Statsrevisor klar til at kulegrave byggeskandaler
Massivt politisk fokus på budgetoverskridelser i offentlige byggerier
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Statsrevisorerne vil medvirke til at stoppe gentagne milliardoverskridelser i store offentlige byggerier. Og hvis der er politisk efterspørgsel, er de klar til at bede Rigsrevisionen kulegrave årsagerne.
Det garanterer statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF).
»Budgetoverskridelserne er et problem, som vi må forholde os til, og som vi meget gerne vil bidrage til at løse. Vi vil tage en intern debat om emnet i løbet af kort tid, og hvis der er politisk ønske
om, at vi går ind i sagen, vil vi helt sikkert gøre det,« siger Peder Larsen.
Han er glad for, at der på det seneste er kommet fokus på, hvordan vi kan stoppe rækken af uacceptable budgetoverskridelser - først og fremmest fra Aalborgprofessor Bent Flyvbjerg, Aalborg Universitet og senest fra Ingeniørens ekspertpanel, Visionariet, der har fremlagt ti tiltag mod uønskede
budgetskred.
Peder Larsen mener, der er meget inspiration at hente i debatten, men åbner samtidig muligheden
for at lade Rigsrevisionen lave en systematisk undersøgelse af problemerne. En undersøgelse, der
kun kan iværksættes af Statsrevisorerne eller Rigsrevisionen selv.
Inspiration fra it-kulegravning
Peder Larsen vil ikke på eget initiativ inddrage Rigsrevisionen, men han vil diskutere muligheden
med de fem øvrige statsrevisorer.
»Man skal i så fald undersøge en række projekter med budgetoverskridelser for at se systematisk på,
hvad der går galt, og hvad vi så kan gøre bedre. På den måde vil det være muligt, at udforme instrumenter, så man får bedre styr på projekterne,« siger Peder Larsen.
Rigsrevisionen har tidligere været været med til at gribe ind over for skandaleprojekter i det offentlige. Efter en række problematiske statslige it-projekter, som arbejdsformidlingernes Amandadatabase, fik Statsrevisorerne i 1998 Rigsrevisionen til at undersøge statslige it-projekter. Resultatet
var en vejledning som siden er blevet revideret på Rigsrevisionens eget initiativ.
Bygherreforeningen mener, at en lignende kulegravning vil være relevant på de store bygge- og anlægsprojekter, siger sekretariatsleder Henrik L. Bang:
»Rigsrevisonen kigger i forvejen på de enkelte store byggeprojekter. Derfor er det oplagt, at de laver en systematisk analyse af, hvor det er det går galt. Eksempelvis kan de se på, om der bliver
brugt nok penge til forundersøgelser, før projektet besluttes, eller om det er i byggestyringen, det
går galt.«

Start med professorforslag
Statsrevisorerne vil medvirke til at stoppe gentagne milliardoverskridelser i store offentlige byggerier. Og hvis der er politisk efterspørgsel, er de klar til at bede Rigsrevisionen kulegrave årsagerne.
Det garanterer statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF).
Ingeniørens rundringning til finansordførere i Folketinget viser, at politikerne vil sætte ind over for
de massive budgetoverskridelser.
Det skal ske ved at opstille en rækker krav eller principper i forbindelse med store offentlige byggeprojekter. Om de vil bede Statsrevisorerne og Rigsrevisionen om hjælp til at udarbejde principperne
er endnu uklart.
»Det er en interessant mulighed, som vi må overveje. I første omgang er jeg glad for, at Peder Larsen vil tage sagen op internt blandt statsrevisorerne,« siger socialdemokraternes medlem af Finansudvalget, Jan Petersen.
Den radikale finansordfører Morten Helveg Pedersen mener, at diskussionen må starte med de forslag, som allerede er blevet præsenteret af professor Bent Flyvbjerg suppleret med input fra Ingeniørens ekspertpanel.
»Budgetoverskridelserne har fyldt meget lidt i Finansudvalget indtil nu, og det er på tide, at vi tager
fat i problemet,« siger han.

