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Finansministeren

J.nr. 09/00163

I det følgende redegøres for de foranstaltninger og overvejelser, som Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne og Statsrevisorernes bemærkninger giver mig
anledning til. Mine bemærkninger knytter sig både til Statsrevisorernes bemærkninger og Rigsrevisionens vurdering.
Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen vurderer og Statsrevisorerne finder det positivt,
at regeringens initiativer følger anbefalingerne i betænkning nr. 1443 om embedsmænds rådgivning og bistand, herunder bl.a. anvendelse af en standardkontrakt
ved ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere, som fritstilles ved udskrivning af
folketingsvalg.
Jeg noterer mig ligeledes, at Rigsrevisionen vurderer og Statsrevisorerne finder det
positivt, at ministerierne følger regeringens retningslinjer for ansættelse og anvendelse af særlige rådgivere og at der på denne baggrund er skabt den af Folketinget
efterlyste større åbenhed om de særlige rådgiveres ansættelsesvilkår.
Endelig noterer jeg mig, at Rigsrevisionen konstaterer, at der er enkelte uklarheder
i praksis vedrørende de særlige rådgiveres fritstilling og genansættelse ved Folketingsvalg. Jeg noterer mig samtidigt, at Rigsrevisionen bemærker, at disse uklarheder vil blive afklaret, når en ny vejledning og ny standardkontrakt for ansættelse af
særlige rådgivere tages i brug - primo 2010 – og at der således ikke umiddelbart er
behov for nye initiativer på området i forhold til anbefalingerne fra Betænkning
1443.
I den forbindelse noterer jeg mig, at Statsrevisorerne finder det positivt, at de enkelte uklarheder vil blive afklaret i en ny vejledning og standardkontrakt primo
2010.
Jeg kan orientere om, at der med den nye vejledning vedrørende ansættelsesforhold for særlige rådgivere skabes klarhed omkring praksis vedrørende de særligere
rådgiveres fritstilling og genansættelse ved Folketingsvalg. Vejledningen præciserer
gældende retstilstand.
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Det præciseres således i vejledningen, at der ikke skal udbetales minimalerstatning,
når en særlig rådgiver genindtræder i samme stilling eller i en tilsvarende stilling i
et andet ministerium.
Vejledningen beskriver desuden praksis for inddragelse af arbejdsredskaber med
karakter af personalegoder ved fritstilling fx telefonordning, hjemme-pc mv. Desuden fremhæves anbefalingerne om den særlige rådgivers bistand vedrørende ministerens partiarbejde.
Vejledningen er udarbejdet af Finansministeriet og Statsministeriet og er udsendt
til ministerierne d. 12. februar 2010. Med vejledningen følger en revideret standardkontrakt samt et orienteringsbrev til den særlige rådgiver ved udskrivelse af
Folketingsvalg.
Endelig kan jeg orientere om, at Justitsministeriet og Finansministeriet i samarbejde afholder kursus i grundlæggende forvaltningsretlige principper og centraladministrationens opbygning og virkemåde. Samtlige særlige rådgivere er inviteret til
kurset, der afholdes den 25. februar 2010.

Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen

