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Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 1. maj 2019.

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygnings-
styrelsen indgår en aftale med Velliv A/S om et privat lejemål til brug for Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Forskning og
Uddannelse på Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

Ved indgåelse af aftalen reguleres den samlede leje, og der indføres bindingsperiode for Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for
Forskning og Uddannelses lejemål i Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Aftalen har en bindingspe-
riode på i alt 6,5 år (inkl. opsigelsesperiode) og medfører en samlet lejeudgift for de tre institutioner
på ca. 206,7 mio. kr. (2019-priser) inkl. driftsudgifter og anslåede udgifter til el, vand og varme samt
administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen i den samlede bindingsperiode.

De samlede årlige udgifter til husleje mv. på 32,5 mio. kr. (2019-priser) vedrørende det nye lejemål
afholdes af henholdsvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Forskning og Uddannelse af de på finansloven opførte bevillinger
med henholdsvis 14,1 mio. kr. på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 11,3
mio. kr. på § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og med 7,1 mio. kr. på §
19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelsesstøtte.

b. Lejemålet indgås som led i en tilpasning af statens lokaleforbrug, idet lejemålet muliggør en reduk-
tion af det tomgangstab, som staten ellers ville have på det tomme og uopsigelige lejemål på Haral-
dsgade 53, 2100 København Ø, som Miljøstyrelsen fraflytter i 2019 forbindelse med regeringens
plan for Bedre Balance II. Miljøstyrelsen har en kontraktlig binding på det eksisterende lejemål frem
til d. 1. februar 2024. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Forskning og Uddannelse fraflytter deres eksisterende lokaler på
henholdsvis Njalsgade 72A, 2300 Københavns S og Bredgade 40, 43 og 45, 1260 København K.
Njalsgade forventes fraflyttet maj 2020, mens Bredgade forventes fraflyttet juni 2020.

De eksisterende lejemål for de tre styrelser udgør ca. 24.695 m2, mens det nye lejemål vil udgøre ca.
22.763 m2.
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I forbindelse med indflytning foretages ombygning, tilpasning og istandsættelse af lejemålet, hvilket
udlejer vil stå for. Lejemålet forventes endelig klar til indflytning d. 29. maj 2020. Institutionerne har
godkendt, at deres andel af de forventede udgifter til de p.t. kendte arbejder forventes at udgøre ca.
19,7 mio. kr. Beløbet er vurderet af udlejer og kan afvige efter endelig opgørelse af det nødvendige
arbejde og af projektering af arbejdet. Det er en betingelse i aftalen, at institutionerne kan godkende
udgifterne. Såfremt udgifterne ikke godkendes, er der ret til at foretage tilpasninger i projektet. Om-
kostninger til tilpasning og omprojektering bliver pålagt institutionerne, og tidsplanen forskydes ind-
til ny løsning og tilhørende pris er godkendt.

De forventede udgifter på 19,7 mio. kr. finansieres ved lejefinansiering over 5,5 år af de opførte be-
villinger på henholdsvis § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, § 19.11.06. Sty-
relsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelses-
støtte.

Indgåelsen af det nye lejemål skal ses i lyset af regeringens ønske om at gennemføre en lokaletilpas-
ning og sikre effektiv udnyttelse af eksisterende lejemål.

Hensynet til effektiv udnyttelse af eksisterende lejemål har været afgørende for valget af et privat
lejemål på Haraldsgade. Da Miljøstyrelsen fraflytter det eksisterende lejemål på Haraldsgade til
Odense som en del af Bedre Balance II, vil lejemålet komme til at stå tomt frem til 2024 og dermed
påføre staten et tab. Det tomme lejemål anvendes i stedet af STAR, SIU og SFU, der tilflytter loka-
lerne. Der har derfor ikke været foretaget totaløkonomiske vurderinger ift. alternative løsninger
(f.eks. nybyggeri).

Det fremtidige lejemål

Det fremtidige lejemål overtages istandsat og ombygget med tidssvarende kontorer. For at sikre ens
kvalitet for hele det fremadrettede lejemål, vil ombygningen og udvidelsen have en naturlig sammen-
hæng til det eksisterende lejemål i sin nuværende form. Bygningsstyrelsen og Velliv A/S har under-
skrevet en tillægsaftale til kontrakten vedrørende det eksisterende lejemål. Aftalen er betinget af de
bevilgende myndigheders godkendelse. Hvis der ikke er opnået godkendelse fra de bevilgende myn-
digheder, bortfalder aftalen i sin helhed.

