siden 2019 afprøvet cloudbaserede værktøjer, herunder 
videokonferenceløsninger med samarbejdsfunktioner (deling og redigering af 
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dokumenter). Sammenlignet med infrastruktur på stedet skaber cloudtjenester 
imidlertid særlige risici med hensyn til sikkerhed og databeskyttelse11. 

57 De reviderede institutioner har forskellige vurderinger af de databeskyttelses- og 
IT-sikkerhedsrisici, der er forbundet med cloudbaserede samarbejdsværktøjer, hvilket 
fik dem til at træffe forskellige beslutninger om deres anvendelse. Schrems II-
dommen12 fra juli 2020 og den efterfølgende anbefaling fra Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)13 om ikke at anvende nye tjenester, der 
indebærer overførsel af personoplysninger til lande uden for EU, lagde yderligere 
begrænsninger på, hvilke typer samarbejdsværktøjer institutionerne kunne bruge. De 
institutioner, der anvendte amerikansk baserede cloudtjenester og 
videokonferenceværktøjer, måtte revidere kontrakterne med deres leverandører for at 
sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau (jf. tekstboks 4). 

                                                      
11 Særberetning nr. 05/2022: "Cybersikkerhed i EU's institutioner, organer og agenturer". 

12 Dom af 16. juli 2020 i sag C-311/18 - Facebook Ireland og Schrems - som ugyldiggjorde 
afgørelsen om EU's og USA's værn om privatlivets fred vedrørende overførsel og behandling 
af personoplysninger. 

13 Jf. EDPS' strategiske vejledning til EU-institutionerne fra oktober 2020, hvor EDPS kraftigt 
opfordrede EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer til at sikre, at nye 
behandlingsaktiviteter eller nye kontrakter med tjenesteleverandører ikke indebar 
overførsel af personoplysninger til USA. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_DA.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CE7CD716DE99214B334A22BDC921092C?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2148551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN
https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/2020-10-29_edps_strategy_schremsii_en_0.pdf
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Tekstboks 4 

Udrulning af interne og interinstitutionelle videokonferenceløsninger 

Kommissionen fortsatte sin planlagte udrulning til alle ansatte af de 
cloudbaserede samarbejdsværktøjer, den havde afprøvet, men forhandlede med 
sin leverandør for at sikre, at dataoverførslen var i overensstemmelse med 
Schrems II-dommen. Den tilføjede også selv yderligere sikkerhedsniveauer. 

Rådet gik ikke videre til fuld udrulning af et internt videokonferenceværktøj, men 
lod pilotprojektet fortsætte, mens det afventede en konsekvensanalyse og en 
informationsrisikovurdering. 

Parlamentet gik ikke videre til fuld udrulning af disse værktøjer, men lod sine 
pilotprojekter fortsætte, mens det afventede en gennemgang fra EDPS. 

EU-Domstolen besluttede sig for ikke at foretage yderligere udrulning af 
cloudbaserede samarbejdsværktøjer og bevarede sin oprindelige 
videokonferencesoftware. Den gennemgik også kontrakten med leverandøren af 
denne software for at sikre, at dommen blev overholdt. 

Resultatet er, at institutionerne i forbindelse med deres daglige støtteaktiviteter 
anvender to forskellige typer videokonferenceværktøjer, det ene cloudbaseret og 
det andet ikke. De to typer værktøjer er interoperable, hvilket sikrer, at 
institutionerne alligevel kan interagere med hinanden. 

58 Institutionerne udrullede også specifikke videokonferenceløsninger for at gøre 
det muligt at gennemføre kerneaktiviteter såsom parlamentariske debatter, 
rådsmøder, møder i kommissærkollegiet og retsmøder på afstand. Nedlukningen 
fremskyndede gennemførelsen af institutionernes videokonferenceprojekter 
vedrørende deres kerneaktiviteter. 

59 Som del af sin portefølje af IT-projekter for 2019-2021 overvejede Parlamentet, 
hvordan konferencer kunne arrangeres som rene fjernmøder for både talere og 
deltagere med alle de faciliteter, der tilbydes ved en fysisk konference, f.eks. tolkning 
og interaktive drøftelser. Det var i færd med at vælge en leverandør i forbindelse med 
dette projekt, da beslutningen om at skifte til fjernarbejde blev truffet i marts 2020, og 
der hurtigt skulle vælges et værktøj. 

60 Parlamentet kunne allerede en uge efter indførelsen af den belgiske nedlukning 
tilbyde MEP'erne den nødvendige infrastruktur til afholdelse af udvalgsmøder og 
plenarmøder som fjernmøder med simultantolkning (jf. tekstboks 3). Parlamentet 
arbejdede med at skræddersy det valgte værktøj og dets funktioner til sine behov. Da 
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plenarmødeperioderne i Strasbourg blev genoptaget efter juni 2021, gav det 
institutionen mulighed for at reducere antallet af ansatte, der skulle rejse dertil, idet 
der kunne leveres tolkning fra hvor som helst. Infrastrukturen bag det værktøj, som 
Parlamentet anvender, er udelukkende cloudbaseret. 

61 Rådet valgte en anden software og et værktøj, der kunne anvendes både via 
cloudtjenester og via en server på stedet, der muliggjorde fuld kontrol med 
forbindelserne ved ministermøder. I januar 2021 vedtog Rådet en plan vedrørende 
etablering af en videokonferenceplatform til drøftelser af følsomme eller klassificerede 
oplysninger op til klassifikationsgraden EU SECRET, da den eksisterende software kun 
kunne anvendes til ikkeklassificerede, ikkefølsomme oplysninger. Klassificerede og 
følsomme emner skulle behandles ved fysiske møder. 

62 Både Parlamentet og Rådet valgte virksomheder, som er baseret i Europa (EU 
eller EFTA) og omfattet af EU's databeskyttelsesregler, til at levere 
videokonferencetjenesterne til afholdelse af parlamentsdebatter og rådsmøder. EU-
Domstolen anvendte ikke cloudbaserede tjenester (jf. tekstboks 4). I stedet udviklede 
den sin egen videokonferenceløsning til retsmøder på grundlag af den eksisterende 
software (jf. tekstboks 3). 

