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Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om at undersøge 
af den samlede økonomi mv. i Skatteministeriets udvikling 
af det nye ejendomsvurderingssystem  

 

Baggrund 

Skatteministeriet har arbejdet med at udvikle et nyt ejendomsvurderingssy-

stem siden 2014. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen konstaterede i 2017, at 

ministeriet ikke havde etableret et tilfredsstillende grundlag for at styre øko-

nomien i det nye ejendomsvurderingssystem, og at ministeriet ikke havde 

fulgt op på budget, forbrug og leverancer, jf. Beretning nr. 18/2016 om Skat-

teministeriets styring af udviklingen i det nye ejendomsvurderingssystem.  

 

Ved opfølgningen 17. september 2020 fandt Statsrevisorerne og Rigsrevisio-

nen det meget utilfredsstillende, at Skatteministeriet fortsat ikke har et til-

strækkeligt styringsgrundlag for projektet. Skatteministeriet har i 2019 med 

Akt U fået bevilget samlet 0,9 mia. kr. til udvikling af systemet, uden at mini-

steriet har haft et samlet overblik over projektets leverancer, og hvad det vil 

koste at færdiggøre projektet. Endvidere styrer ministeriet ikke længere efter 

det budget, der lå til grund for Akt U. 

 

Statsrevisoranmodning 

På den baggrund anmoder Statsrevisorerne Rigsrevisionen om fra projekt-

start til nu at opgøre de samlede bevillinger til og det samlede regnskab for 

udvikling af det nye ejendomsvurderingssystem. Der ønskes en opgørelse af 

totalomkostningerne, som omfatter omkostninger til udvikling af selve syste-

met, grundlaget for beregning af ejendomsskatter og alle øvrige relaterede 

omkostninger – i Skatteministeriet og hos andre myndigheder.  

 

Statsrevisorerne anmoder i den forbindelse om, at disse spørgsmål bliver un-

dersøgt: 

 

2. oktober 2020 
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 Hvad er bevillingerne til det nye ejendomsvurderingssystem brugt til, og 

hvilke leverancer har Skatteministeriet modtaget? 

 Hvorledes har Skatteministeriets interne projektrisikostyring undervejs 

håndteret de risici, der har ført til forsinkelserne i projektet?  

 Hvorledes har Skatteministeriet arbejdet med de kritiske kommentarer til 

projektet fra Statens It-Råd og det forhold, at Rådet ikke mente, at sty-

ringsgrundlaget var tilstrækkeligt til at tildele projektet grønt trafiklys? 

 Hvorledes har projektet været organiseret undervejs – bl.a. fordeling mel-

lem ansatte medarbejdere, eksterne konsulenter i Skatteministeriet og be-

manding hos It-leverandører? 

 Hvad udestår der i forhold til at færdiggøre det nye ejendomsvurderings-

system med hensyn til økonomi, leverancer, styringsgrundlag mv.? 

 Med hvilken tidshorisont kan systemet færdiggøres, og hvordan vurderer 

Rigsrevisionen de væsentligste risikomomenter for tidsplanen? 

 Hvilke afledte konsekvenser har forsinkelsen af ejendomsvurderingssyste-

met for implementeringen af ny ejendomsbeskatning? 

 Har Folketinget modtaget de fornødne oplysninger i forbindelse med be-

slutninger om bevillinger til det nye ejendomsvurderingssystem? 

 

 

 

 


