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MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING 6/2010 OM MINISTRES OG KOMMISSIONSMED-
LEMMERS REJSER 
 
Jeg fremsender hermed min redegørelse til beretning 6/2010 om ministres og kommissi-
onsmedlemmers rejser. Redegørelsen omhandler de overvejelser og foranstaltninger, beret-
ningen har givet anledning til på Forsvarsministeriets område. Redegørelsen er samtidig 
sendt til Rigsrevisor. 

 

Retningslinjer og praksis for ministres rejser 

Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen finder, at ministerierne følger retningslinjerne i udgifts-
vejledningen fra 2008. Jeg noterer mig desuden, at statsrevisorerne finder det positivt, at 
der er åbenhed om, hvilke udgifter der er forbundet med ministres rejser, og at der er klare 
og tilstrækkelige retningslinjer, som ministerierne generelt følger.  

 

Chartring af fly 

I relation til min anvendelse af forsvarets fly har jeg noteret mig, at Rigsrevisionen har be-
mærket, at Forsvarsministeriet har nedskrevne retningslinjer for, hvornår og hvilke særlige 
hensyn der kan gøre sig gældende, når jeg anvender forsvarets fly.  

Jeg noterer mig også, at Rigsrevisionens undersøgelse understøtter Forsvarsministeriets 
vurdering af, at der inden for de seneste 15 år ikke er sket en væsentlig ændring i den 
praksis, der lægges til grund for anvendelse af forsvarets fly. På den anden side er der ikke 
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tvivl om, at Danmarks internationale engagement har betydet en ændring i forsvarsministe-
rens rejsemønster, hvor blandt andet sikkerhedsmæssige og tidsmæssige hensyn er årsager 
til brug af forsvarets fly i forbindelse med missionsbesøg i Mellemøsten og Afghanistan.  

 

Udgifterne til chartring af fly 

Rigsrevisionen konstaterer, at de udgifter til ministrenes chartringer af forsvarets fly, som 
Forsvarsministeriet har opgjort til brug for denne undersøgelse, ikke stemmer overens med 
den opgørelse over udgifter, som Forsvarsministeriet oplyste til Det Politisk-Økonomiske Ud-
valg medio 2009.  

Jeg kan orientere om, at jeg den 13. april 2011 sendte et brev til Det Politisk-Økonomiske 
Udvalg, hvor jeg berigtigede tallene, for så vidt angår chartring af flyvninger til forsvarsmini-
steren. Jeg kan endvidere orientere om, at jeg samtidig med denne redegørelse har sendt 
et brev til Det Politisk-Økonomiske Udvalg, hvor jeg berigtiger tallene for så vidt angår de 
øvrige ministres chartringer. Endvidere skal det nævnes, at Forsvarsministeriet henset til, at 
flyvningerne allerede er afregnet, ikke over for de pågældende ministerier vil søge at efter-
regulere differencer mellem de fakturerede beløb og de justerede tal. 

Rigsrevisionen konstaterer, at Forsvarsministeriet ikke opgør forsvarsministerens udgifter til 
fly under åbenhedsordningen, når forsvarets fly anvendes. Jeg noterer mig, at Rigsrevisio-
nen finder, at ministeriet fremover bør opgøre og offentliggøre disse udgifter. Jeg tager 
Rigsrevisionens anbefaling til efterretning, og jeg har allerede iværksat foranstaltninger, så-
ledes at udgifter i den forbindelse fremover vil fremgå af åbenhedsordningen.  

 

Ministrenes overvejelser om chartring af fly 

Rigsrevisionen bemærker, at ministerierne generelt ikke dokumenterer, hvorfor de vælger at 
chartre fly frem for at anvende rutefly. Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen og statsrevisorer-
ne finder, at ministerierne – med undtagelse af Statsministeriet – ved chartring af fly frem-
over bør dokumentere, hvorfor ministerierne chartrer fly, herunder de økonomiske overve-
jelser. Jeg tager denne anbefaling til efterretning, idet jeg vil bemærke, at der bliver udar-
bejdet en redegørelse for valget af transportform, når Forsvarsministeriet anvender forsva-
rets fly i forbindelse med ministerens rejser, og at denne redegørelse indgår i rejsedoku-
mentationen. For så vidt angår de økonomiske overvejelser om at chartre fly vil jeg foran-
stalte, at disse fremover også bliver en del af redegørelsen, når forsvarets fly anvendes. 
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Kommissioners rejser 

Rigsrevisionen konstaterer, at der ikke er særlige retningslinjer for kommissionsmedlemmers 
rejser. Jeg noterer mig og tager til efterretning, at statsrevisorerne finder, at ministerierne – 
når kommissioner nedsættes – skal fastlægge, hvilke retningslinjer medlemmerne skal følge 
på rejser. 

 

Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Gitte Lillelund Bech 
  
 /Lotte Spanggaard 


