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Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 16. oktober 2018.

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at to-
taludgiften til ombygning af hovedpolitistation på Færøerne øges på baggrund af resultatet af afholdt
licitation. Den samlede totaludgift øges fra 107,8 mio. kr. (2018-priser) inkl. renter og færøsk moms,
og udgør efter licitation 138,0 mio. kr. inkl. færøsk moms, men ekskl. renter i 2018-priser. I totalud-
giften indgår 12,8 mio. kr. (2018-priser) til særinstallationer. Omkostningerne ekskl. særinstallatio-
ner finansieres af Bygningsstyrelsen på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygnin-
ger mv. via den statslige likviditetsordning med efterfølgende huslejeopkrævning. Udgifter til særin-
stallationer og den efterfølgende drift afholdes inden for politiets driftsbevilling på § 11.23.01. Politi-
et og den lokale anklagemyndighed mv.

b. Det færøske politi i Torshavn er i dag placeret i private lejemål. Lejemålene har væsentlige indekli-
maproblemer, som ikke har kunnet afhjælpes. Politiet har fået et påbud fra Arbejdstilsynet herom.
Samtidig har lejemålene ikke kunnet huse alle politiets funktioner. I akt. 8 af 27. oktober 2016 til-
trådte Finansudvalget derfor køb og modernisering af ejendommen Húsagøta 3 samt køb af et nabo-
areal, der var ejet af Torshavn Kommune.

Udvikling i totaludgift

I akt. 8 af 27. oktober 2016 var der forudsat en totaludgift på 105,9 mio. kr. (2016-priser) inkl. renter
og færøsk moms. Købet af ejendommen er gennemført og beløb sig til 42,0 mio. kr. inkl. handelsom-
kostninger (2016-priser), svarende til de forudsatte udgifter i akt. 8 af 27. oktober 2016.

De samlede omkostninger til ombygningen af Húsagøta 3 samt naboarealet blev ved akt. 8 af 27. ok-
tober 2016 estimeret til 56,7 mio. kr. ekskl. renter, men inkl. Færøsk moms (2016-priser). Dette bud-
get blev udarbejdet på baggrund af skitseforslag samt byggeprogram. Grundet købet af ejendommen
blev projektet forelagt på et tidligt stadie. I akt. 8 af 27. oktober 2016 fremgik derfor også, at den
økonomiske ramme var behæftet med usikkerhed, da der endnu ikke havde været afholdt licitation.

Efter forelæggelsen for Finansudvalget har projektets samlede totaludgift udviklet sig pga. flere for-
hold. Torshavn Kommune har stillet krav om etablering af ekstra parkeringspladser, detaljeringsgra-
den med hensyn til sikringstiltag er generelt øget, ligesom Rigspolitiet har stillet krav om ekstra sik-
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ringstiltag. Endelig er der i processen fremkommet yderligere ønsker fra Rigspolitiet om projektudvi-
delser.

Ekstrakravene og projektudvidelser er udspecificeret i tabel 1:

Tabel 1: Ekstrakrav, øget deltaljering og projektudvidelser, mio. kr., 2018-

priser

Ekstra krav om parkeringspladser 5,1
Øget deltaljering af sikringstiltag 0,9
Krav om ekstra sikringstiltag 1,7

Diverse projektudvidelser 0,9

Uforudseelige udgifter 0,9
Moms og honorar 2,9
Samlede ekstrakrav og projektudvidelser 12,4

For at sikre fremdrift i sagen besluttede Bygningsstyrelsen i samarbejde med Rigspolitiet at udbyde
byggeprojektet med ekstrakrav og projektudvidelser. Ombygningen af hovedpolitistationen har der-
for været i EU-udbud, hvor fire entreprenører var prækvalificeret. Af disse valgte kun to at afgive
bud på projektet. De to firmaer, der har budt, er begge danske med hovedkontor i Danmark.