Trods forbedringer er digitaliseringen af de administrative processer en uafsluttet 
opgave 

63 Institutionerne var nødt til at digitalisere deres arbejdsgange for at sikre, at deres 
støtteopgaver, navnlig vedrørende finansiering og menneskelige ressourcer, kunne 
fortsætte uden afbrydelser eller forsinkelser. Før covid-19-krisen havde institutionerne 
digitaliseret deres administrative processer i varierende grad: Værktøjer såsom e-
fakturaer og digitale signaturer samt papirløse arbejdsgange var i brug, men ikke lige 
udbredte alle steder. 

64 Elektroniske udbud (e-udbud) har kunnet gennemføres siden 2009 via e-PRIOR-
platformen. E-PRIOR-platformen giver også leverandører mulighed for elektronisk 
udstedelse af fakturaer til deres kunder. E-fakturaer fremmer digitale finansielle 
arbejdsgange, da de behandles automatisk. Det er imidlertid ikke alle leverandører, der 
benytter denne tjeneste, og institutionerne opfordrer dem ikke proaktivt til det, hvilket 
betyder, at e-fakturering ikke anvendes konsekvent i institutionerne. 

65 57 % af de fakturaer, Rådet modtog i 2019, var e-fakturaer. 60 % af de fakturaer, 
EU-Domstolen modtog i 2019, var e-fakturaer. Forstyrrelserne som følge af de 
restriktioner, der blev indført for at begrænse spredningen af covid-19, påvirkede også 
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institutionernes leverandører, og nogle af dem gik derfor over til e-fakturaer. Rådet og 
EU-Domstolen registrerede en nettostigning i antallet af modtagne e-fakturaer, som i 
begge institutioner nåede op på at udgøre 74 % af alle fakturaer modtaget i 2020. 
Parlamentet og Kommissionen overvågede ikke, hvor stor en andel af de modtagne 
fakturaer der var e-fakturaer. Parlamentet ændrede sine regler om fakturaforvaltning, 
så det også kunne acceptere fakturaer i elektronisk format, selv om de ikke blev sendt 
via e-PRIOR. 

66 Den nuværende retlige ramme for elektroniske signaturer stammer fra 201414. 
Den øgede anvendelse af elektroniske signaturer i EU-institutionerne hænger sammen 
med den øgede anvendelse af elektronisk dokumentforvaltning, herunder forvaltning 
af personaledossierer. 

67 Før krisen blev der i alle institutioner undtagen EU-Domstolen anvendt 
elektroniske signaturer med forskellige certificeringsniveauer afhængigt af behovet. 
Den generelle indførelse af telearbejde og behovet for papirløse arbejdsgange førte til 
yderligere anvendelse af elektroniske signaturer. Udbredelsen var dog uensartet på 
tværs af institutionerne. Rådet accepterede f.eks. elektroniske signaturer fra sine 
leverandører, men underskriver sine indkøbsordrer manuelt. Kommissionen var 
begyndt at udrulle anvendelsen af kvalificerede elektroniske signaturer til 
underskrivelse af kontrakter, og under krisen blev denne proces accelereret. Eftersom 
EU-Domstolen ikke tidligere havde anvendt elektroniske signaturer, brugte den under 
krisen i første omgang e-mail til at validere afgørelser vedrørende menneskelige 
ressourcer. Senere indgik den en aftale med Kommissionen om brug af værktøjet 
EU Sign (der forvaltes af Kommissionen), så den inden udgangen af 2021 kunne 
anvende kvalificerede elektroniske signaturer. På revisionstidspunktet foregik der en 
gradvis udrulning af kvalificerede elektroniske signaturer i Parlamentet og Rådet. 

                                                      
14 Forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for 

elektroniske transaktioner på det indre marked. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN
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Vurderingen af de nye arbejdsmetoders effektivitet i tiden efter 
krisen er begyndt 

Vurderingen er mere fremskreden vedrørende kerneaktiviteter end 
vedrørende støtteopgaver 

68 Det kendetegner modstandsdygtige organisationer, at de har kapacitet til at lære 
af en krise og komme stærkere ud på den anden side15. Det kræver, at de drager 
erfaringer af alle aspekter af reaktionen på en krise. Det kræver også, at de 
identificerer gode praksis, som blev indført under krisen, og som stadig vil være 
relevante, når den er overstået. 

Institutionerne begyndte tidligt at drage erfaringer 

69 Efter ophævelsen af restriktionerne fra foråret 2020 begyndte de reviderede 
institutioner at drage erfaringer af deres reaktion på covid-19-krisen. Disse tidlige 
undersøgelser fokuserede på krisestyringen og den måde, 
forretningskontinuitetsplanerne var blevet gennemført på. 

70 Ingen af disse undersøgelser afslørede væsentlige svagheder i institutionernes 
håndtering og reaktion på krisen. Erfaringerne fra covid-19 indgik i institutionernes 
2021-risikovurderinger, som mere eksplicit end tidligere behandlede risici for, at man 
kan mangle personale på grund af en pandemi. Institutionerne foreslog telearbejde 
som en foranstaltning til at mindske denne risiko. 

71 Fra maj 2020 gennemførte institutionerne personaleundersøgelser for at 
indsamle feedback om forskellige aspekter af deres reaktion (kommunikation, 
sundhedsforanstaltninger) og om personalets ønsker og forventninger til den 
fremtidige tilrettelæggelse af arbejdet - navnlig med hensyn til telearbejde - når det 
blev muligt at vende tilbage til bygningerne. Efterhånden som situationen udviklede 
sig, gennemførte institutionerne yderligere spørgeundersøgelser og inddrog lederne. 

Med hensyn til deres kerneaktiviteter mener institutionerne, at fysisk interaktion er 
bedst 

72 De reviderede institutioner indførte nye måder at udføre deres kerneaktiviteter 
på (jf. punkt 58-62) med større anvendelse af videomøder og nye 
samarbejdsværktøjer. I maj 2020 gik kommissærerne tilbage til at afholde deres 

                                                      
15 GUID 5330 - Guidance on Auditing Disaster Management. 

https://www.issai.org/wp-content/uploads/2020/12/GUID-5330-English.pdf
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ugentlige møder som fysiske møder, da de fandt disse mere egnede til politiske 
drøftelser. I begyndelsen af 2022 overvejede Parlamentet, Rådet og EU-Domstolen 
stadig, i hvilket omfang de nye arbejdsmetoder skulle bevares efter pandemien, men 
de havde allerede truffet nogle beslutninger på grundlag af en vurdering af, hvor 
effektive de nye arbejdsmetoder var i forbindelse med deres kerneaktiviteter. 