De økonomiske hovedvilkår i kontrakterne fremgår af tabel 1.

Flytningen til det fremtidige lejemål vil betyde, at institutionernes samlede huslejeudgifter forventes
at falde i forhold til deres nuværende lejemål. Besparelserne forventes at udgøre ca. 6,4 mio. kr. år-
ligt for lejemål forankret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(ved fratrækning af SIRI᾽s
andel af udgifter for lejemålet på Njalsgade er besparelserne for STAR forventet til at udgøre ca. 1,2
mio. kr. fra 2026. For STAR er der i perioden 2020-2025 en merudgift på 6,6 mio . kr i alt og deref-
ter en huslejebesparelse på 1,2 mio. kr. fra 2026.), 4,6 mio. kr. for Styrelsen for Institutioner og Ud-
dannelsesstøtte og 9,2 mio. kr. for Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

For Styrelsen for Forskning og Uddannelse falder antallet af kvadratmeter pr. årsværk med 12,3 kva-
dratmeter, da brug af kælder- og kontorareal er nedbragt. Antal kvadratmeter pr. årsværk stiger med
2,6 fra 34,1 til 36,7 kvadratmeter pr. årsværk for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvil-
ket primært skyldes, at der i det nye lejemål også er kælder tilknyttet. Flytningen medfører alene et
mindre fald på 0,9 kvadratmeter pr. årsværk for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
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Tabel 1: Oversigt over institutionernes forventede årlige omkostninger efter ibrugtagning af de sam-
lede lejemål, mio. kr., 2019-priser

Nuværende
lejemål*

Fremtidigt
lejemål førs-

te 6,5 år**

Fremtidigt
lejemål efter

6,5 år

Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og
Rekruttering

Leje 12,3 8,0 8,0
Lejefinansiering af ombygning 0,0 2,1 0,0
Administrationsbidrag til BYGST 0,2 0,1 0,1
Driftsudgifter til udlejer 4,2 2,2 2,2
Anslåede udgifter til el, vand, var-
me 1,8 1,7 1,7

I alt 18,4*** 14,1 12,0
Antal årsværk 409,3**** 263,3 263,3
Husleje pr. årsværk 0,05 0,05 0,05
Kvadratmeter 8.968***** 9.661 9.661
Kvadratmeter pr. årsværk 21,9 36,7 36,7
Udgift pr. kvadratmeter 0,002 0,001 0,001

Styrelsen for Insti-
tutioner og Uddan-
nelsesstøtte

Leje 12,5 6,6 6,6
Lejefinansiering af ombygning 0,0 1,3 0,0
Administrationsbidrag til BYGST 0,0 0,1 0,1
Driftsudgifter til udlejer 1,0 1,9 1,9
Anslåede udgifter til el, vand, var-
me 1,1 1,4 1,4

I alt 14,6 11,3 10,0
Antal årsværk 290,5 290,5 290,5
Husleje pr. årsværk 0,05 0,04 0,03
Kvadratmeter 8.300 8.034 8.034
Kvadratmeter pr. årsværk 28,6 27,7 27,7
Udgift pr. kvadratmeter 0,002 0,001 0,001

Styrelsen for
Forskning og Ud-
dannelse

Leje 11,4 4,2 4,2
Lejefinansiering af ombygning 0,0 0,7 0,0
Administrationsbidrag til BYGST 0,1 0,1 0,1
Driftsudgifter til udlejer 1,9 1,2 1,2
Anslåede udgifter til el, vand, var-
me 2,0 0,9 0,9

I alt 15,5 7,0 6,3
Antal årsværk 192,5 192,5 192,5
Husleje pr. årsværk 0,08 0,04 0,03
Kvadratmeter 7.427 5.068 5.068
Kvadratmeter pr. årsværk 38,6 26,3 26,3
Udgift pr. kvadratmeter 0,002 0,001 0,001

Totalsum 48,7 32,5 28,3
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* Nuværende leje vedrører Njalsgade 72A, 2300 København S for Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering, og Bredgade 40-45, 1260 København K for Styrelsen for Institutioner og Uddannelses-
støtte og Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

** Fremtidigt lejemål vedrører Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Tabellen er opgjort efter 6,5 år
fordi dette er bindingsperioden for lejemålet. Lejefinansieringen bortfalder dog allerede efter 5,5 år.