Forud for det oprindelige udbud blev lokale leverandører gjort opmærksomme på projektet ved
blandt andet et informationsmøde i Torshavn, med henblik på at tiltrække lokale leverandører; dog
uden held. Danske firmaer, der skal etablere sig lokalt på Færøerne, har mange ekstraomkostninger
til materiel og mandskab, der skal udsendes fra Danmark, i forhold til lokale færøske virksomheder.
Det er således formodningen, at manglende bud fra lokale virksomheder i sig selv medfører en højere
pris.

Herudover er der generel stor efterspørgsel i byggebranchen, dette gælder ikke kun på Færøerne,
men også i Danmark, hvilket i nogen grad afspejles i en højere pris.

Ny totaludgift

Det væsentligt højere budget som følge af ekstrakrav og projektudvidelser sammen med det endnu
højere licitationsresultat indebar, at udbuddet blev annulleret.

I stedet blev de bydende inviteret til udbud med forhandling. Efter disse forhandlinger har Bygnings-
styrelsen valgt at indgå kontrakt med det danske firma, Ommen og Møller, dog betinget af de bevil-
gende myndigheders godkendelse. Den reviderede totaludgift til køb og ombygning inkl. færøsk
moms, men ekskl. Renter og indeksering, er 138,0mio. (2018-priser), jf. tabel 2.

Tabel 2: Forventet fordeling af totaludgift til ombygning og køb, mio. kr.,

2018-priser

Entrepriseudgifter 67,1
Byggeplads 10,3
Honorar 6,8
Øvrige omkostninger 1,7
Uforudseelige udgifter 10,1
Samlede byggeudgifter 96,0
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Købesum 1) 41,5

Handelsomkostninger 1) 0,5
Samlet forventet totaludgift 138,0

Note:
1) Købet er gennemført i 2016. Købesum og handelsomkostninger fremgår
derfor i 2016-priser.

Købet er gennemført og finansieres ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning og efter-
følgende huslejeopkrævning. Byggeudgifterne med undtagelse af særinstallationer finansieres ligele-
des ved lånoptagning gennem statens likviditetsordning og ved efterfølgende huslejeopkrævning.

Af de samlede byggeudgifter på 96,0 mio. kr. (2018-priser) udgør politiets omkostninger til særin-
stallationer, herunder bl.a. sikring, ca. 12,8mio. kr. (2018-priser). Udgifterne til særinstallationer vil
blive afholdt inden for politiets driftsbevilling på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndig-
hed mv.

Bygningsstyrelsen har frem til 2018 afholdt udgifter for ca. 3,8 mio. kr. (løbende priser), herunder til
rådgivning. Disse omkostninger er en del af de samlede budgetterede udgifter på 138,0 mio. kr.
(2018-priser). De samlede byggeudgifter inkl. færøsk moms, men ekskl. renter forventes at fordele
sig over finansårene, jf. tabel 3:

Tabel 3: Forventet fordeling af byggeudgifter, mio. kr.

År Før 2018 2018 2019 2020
Samlet byggeudgift 1) 3,8 3,2 51,5 37,5

Note:
1) Inkl. færøsk moms, men ekskl. renter og indeksering

Risiko

I budgettet er der indarbejdet en reserve til uforudsete udgifter, svarende til 12 pct. af honorar- og
entrepriseudgifterne inkl. udgifter til byggeplads. Denne reserve udgør ca. 10 mio. kr., jf. tabel 2. I
budgettet er desuden indeholdt midler til vinter- og vejrforanstaltninger, indkvartering af bemanding
samt midler til afdækning af bygning og materialer til byggeplads. De væsentligste budgetrisici er
fortsat forbundet med de geografiske, klimatiske og markedsmæssige vilkår i kraft af placeringen på
Færøerne. Der indgik i akt 8 af 27. oktober 2016 en reserve på 4,5 mio. kr. (2016-priser) til uforud-
seelige udgifter.