73 I 2021 iværksatte Parlamentets formand en bred refleksion over tiden efter 
covid-19 under titlen "Rethinking parliamentary democracy". Efter anbefalinger fra de 
MEP-fokusgrupper, der var involveret i denne refleksion, debatterede man ved denne 
revisions afslutning stadig, om fjernafstemning bør anvendes under normale 
omstændigheder, hvor Parlamentet kan mødes, men nogle MEP'er er forhindret i at 
deltage. Det fremgår af fokusgruppernes konklusioner, at de parlamentariske debatter 
efter MEP'ernes mening var af højere kvalitet, da de fandt sted på fysiske møder. 

74 Sideløbende har Parlamentets administration indgået en ny aftale med 
freelancetolke, der gør det muligt for dem at arbejde hjemmefra og fra tolkecentre i 
medlemsstaterne, hvilket har gjort det lettere at få tolke til visse sprog. 
Administrationen overvejer at fortsætte med fjerntolkning i forbindelse med 
plenarmødeperioderne i Strasbourg, hvilket kan reducere antallet af ansatte, der skal 
rejse dertil. 

75 Rådet nåede også til den konklusion, at fysiske ministermøder er mere effektive 
end virtuelle møder. Som det fremgår af tabel 2 i bilag I, blev de fleste af møderne i 
2020 (56 %) afholdt som fysiske møder trods de gældende restriktioner. Med hensyn 
til møder på højt plan, f.eks. møder i Det Europæiske Råd (EU-medlemsstaternes stats- 
og regeringschefer), anser alle berørte parter det fysiske format for at være mere 
effektivt. Denne præference for fysiske møder bekræftes af, at de regler, der 
muliggjorde anvendelse af skriftlig procedure, blev udformet som en midlertidig 
undtagelse og ikke som permanente ændringer. Når undtagelsen udløber, vil skriftlig 
procedure igen blive anvendt efter reglerne i forretningsordenen. Ikke desto mindre 
agter Rådet som supplement til fysiske møder at bevare muligheden for at afholde 
uformelle møder mellem ministre eller arbejdsgruppemøder som fjernmøder - også i 
forbindelse med følsomme og klassificerede drøftelser (jf. punkt 61) - da de muliggør 
hastehøringer og hurtig informationsudveksling. 

76 EU-Domstolen mener også, at fjerndeltagelse ved retsmøder kan være nyttig, 
men at dette ikke fuldt ud svarer til fysisk deltagelse og derfor kun bør bevares som en 
mulighed, når en part er forhindret i fysisk at møde frem til et retsmøde. 
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Telearbejde er nu mere udbredt i institutionerne, men dets hensigtsmæssighed i 
tiden efter krisen er stadig under vurdering 

77 Telearbejde og IT-værktøjer til understøttelse af de nye arbejdsmetoder blev 
indført før covid-19-pandemiens udbrud. Med henblik på tiden efter covid-19 har 
institutionerne udvidet anvendelsen af telearbejde, men deres vurdering af, om 
telearbejde er effektivt og hensigtsmæssigt under normale omstændigheder, var 
stadig i gang på revisionstidspunktet, fordi krisen endnu ikke var overstået. 

78 EU-Domstolen gennemførte i maj 2021 en spørgeundersøgelse, hvor personale 
og ledere blev bedt om at vurdere, hvilke arbejdsordninger der passede bedst til deres 
opgaver. Ifølge resultaterne mente under halvdelen af personalet (40 %), at de i 
forbindelse med udfærdigelse af dokumenter arbejdede mere effektivt, når de 
telearbejdede, end når de arbejdede på arbejdspladsen, og 37 % mente ikke, at der var 
nogen forskel. Med hensyn til opgaver, der kræver interaktion med kolleger, angav kun 
nogle få respondenter, at de foretrak at udføre disse hjemmefra, og det samme gjaldt 
deltagelse i kurser. Parlamentet og Kommissionen foretog ikke sådanne 
spørgeundersøgelser, før de reviderede deres regler for telearbejde. På 
revisionstidspunktet var Parlamentet stadig i gang med at vurdere det udvidede 
telearbejdes effektivitet, mens Kommissionen var ved at færdiggøre sit eget nye 
regelsæt (jf. tekstboks 5). Rådet havde vedtaget sine regler for telearbejde, lige før 
covid-19 begyndte at sprede sig, og så ikke noget behov for at ændre dem. Ingen af de 
reviderede institutioner gav deres ansatte mulighed for at telearbejde på fuld tid (jf. 
bilag III). 
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Tekstboks 5 

Udvidet telearbejde i institutionerne 

I september 2021 indførte Parlamentet nye regler, der gjorde det muligt for 
ansatte at telearbejde én, to eller tre dage om ugen. Ved revisionens afslutning 
blev der i nogle tjenester højst givet tilladelse til at telearbejde mere end én dag 
om ugen i seks måneder, fordi der var behov for at vurdere effektiviteten af disse 
arbejdsordninger under omstændigheder uden covid-19. 

Rådets regler for telearbejde var kun blevet testet under normale 
omstændigheder i en kort periode. Reglerne gjorde det muligt for ansatte at 
telearbejde i op til 80 % af arbejdstiden, og ved afslutningen af revisionen var der 
ingen umiddelbare planer om at ændre dem. 

Kommissionens plan er at give sine ansatte mulighed for at telearbejde i op til 
60 % af arbejdstiden. 

På baggrund af den gennemførte spørgeundersøgelse valgte EU-Domstolen i 
september 2021 en opgavebaseret tilgang til telearbejde, hvor lederne kan træffe 
beslutninger om anvendelse af telearbejde afhængigt af deres behov og af de 
opgaver, der skal udføres af personalet. 

79 Den mulighed for at telearbejde fra et andet sted end tjenestestedet, der blev 
indført eller udvidet som en omsorgsforanstaltning (jf. punkt 39), vil ifølge nogle 
institutioners regler for tiden efter covid-19 blive bevaret i begrænset omfang (jf. 
bilag III). Denne foranstaltning imødekommer primært et ønske fra personalet, og 
institutionerne har ikke vurderet effektiviteten af at videreføre den. 

