FINANSMINISTERIET
Den 18. april 2005
Statsrevisorernes Beretning nr. 7 2004 om administration af indenlandske tjenesterejser.
Med henvisning til brev af 16. december 2004 fremsender jeg hermed min redegørelse i anledning
af ovennævnte beretning.
Finansministeriet er ikke en af de undersøgte institutioner, men indgår alene som ansvarlig for
regler og vejledning på tjenesterejseaftalens område. Min redegørelse vil derfor alene koncentrere
sig om beretningens indhold og konklusioner samt Statsrevisorernes bemærkninger vedrørende
tjenesterejseaftalen med tilhørende vejledning.
Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen i beretningen har tilkendegivet, at tjenesterejsereglerne
(tjenesterejseaftalen og Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning (PAV) kap. 23)
udgør et klart grundlag for administration af tjenesterejser.
Rigsrevisionen finder, at tjenestestederne overordnet set anvender tjenesterejsereglerne korrekt.
Dog peges på enkelte punkter, hvor reglerne volder problemer for nogle tjenestesteder.
Det drejer sig for det første om tilfælde, hvor den ansatte anvender sit daglige transportmiddel til
en tjenesterejse. Her har nogle tjenestesteder ikke været opmærksomme på, at beregning af
tjenesterejsens længde, jf. aftalens § 5, skal kombineres med merudgiftsprincippet, når bopælen
er start- og/eller slutsted for tjenesterejsen. Personalestyrelsen har derfor i den seneste rettelse til
PAV indsat en række eksempler, der yderligere belyser denne problemstilling.
Rigsrevisionen har desuden anbefalet, at afsnittet i PAV om forholdet mellem skattereglerne og
tjenesterejsereglerne udbygges med henvisninger til de relevante skatteregler. Sådanne
henvisninger er ligeledes optaget i den seneste rettelse til PAV.
Jeg har noteret mig Rigsrevisionens bemærkninger om nogle tjenestesteders problemer med at
anvende og fortolke reglerne om, hvornår kørselsgodtgørelse til høj sats kan anvendes.
Rigsrevisionen finder, at det er relevant for alle tjenestesteder at udarbejde retningslinjer for
vurdering og beslutning herom. Jeg er enig heri, og har bedt Personalestyrelsen om yderligere at
præcisere dette i PAV.
Endvidere viser Rigsrevisionens undersøgelse, at ikke alle tjenestesteder fører kontrol med, om
den ansatte har været hjemme på sin faste bopæl i løbet af en udstationering. Jeg er enig med
Rigsrevisionen i, at det enkelte tjenestested har pligt til at sikre sig, at grundlaget for udbetaling af
godtgørelser efter aftalen er til stede. Personalestyrelsen vil derfor også på dette område optage
en bemærkning i PAV.
Rigsrevisionen har endelig peget på, at Finansministeriet hurtigst muligt bør sikre, at PAV bliver frit
tilgængelig på Personalestyrelsens hjemmeside. Rigsrevisionens vurdering bygger på, at adgang
til PAV må betragtes som en forudsætning for, at det enkelte tjenestested kan fortolke
tjenesterejseaftalen korrekt.
Jeg er opmærksom på problemet. En løsning som foreslået af Rigsrevisionen vil imidlertid
indebære, at Schultz Information A/S accepterer, at den kommissionskontrakt, som er indgået
mellem Personalestyrelsen og Schultz om trykning, markedsføring og udgivelse af PAV, tilpasses i
kontraktperioden. Personalestyrelsen er i dialog med Schultz Information om spørgsmålet. Det er
et godt forslag, der vil blive gennemført senest i 2006 i forbindelse med, at der skal indgås en ny

kontrakt om distribution af PAV.
Jeg har yderligere overvejet, om det vil være muligt i højere grad at tilpasse reglerne i
tjenesterejseaftalen til skattereglerne, således at det bliver lettere for det enkelte tjenestested at
undgå sammenstød mellem tjenesterejsereglerne og skattereglerne i den daglige administration af
tjenesterejser. Jeg har derfor aftalt med personaleorganisationerne på det statslige
arbejdsmarked, at spørgsmålet om at ændre regelsættet i den anførte retning kan forhandles i
overenskomstperioden. Personalestyrelsen regner med at indkalde organisationerne til drøftelse
heraf efter sommerferien 2005.
Dette brev er sendt til Statsrevisoratet i 15 eksemplarer og er tillige sendt elektronisk til
ministersvar@ft.dk. Brevet er desuden sendt i kopi til Rigsrevisor.
Med venlig hilsen
Thor Pedersen