Da der har været afholdt licitation for det udbudte projekt, er det Bygningsstyrelsens vurdering, at
der er taget tilstrækkelige hensyn til de usikkerheder, som erfaringsmæssigt kan opstå ved en ombyg-
ning af denne størrelse på Færøerne.

Det fremtidige lejemål

Ved akt. 8 af 27. oktober 2016 forventede man at overdrage lejemålet til Rigspolitiet i 2018. Som
følge af bl.a. ekstrakrav, projektudvidelser samt annulleret licitation med efterfølgende forhandling,
forventes overdragelse af lejemålet til Rigspolitiet medio 2020. Der er indgået lejeaftale på 7,7 mio.
kr. i forventede 2020-priser mellem Bygningsstyrelsen og Rigspolitiet på baggrund af det forhandle-
de licitationsresultat. Aftalen er betinget af den bevilgende myndigheds godkendelse og træder i
kraft, når lejemålet overdrages til Rigspolitiet.
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Lejekontrakten er indgået som en fastprisaftale, der giver Rigspolitiet sikkerhed for den kommende
huslejebetaling, idet udgifter, der ikke kan afholdes indenfor projektets økonomiske ramme, afholdes
af Bygningsstyrelsen. Omvendt betaler Rigspolitiet den anførte husleje, selvom der ved projektets
regnskabsmæssige afslutning måtte konstateres en faktisk lavere totaludgift end forudsat ved husleje-
fastsættelsen. Lejeaftalen omfatter 3.175 m2, hvoraf kontorarealet udgør ca. 2.200 m2

, og kælder- og

garagearealet udgør ca. 975 m2. Lejeaftalen er uopsigelig i otte år fra ikrafttrædelsen.

De samlede årlige udgifter (ekskl. moms) til det fremtidige lejemål fremgår af tabel 4 i 2018-priser:

Tabel 4: Oversigt over Rigspolitiets årlige omkostninger efter ibrugtagning,

mio. kr., 2018-priser

Nuværende lejemål Fremtidigt lejemål

Leje 2,7 7,6 1)

Driftsudgifter til udlejer 0,0 0,4 2)

Anslåede udgifter til el, vand, varme 0,5 0,6 2)

I alt 3,2 8,6

Antal årsværk 105 105
Leje pr. årsværk 0,03 0,07
Note:
1) Beregnet med udgangspunkt i de samlede huslejebærende omkostninger
2) Beløbene er anslåede og vil blive korrigeret til faktisk forbrug

Rigspolitiets årlige udgifter til husleje mv. vedrørende lejemålet vil blive afholdt inden for politiets
driftsbevilling på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Justitsministeriet vurderer, at Rigspolitiet er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtelse, der
følger af de forventede byggeudgifter i lejeaftalen.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, da forøgelsen af totaludgiften som følge af ekstrakrav og pro-
jektudvidelser udgør mere end 10 pct. af den i akt. 8 af 27. oktober 2016 godkendte totaludgift, jf.
Budgetvejledningens punkt 2.7.4.1.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften til om-
bygning af hovedpolitistation på Færøerne øges på baggrund af resultatet af afholdt licitation.

Den samlede totaludgift øges fra 107,8 mio. kr. (2018-priser) inkl. renter og færøsk moms, og udgør
efter licitation 138,0 mio. kr. inkl. færøsk moms, men ekskl. renter (2018-priser). I totaludgiften ind-
går 12,8 mio. kr.(2018-priser) til særinstallationer. Omkostningerne ekskl. særinstallationer finansie-
res af Bygningsstyrelsen på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. via
den statslige likviditetsordning med efterfølgende huslejeopkrævning. Udgifter til særinstallationer
og den efterfølgende drift afholdes inden for politiets driftsbevilling på § 11.23.01. Politiet og den
lokale anklagemyndighed mv.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 16. oktober 2018

OLE BIRK OLESEN

/ Mikkel Sune Smith

Til Finansudvalget.
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