De nye arbejdsordningers budget- og miljømæssige konsekvenser 
evalueres ikke ensartet på tværs af institutionerne 

80 I de seneste år har EU-institutionerne forsøgt at begrænse deres administrative 
udgifter og opnå besparelser ved at indføre mere effektive arbejdsmetoder16. Før 
covid-19 omfattede planerne om nye arbejdsmetoder ud over telearbejde og IT-
mobilitet også nyindretning af kontorer, indførelse af samarbejdslokaler og reducering 
af antallet af individuelle kontorer. Disse tiltag giver yderligere muligheder for 
besparelser og for reducering af institutionernes CO2-fodaftryk. 

                                                      
16 Særberetning nr. 15/2019: "Gennemførelsen i Kommissionen af personalereformpakken fra 

2014". 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_15/SR_Staff_reform_DA.pdf
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81 Ændringerne i arbejdsmetoderne under covid-19-krisen havde en blandet effekt 
på institutionernes administrative udgifter (jf. figur 4). 

o Rejseudgifterne faldt betydeligt. 

o IT-udgifterne steg på grund af de supplerende investeringer, der var nødvendige 
for at understøtte telearbejde. Stigningens størrelse afhang af, hvor store 
investeringer der krævedes i de enkelte institutioner (hovedsagelig til udstyr eller 
udvikling af nye videokonferenceløsninger). 

o Udgifterne til bygninger var lavere på nogle poster (sikkerhed, 
forsyningstjenester), fordi bygningerne hovedsagelig stod tomme, men højere på 
andre poster (rengøring) på grund af covid-19-reglerne. Bygge- og anlægsarbejdet 
(Parlamentet, Kommissionen) fortsatte, men somme tider efter ændrede planer 
på grund af de nye arbejdsmetoders forventede effekt. Nogle institutioner brugte 
overskydende midler fra underudnyttede budgetposter til køb af bygninger, som 
de brugte (Parlamentet), eller til førtidige afdrag på lån (EU-Domstolen). 

Figur 4 - Covid-19's effekt på institutionernes udgifter til bygninger, IT og 
rejser (i millioner euro) 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på budgetgennemførelsen for 2020, som præsenteret i EU-budgettet for 
2022. Rejseudgifterne omfatter personale og medlemmer. Parlamentets erhvervelse af bygninger i 2021 
ved anvendelse af fremførte bevillinger fra 2020 er ikke vist. 

2019

2020 øgede udgifter
reducerede udgifter

(millioner euro)

Rejser

IT

Bygninger

Rådet Domstolen
Europa-
Parlamentet

Europa-
Kommissionen

4,5
1,1

0,8
0,4

90,1
40,7

62,4
16,5

44,1
55,1

27,8
29,8

178,5
204,1

212,2
239,2

58,8
54,1

74,8
76,6

251,2
287,3

437,6
518,1



 36 

 

82 De reviderede institutioner rapporterede i deres årlige aktivitetsrapporter for 
2020 om de besparelser, der var opnået som følge af covid-19-krisen. Men da disse 
hovedsagelig vedrørte udgifterne til bygninger og rejser, som tilsammen udgør ca. 
10 % af EU-budgettets administrationsudgifter, var effekten på de samlede udgifter 
begrænset. Institutionerne har endnu ikke fremsat forslag til, hvordan besparelserne 
kan blive mere permanente ved udvidet anvendelse af de nye arbejdsmetoder. 

Den udvidede anvendelse af fjernmøder medfører potentielle besparelser på 
rejseudgifterne 

83 Parlamentet agter at fortsætte med fjerntolkning, hvilket vil mindske tolkenes 
behov for at rejse (jf. punkt 74). Parlamentet har ikke vurderet de potentielle 
besparelser som følge af denne afgørelse, og i sit budget for 2022 har det ikke taget 
højde for en væsentlig reduktion af rejseudgifterne i forhold til budgettet for 2020, 
som blev opstillet før covid-19. Ud over at sikre besparelser vedrørende tolke kunne de 
fremskridt, der er gjort med hensyn til videokonferenceløsninger, også gøre det muligt 
for institutionen at reducere antallet af støttemedarbejdere, der rejser til Strasbourg i 
forbindelse med plenarmødeperioder, og dermed sikre yderligere besparelser. Den 
seneste analyse af udgifterne til rejser i forbindelse med plenarmødeperioder er fra 
2013. På daværende tidspunkt kostede tolkenes tjenesterejser til Strasbourg 3,1 
million euro om året (12 % af de samlede Strasbourg-rejseudgifter), mens de andre 
ansattes tjenesterejser kostede 12,3 millioner euro om året17. 

84 Rejseudgifter er ikke en væsentlig udgiftspost for Rådet, og de er mere knyttet til 
dets politiske kerneaktivitet end til dets støtteopgaver. Institutionen agter at beholde 
uformelle fjernmøder som et element i sit normale arbejde (jf. punkt 75). De nye 
arbejdsmetoder forventes at få en vis effekt på rejseudgifterne, men omfanget er 
endnu ikke blevet vurderet. 

85 Kommissionen agter som led i sin forgrønnelsesstrategi at udnytte de nye 
arbejdsmetoder og opfordrer sine ansatte til kun at rejse, når fjernmøder ikke er 
hensigtsmæssige. Det samlede budget til tjenesterejser (personale og kommissærer) er 
i 2022 reduceret med 22 % i forhold til 2019. 

86 EU-Domstolens rejseudgifter er meget lave. Ikke desto mindre planlægger den i 
2022 en reduktion på 17 % i forhold til 2019. 

                                                      
17 Analyse af de mulige besparelser for EU's budget, hvis Europa-Parlamentet samlede sine 

aktiviteter. 

https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/PL1407_LETTER/PL1407_LETTER_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/PL1407_LETTER/PL1407_LETTER_DA.pdf
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Med undtagelse af Kommissionen har institutionerne ikke vedtaget væsentlige 
ændringer af deres bygningsstrategier 

87 Ejerskabsforholdene vedrørende institutionernes bygninger varierer fra 
institution til institution og fra placering til placering18. Da det er forskelligt, om 
institutionerne ejer eller lejer deres bygninger, har de ikke de samme økonomiske 
begrænsninger eller de samme incitamenter til at reducere deres kontorareal for at 
opnå besparelser. Telearbejde påvirker den gennemsnitlige belægningsgrad i 
bygningerne. Den øgede anvendelse af telearbejde efter pandemien kan yderligere 
reducere det gennemsnitlige udnyttede kontorareal i institutionerne. 