*** Heri er også indregnet den andel af lejemålet (ca. 5,3 mio. kr.), som er fremlejet til Styrelsen for
International Rekruttering og Integration (SIRI). Kontraktuelt er hele lejemålet tilhørende STAR,
men 6. og 7. sal er fremlejet til SIRI.

**** Heraf udgør SIRI᾽s andel ca. 146 årsværk.

*****Angiver samlet areal på Njalsgade 72A, 2300 København S. Heraf udgør SIRI᾽s andel ca.
2.556 m2 jf. administrationsaftale mellem SIRI og STAR.

Der knytter sig yderligere følgende hovedvilkår til aftalen om lejemålet på Haraldsgade 53, 2100 Kø-
benhavn Ø (2019 priser, ekskl. moms):

– Lejekontrakten er uopsigelig i 6,5 år fra ibrugtagningstidspunktet. Lejemålet kan opsiges med 12
måneders varsel.

– Den årlige leje udgør samlet 32.481.721 kr., ekskl. moms. 1. år er aftalt en huslejerabat på 0,3
mio. kr.

– Aftalen indeholder en tillægsleje på 8,0 mio. kr. foranlediget af institutionernes lokalebehov. Her-
af finansieres 4,2 mio. kr. til ombygning over 5,5 år og medfører således, at huslejen falder fra
32,5 mio. kr. årligt til 28,3 mio. kr. efter en periode på 5,5 år.

– Der betales driftsudgifter inkl. skatter og afgifter, årligt budgetteret til 5,3 mio. kr. ekskl. moms,
svarende til ca. 233 kr. pr. m².

– Udgifterne til el, vand og varme anslås til ca. 3,9 mio. kr. ekskl. moms, svarende til ca. 173 kr. pr.
m². Udgifterne vil blive korrigeret til faktisk forbrug. Udlejer har dokumenteret, at ejendommen
pt. opfylder kravet til energimærke C, hvilket opfylder energicirkulæret.

– Der betales depositum svarende til 6 måneders leje.
– Lejen prisreguleres første gang 1. oktober 2020 i henhold til nettoprisindekset.

De årlige udgifter til husleje mv. samt ombygning vil blive afholdt af institutionerne af de på finans-
loven opførte bevillinger på henholdsvis § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,
almindelig virksomhed, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, almindelig virk-
somhed og § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelsesstøtte, almindelig virksomhed.

Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at Styrelsen for Arbejdsmarked- og Rekruttering er i
stand til at påtage sig den økonomiske forpligtelse, der følger af den indgåede lejeaftale

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriets vurdering, at Styrelsen for Institutioner og Uddannel-
sesstøtte og Styrelsen for Forskning og Uddannelse er i stand til at påtage sig den økonomiske for-
pligtelse, der følger af den indgåede lejeaftale.
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c. Dispositionen forelægges nu med henblik på at indgå endelig lejeaftale, da lejemålets samlede leje-
forpligtelse opgjort for hele uopsigelighedsperioden under ét udgør mere end 100 mio. kr., jf. Bud-
getvejledningen pkt. 2.7.4.3.

e. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygnings-
styrelsen indgår en aftale med Velliv A/S om et privat lejemål til brug for Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Forskning og
Uddannelse på Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

Ved indgåelse af aftalen reguleres den samlede leje, og der indføres bindingsperiode for Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for
Forskning og Uddannelses lejemål i Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Aftalen har en bindingspe-
riode på i alt 6,5 år (inkl. opsigelsesperiode) og medfører en samlet lejeudgift for de tre institutioner
på ca. 206,7 mio. kr. (2019-priser) inkl. driftsudgifter og anslåede udgifter til el, vand og varme samt
administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen i den samlede bindingsperiode.

De samlede årlige udgifter til husleje mv. på 32,5 mio. kr. (2019-priser) vedrørende det nye lejemål
afholdes af henholdsvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Forskning og Uddannelse af de på finansloven opførte bevillinger
med henholdsvis 14,1 mio. kr. på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 11,3
mio. kr. på § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og med 7,1 mio. kr. på §
19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelsesstøtte.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 1. maj 2019

OLE BIRK OLESEN

/ Mikkel Sune Smith

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 16-05-2019
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