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Statsrevisorernes beretning 6/2010 om ministres og kommissionsmedlemmers 
rejser 
 
Statsrevisorerne har den 26. april 2011 bedt mig om en redegørelse for de foranstalt-
ninger og overvejelser, som Statsrevisorernes beretning 6/2010 om ministres og kom-
missionsmedlemmers rejser har givet mig anledning til. 
 
Jeg er glad for at kunne konstatere, at Kulturministeriet overholder de regler, der er på 
området, og at Rigsrevisionen derfor ikke har fundet anledning til at kritisere ministe-
riet i forbindelse med sagen. 
 
Min gennemgang af Statsrevisorernes beretning nr. 6/2010 om ministres og kommissi-
onsmedlemmers rejser giver min anledning til følgende bemærkninger: 
 
Jeg har noteret mig, at Statsrevisorerne overordnet bemærker, at der er åbenhed om, 
hvilke udgifter der er forbundet med ministres rejser, og at der er tilstrækkelige ret-
ningslinjer, som ministerierne generelt følger.  
 
Jeg har endvidere noteret mig Statsrevisorernes bemærkning om, at ministerierne i hø-
jere grad bør dokumentere eventuel chartring af fly.  
 
For så vidt angår kulturministerens rejser skal jeg i den sammenhæng bemærke, at det 
i Kulturministeriet ikke er praksis at chartre fly. Foranlediget af Statsrevisorernes be-
retning vil det fremadrettet blive præciseret i ministeriets egne retningslinjer, at så-
fremt det måtte blive nødvendigt at chartre fly, skal dette overvejes grundigt og i givet 
fald dokumenteres, hvorfor denne løsning er valgt. 
 
Jeg skal i øvrigt bemærke, at planlægning af kulturministerens rejser foretages med 
udgangspunkt i det afsnit i Statsministeriets ”Vejledning om ministerens udgifter”, der 
vedrører tjenesterejser samt i de særlige forhold, der gør sig gældende ved hver enkelt 
rejses formål i forhold til varetagelsen af stillingen som minister.  
 



 

Side 2 

I Kulturministeriet planlægges ministerrejser i tæt samarbejde med ministersekretæ-
ren, bl.a. for at sikre, at de til enhver tid gældende retningslinjer for ministerrejser 
kendes og følges. 
 
Jeg skal endelig bemærke, at det er præciseret i ministeriets egne rejseregler, at be-
grundet dokumentation for fravigelse af Statsministeriets rejsevejledning altid skal 
vedlægges sagen – som for eksempel, når der er i forbindelse med en ministerrejse er 
afholdt udgifter til afvikling af særlige repræsentative forpligtelser, eller når der af 
hensyn til rejseprogrammet er valgt et særligt, dyrt hotel. 
 
Dette brev er fremsendt pr. post, elektronisk og i 1 elektronisk eksemplar til Rigsrevi-
sor.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Per Stig Møller 
 