88 Parlamentet ejer de fleste af sine bygninger. Det vedtog sin nuværende 
bygningsstrategi i 2018. Institutionen har ikke truffet nogen beslutning om at reducere 
sit kontorareal i Bruxelles, men som led i sin politik om at konsolidere ejerskabet til 
sine bygninger brugte den overskydende midler fra 2020-budgettet til (for 74,9 
millioner euro) at erhverve en bygning, som den lejede tæt på sine centrale bygninger. 
I Luxembourg blev planerne for opførelsen af KAD II-bygningen ændret yderligere, 
delvis for at tage hensyn til de ændrede arbejdsmetoder. Parlamentet besluttede ikke 
at gå videre med visse dele af projektet, hvis omkostninger Parlamentet anslog til 18,6 
millioner euro (4 % af de samlede omkostninger). 

89 Rådet ejer alle sine kontorlokaler. På revisionstidspunktet overvejede Rådet en ny 
bygningsstrategi. 

90 I Kommissionen er kontorejerskabsforholdene mere forskelligartede end i de 
andre institutioner, idet nogle bygninger ejes, nogle lejes og nogle langtidslejes. 
Kommissionen er også den institution, der har den største ejendomsportefølje og 
dermed de største muligheder for besparelser. Indførelsen af nye arbejdsmetoder i 
Kommissionen begyndte før covid-19-krisen, og som følge af krisen har den besluttet 
at videreudvikle konceptet. I Kommissionens bygningsstrategi for Bruxelles for 
perioden 2022-2030 er det planlagt at reducere kontorbygningsarealet med 25 % 
senest i 2030 og at reducere udgifterne med en tredjedel (i alt 73,1 million euro 
mellem 2021 og 2030). Disse planer bygger på den antagelse, at mindst 20 % af 
personalet vil telearbejde, og at aktivitetsbaserede delekontorer gradvis vil erstatte 
individuelle kontorer. Endnu er der ikke vedtaget større reduktioner af kontorarealet i 
Kommissionens bygninger i Luxembourg, men i dens lokale bygningsstrategi er der 
planlagt aktivitetsbaserede kontorer. 

                                                      
18 Særberetning nr. 34/2018: "EU-institutionernes udgifter til kontorlokaler". 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_DA.pdf
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91 EU-Domstolens politik er at erhverve de bygninger, den bruger. De regler for 
telearbejde, der blev vedtaget i juli 2021, vil gøre det muligt at anvende telearbejde 
mere bredt end tidligere, men på revisionstidspunktet havde institutionen ingen 
planer om at revidere sin bygningsstrategi i den nærmeste fremtid. Den foretrak at 
vente nogle år med at vurdere, hvilke behov der opstår som følge af de nye 
arbejdsmetoder. 

Der er ikke foretaget en klar kortlægning af mulighederne for at reducere 
miljøbelastningen 

92 Ændringerne med hensyn til rejser og bygninger giver ligesom den udvidede 
anvendelse af telearbejde de reviderede institutioner muligheder for at reducere deres 
miljøbelastning. Det er de alle bevidste om, men de har ikke i samme tempo fået 
afspejlet dette i deres miljøstrategier. 

93 I slutningen af 2019 fastsatte Parlamentet en række miljøindikatorer med henblik 
på overvågning af sine miljøpræstationer. Den efterfølgende midtvejsevaluering 
(december 2020) beskrev effekten af de nye arbejdsmetoder, der var indført under 
pandemien, og præsenterede scenarier for, hvordan institutionen kunne udnytte dem, 
navnlig til at reducere sine transportrelaterede emissioner. Hovedmålet for 
Kommissionens forgrønnelsesstrategi er at opnå klimaneutralitet senest i 2030 ved at 
reducere kontorarealet, anvende lavenergibygninger, forbedre energieffektiviteten 
(tekniske forbedringer og adfærdsændringer) og reducere emissionerne fra rejser. 
Med henblik på realisering af det sidste punkt har Kommissionen implementeret en 
emissionsberegner i sin IT-platform til håndtering af arbejdsrelaterede rejser. 
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Konklusioner og anbefalinger 
94 Vi konkluderer, at EU-institutionerne har udvist modstandsdygtighed under 
covid-19-pandemien. Deres reaktion var hurtig og fleksibel, og den var understøttet af 
tidligere investeringer i digitalisering. De har dog endnu ikke fuldt ud evalueret, i 
hvilket omfang de nye arbejdsmetoder, der blev indført som reaktion på covid-19, vil 
være effektive eller medføre besparelser i tiden efter krisen. 

95 Vi konstaterede, at institutionernes forretningskontinuitetsplaner før covid-19-
krisens begyndelse fulgte anerkendte standarder. De var imidlertid udformet til 
håndtering af kortvarige hændelser med stor virkning, ikke langvarige forstyrrelser som 
dem, covid-19 har forårsaget (punkt 14-19). 

96 Covid-19-krisen fulgte ikke det forstyrrelsesmønster, der var forudset i 
institutionernes forretningskontinuitetsplaner. Institutionerne brugte de dele af deres 
forretningskontinuitetsplaner, der var relevante, og tilpassede dem hurtigt til de 
særlige covid-19-forhold med henblik på at tilrettelægge deres reaktion. 
Institutionerne havde i deres forretningskontinuitetsplaner ikke defineret et forum, 
hvor de hurtigt kunne rådføre sig med hinanden om de beslutninger, de traf for at 
reagere på krisen. For at sikre en vis sammenhæng i de foranstaltninger, de 
gennemførte, anvendte institutionerne deres eksisterende kommunikationskanaler til 
at udveksle oplysninger, og de formåede at begrænse forskellene mellem deres 
reaktioner. Deres muligheder for at reagere identisk var dog begrænsede, fordi de er 
uafhængige, har forskellige roller og skulle tage hensyn til forskellige nationale regler 
(punkt 20-27). 

Anbefaling 1 - Inkludere foranstaltninger vedrørende langvarige 
forstyrrelser og interinstitutionelt samarbejde i 
forretningskontinuitetsplanerne 

Institutionerne bør bygge på erfaringerne fra deres reaktion på covid-19-krisen og 
inkludere foranstaltninger vedrørende langvarige forstyrrelser i deres 
forretningskontinuitetsplaner. Planerne bør også omfatte ordninger vedrørende 
interinstitutionelt samarbejde i tilfælde af begivenheder, der påvirker samtlige 
institutioner. 
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Måldato for gennemførelsen: 1. kvartal 2023 

97 Vi konstaterede, at institutionernes fleksible reaktion på krisen satte dem i stand 
til at minimere forstyrrelserne. De tilpassede deres forretningsordener, når det var 
nødvendigt, udviste fleksibilitet med hensyn til at tilpasse deres arbejdsmetoder, så de 
kunne udføre deres kerneaktiviteter, og fortsatte med at udfylde deres roller i henhold 
til traktaterne. Det lykkedes dem at vedtage vigtige politikinitiativer såvel som den 
flerårige finansielle ramme for 2021-2027, og antallet af afgørelser fra EU-Domstolen 
svarede til niveauet før covid-19 (punkt 28-38). 

98 Institutionerne traf foranstaltninger til at beskytte deres ansattes sundhed og 
opretholde forretningskontinuiteten. De fulgte den lægelige rådgivning fra det 
interinstitutionelle lægekollegium og overholdt - eller gik længere end - de 
minimumsregler, der gjaldt i henhold til deres værtslandes nationale lovgivning. De 
foranstaltninger, der blev truffet for at støtte personalet (udstyr, uddannelse, sociale 
foranstaltninger), var effektive med hensyn til at opretholde præstationsniveauet 
under krisen (punkt 39-48). 

99 Ved krisens begyndelse var det forskelligt, hvor meget udstyr til telearbejde 
institutionerne havde, men det lykkedes dem alle at give samtlige ansatte 
telearbejdsløsninger i løbet af seks uger (punkt 49-54). Kommissionen gjorde god brug 
af samarbejdsværktøjer. På grund af specifikke behov og forhold vedrørende 
databeskyttelse, sikkerhed og fortrolighed udrullede institutionerne disse værktøjer i 
forskellige hastigheder og valgte forskellige leverandører (punkt 55-62). De 
arbejdsordninger, der blev indført under covid-19-krisen, øgede behovet for papirløse 
arbejdsgange i EU-institutionerne. Der blev gjort fremskridt med digitaliseringen af 
arbejdsgangene, men deres praktiske gennemførelse og anvendelsen af løsninger 
såsom e-fakturering og kvalificerede elektroniske signaturer var uensartet på tværs af 
institutionerne. Trods forbedringerne er de administrative tjenester endnu ikke 
digitaliseret fuldt ud. F.eks. er det ikke alle institutioner, der internt overvåger og 
tilskynder til anvendelse af e-fakturaer (punkt 63-67). 
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Anbefaling 2 - Videreudvikle digitaliseringen af de 
administrative tjenester 

Institutionerne bør bygge på erfaringerne fra deres reaktion på covid-19-krisen og 
yderligere digitalisere deres administrative tjenester ved: 

a) at videreføre udrulningen af papirløse arbejdsgange og udvide anvendelsen af 
elektroniske signaturer, herunder kvalificerede elektroniske signaturer 

b) at overvåge og udvide anvendelsen af elektroniske fakturaer. 

Måldato for gennemførelsen: 4. kvartal 2023 

100 Institutionerne begyndte tidligt under krisen at drage erfaringer, og de 
reflekterede løbende over tiden efter covid-19 (punkt 68-71). Vi konstaterede, at de 
reviderede institutioner, der havde indført metoder til at udføre deres kerneaktiviteter 
på afstand, alle havde konkluderet, at fjernmøder kan bruges som backupløsning i 
perioder med forstyrrelser eller i nødsituationer og være nyttige til bestemte formål, 
f.eks. hastehøringer og hurtig informationsudveksling, men ikke på lang sigt erstatte 
fysiske møder i forbindelse med kerneaktiviteter (punkt 72-76). Institutionerne har 
øget mulighederne for telearbejde i de regler, de har udarbejdet for tiden efter 
covid-19. Et højt niveau af telearbejde har vist sig at være nyttigt i en krisesituation, 
men det er ikke altid blevet vurderet, om telearbejde under normale omstændigheder 
er effektivt og hensigtsmæssigt sammenlignet med arbejdsordningerne fra før 
covid-19 (punkt 77-79). 

101 Covid-19-krisens finansielle konsekvenser på kort sigt har været begrænsede 
for institutionerne, fordi deres besparelser på visse udgiftsområder, f.eks. rejser, blev 
brugt til at finansiere investeringer i IT. Krisen accelererede ændringerne i 
arbejdsordningerne, og alle institutionerne forventer, at forholdene vedrørende rejser 
og bygninger vil ændre sig efter covid-19. De har dog ikke konsekvent evalueret de 
potentielle besparelser som følge af de nye arbejdsmetoder. Tilsvarende har 
institutionerne ikke foretaget en ensartet vurdering af de nye arbejdsmetoders effekt 
på deres miljøpolitikker (punkt 80-93). 
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Anbefaling 3 - Vurdere de nye arbejdsmetoders 
hensigtsmæssighed i tiden efter covid-19 

Når de vurderer hensigtsmæssigheden af de nye arbejdsmetoder i tiden efter covid-19, 
bør institutionerne: 

a) vurdere hensigtsmæssigheden af rene fjernmøder og hybridmøder sammenlignet 
med fysiske møder og vedtage retningslinjer for anvendelse af fjernmøder i 
forbindelse med forskellige aktiviteter 

b) vurdere effekten af telearbejde og tilpasse reglerne for tiden efter covid-19, hvis 
det er nødvendigt 

c) overvåge og rapportere om de budgetmæssige konsekvenser af de nye 
arbejdsmetoder, navnlig vedrørende deres bygninger 

d) overvåge og rapportere om de nye arbejdsmetoders miljømæssige konsekvenser. 

På grundlag af disse vurderinger bør institutionerne træffe afgørelse om eventuelle 
ændringer af deres nye arbejdsordninger. 

Måldato for gennemførelsen: 2. kvartal 2024 

Vedtaget af Afdeling V, der ledes af Tony Murphy, medlem af Revisionsretten, i 
Luxembourg den 14. juni 2022. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Formand 
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Bilag 

Bilag I - Covid-19's indvirkning på de reviderede institutioners aktiviteter 
De følgende tabeller viser covid-19-krisens indvirkning på de reviderede institutioners kerneaktiviteter. 

Tabel 1 - Parlamentets aktivitet i tal (2018-2021) 

 

Antal plenarmødeperioder Plenarmødeper
iodernes 

gennemsnitlige 
varighed 

Antal afstemninger 

 

Mødeperioder 
(firedages 

mødeperioder, 
normalt afholdt i 

Strasbourg) 

Minimødeperioder 

(todages mødeperioder 
afholdt i Bruxelles) 

Timer Lovgivningstekster Ikkelovgivningsmæssige 
tekster 

2018 (hele året) 12 3 32 t. 8 min. 258 301 

2019 (hele året) 11 5 24 t. 9 min. 364 182 

2020 (hele året)* 11 6 15 t. 29 min. 202 182 

2021 (indtil nov. 
2021) 

10 2 28 t. 24 min. 185 224 

Kilde: Data fra Europa-Parlamentet (GD PRES og GD IPOL). *Revisionsrettens beregning. 
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Tabel 2 - Rådets aktivitet i tal (2018-2020) 

Møder 2018 2019 
2020 

I alt Fysiske 
møder 

Videomøder 

Topmøder 15 17 23 15 8 

Rådssamlinger 75 80 116 31 85 

Corepermøder 117 124 154 152 0 

Corepermøder, artikel 
50 (brexit) 29 28 3 3 0 

Arbejdsgruppemøder 4 304 3 706 2 790 1 538 1 252 

Arbejdsgruppemøder, 
artikel 50 (brexit) 61 28 0 0 0 

I alt 4 601 3 983 3 086 1 739 1 345 
Kilde: Revisionsretten, baseret på GD ORG's årlige aktivitetsrapport for 2020. 
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Tabel 3 - Kommissionens aktivitet i tal (2018-2021) 

 2018 2019 2020 2021 

Samlet antal 
vedtagne retsakter 

9 668 9 255 9 706 10 163 

Heraf med relation til 
covid-19-krisen Ikke relevant 1 372 (14,1 %) 1 102 (10,8 %) 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen. 

  



 46 

 

Tabel 4 - EU-Domstolens aktivitet i tal (2017-2021) 

 2017 2018 2019 Gennemsnit 2017-
2019 2020 2021 

Indbragte sager (begge instanser) 1 656 1 683 1 905 1 748 1 582 1 720 

Retsmøder (Domstolen) 263 295 270 276 157 107 

Retsmøder (Retten) 333 333 255 307 227 240 

Afsluttede sager (begge instanser) 1 594 1 769 1 739 1 701 1 540 1 723 

Afsluttede sager (Domstolen) 699 760 865 775 792 772 

Afsluttede sager (Retten) 895 1 009 874 926 748 951 

Verserende sager (Domstolen) 912 1 001 1 102 1 005 1 045 1 113 

Verserende sager (Retten) 1 508 1 333 1 398 1 413 1 497 1 428 

Gennemsnitlig sagsvarighed 
(Domstolen) 16,40 måneder 15,70 måneder 14,40 måneder 15,50 måneder 15,40 måneder 16,60 måneder 

Gennemsnitlig sagsvarighed (Retten) 16,30 måneder 20,00 måneder 16,90 måneder 19,00 måneder 15,40 måneder 17,30 måneder 
Kilde: Revisionsretten, baseret på EU-Domstolens årlige aktivitetsrapporter for 2017-2020 og svar på Revisionsrettens spørgeskema. 
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Bilag II - Foranstaltninger til understøttelse af telearbejde under covid-19-krisen indtil udgangen af 2021 

Foranstaltning Parlamentet Rådet Kommissionen EU-Domstolen 

Supplerende IT-
udstyr 

Ja 
2 326 skærme, 

2 069 tastaturer og 
1 968 mus (pr. november 

2020). 

Ja 
Hjemmekontorpakke 

(skærm, tastatur, 
dockingstation) udleveret fra 

november 2020. 

Ja 
November 2020: godtgørelse 
af skærmkøb (op til 150 euro) 

Juni 2021: IT-pakke 
(dockingstation, tastatur, 

mus). 

Ja 
Ca. 1 000 IT-pakker (skærm, 

tastatur, dockingstation) 
udleveret fra maj 2021. 

Supplerende 
udstyr (møbler) 

Ja 
378 ergonomiske stole 

udleveret (pr. november 
2020). 

Nej 

Ja 
Fra november 2020: 

godtgørelse af stolekøb (op til 
200 euro). 

Ja 
Ca. 600 kontorstole 

udleveret i marts 2021. 

Betaling af 
kommunikation
somkostninger 

Ja 
40 euro pr. måned Nej Nej Nej 

Telearbejde fra 
et andet sted 

end 
tjenestestedet 

I behørigt begrundede 
tilfælde (familie, helbred), 
som deltidsarbejde med 

suspension af 
udlandstillæg/særligt 

udlandstillæg. 
Afskaffet 31.12.2021. 

I tilfælde, der er godkendt af 
ledelsen og forenelige med 

tjenestens interesse. 
Standardreglerne tillader 160 

dage i løbet af en karriere 
plus 5 dage pr. år. 

I behørigt begrundede tilfælde 
(familie, helbred). 

I tillæg hertil: 
2020: 10 dage i forbindelse 

med juleferien. 
2021: 10 dage i forbindelse 

med mindst 5 feriedage. 

I behørigt begrundede 
tilfælde (familie, helbred) 

og i ferier (påske, jul, 
sommer). 

Efter september 2021: Kun i 
behørigt begrundede 

tilfælde. 
Kilde: Revisionsretten, baseret på oplysninger fra institutionerne. 
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Bilag III - De reviderede institutioners telearbejdsordninger i tiden efter covid-19 

Parlamentet Rådet Kommissionen EU-Domstolen 

Regler i kraft siden september 
2021. 

Ansattes muligheder for 
telearbejde, som andel af 
arbejdstiden: 

o 20 % (som en rettighed, 
uden behov for lederens 
godkendelse) 

o 40 % (med lederens 
godkendelse) 

o 60 % (med lederens 
godkendelse). 

Godkendelse gives for seks 
måneder eller et år og kan 
fornyes. 

Telearbejde fra et andet sted 
end tjenestestedet er ikke tilladt. 

Regler i kraft siden februar 
2020. 

Ansatte kan telearbejde op til 
80 % af deres tid. 

Telearbejde fra et andet sted 
end tjenestestedet er tilladt 
op til fem dage om året og 
yderligere 160 dage i løbet af 
karrieren med lederens 
godkendelse. 

Regler vedtaget i marts 2022. 

Ansatte har ret til at telearbejde 20 % 
af deres tid. 

Med lederens godkendelse kan der 
telearbejdes op til 60 % af tiden. 

Telearbejde fra et andet sted end 
tjenestestedet er med lederens 
godkendelse tilladt op til 10 dage om 
året i forbindelse med mindst fem 
dages ferie. 

I særlige tilfælde kan Kommissionens 
Generaldirektorat for Menneskelige 
Ressourcer efter høring af den 
ansattes direkte leder give tilladelse 
til telearbejde i én måned, og denne 
tilladelse kan fornyes på de samme 
betingelser. 

Regler vedtaget i juli 2021, i 
kraft siden andet kvartal 2022. 

Telearbejde er tilladt i alle 
tjenester. 

De nærmere bestemmelser (om 
opgaver, 
minimumstilstedeværelse i 
bygningerne, maksimal varighed 
af tilladelsen til telearbejde) 
fastlægges af den øverste ledelse 
i hver tjeneste. 

Telearbejde skal godkendes af 
lederen. 

Telearbejde fra et andet sted 
end tjenestestedet er med 
lederens godkendelse tilladt, hvis 
det er berettiget, foregår i en 
begrænset periode og er 
foreneligt med tjenestens 
interesse. 

Kilde: Revisionsretten, baseret på oplysninger fra institutionerne. 
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Forkortelser 
Coreper: Komitéen af Faste Repræsentanter for Medlemsstaternes Regeringer 

CPQS: Forberedelsesudvalget for vedtægtsanliggender (Comité préparatoire des 
questions statutaires) 

EDPS: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 

EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning 

FFR: Flerårig finansiel ramme 

IMB: Det interinstitutionelle lægekollegium 

MEP: Medlem af Europa-Parlamentet 

NGEU: NextGenerationEU 

VDI: Virtual Desktop Infrastructure (virtuel desktopinfrastruktur) 

VPN: Virtual Private Network (virtuelt privat net) 

WHO: Verdenssundhedsorganisationen 
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Glossar 
Cloudcomputing: Fjernbehandling og -lagring af data via internettet. 

Coreper: Komité bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, som har til 
opgave at forberede arbejdet i Rådet for Den Europæiske Union. 

e-faktura: En faktura, der udstedes, sendes og modtages i et struktureret elektronisk 
format, der muliggør automatisk behandling. 

Kvalificeret elektronisk signatur: En elektronisk signatur, der EU-retligt har samme 
retsvirkning som en håndskrevet underskrift og ikke kan afvises. 

Medlem af en EU-institution: En person, der er enten udnævnt eller valgt som 
medlem af en EU-institutions beslutningstagende organ. 

Virtuel desktopinfrastruktur: Et desktopmiljø, der hostes på en central server og stilles 
til rådighed for PC'er og andre enheder. 

Virtuelt privat net: Et system, der giver brugere fjernadgang til et sikkert net via 
internettet. 
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Institutionernes svar 
 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=61688 

 

 

Tidslinje 
 

 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=61688 
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Revisionsholdet 
Revisionsrettens særberetninger præsenterer resultaterne af dens revisioner 
vedrørende EU-politikker og -programmer eller forvaltningsspørgsmål i forbindelse 
med specifikke budgetområder. Med henblik på at opnå maksimal effekt udvælger og 
udformer Revisionsretten sine revisionsopgaver under hensyntagen til de risici, der 
knytter sig til forvaltningens resultatopnåelse eller regeloverholdelsen, de pågældende 
indtægters eller udgifters omfang, den fremtidige udvikling samt den politiske og 
offentlige interesse. 

Denne forvaltningsrevision blev udført af Afdeling V - Finansiering og forvaltning af 
Unionen, der ledes af Tony Murphy, medlem af Revisionsretten. Revisionsarbejdet 
blev ledet af Marek Opioła, medlem af Revisionsretten, med støtte fra kabinetschef  
Kinga Wisniewska-Danek, attaché Bernard Witkos, ledende administrator Colm Friel, 
opgaveansvarlig Marion Kilhoffer og revisorerne Andreas Dürrwanger, Tomasz Kokot 
og Nikolaos Kylonis. Jesús Nieto Muñoz og Alexandra Mazilu ydede grafisk støtte. 
Richard Moore ydede sproglig støtte. 

Fra venstre til højre: Nikolaos Kylonis, Jesús Nieto Muñoz, Marion Kilhoffer, 
Marek Opioła, Kinga Wisniewska-Danek, Tomasz Kokot, Colm Friel. 
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Vi vurderede EU-institutionernes modstandsdygtighed over for 
covid-19 - hvordan de håndterede pandemien, og hvilke 
erfaringer de drog. Vi konkluderede, at institutionerne - selv om 
deres forretningskontinuitetsplaner var udformet med fokus på 
kortvarige forstyrrelser, og selv om de havde forskellige 
beredskabsniveauer - udviste modstandsdygtighed under 
covid-19-krisen takket være deres hurtige og fleksible reaktion og 
tidligere investeringer i digitalisering. De bør dog forbedre deres 
evaluering af, hvor effektive de nye arbejdsmetoder, der blev 
indført som reaktion på covid-19, vil være i tiden efter krisen. Vi 
anbefaler, at institutionerne inkluderer bestemmelser vedrørende 
langvarige forstyrrelser i deres forretningskontinuitetsplaner, at 
de videreudvikler digitaliseringen af de administrative tjenester, 
og at de vurderer de nye arbejdsmetoders hensigtsmæssighed i 
tiden efter covid-19. 

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 
287, stk. 4, andet afsnit, TEUF. 
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