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Finansministeren 

Redegørelse til Statsrevisorerne om beretning nr. 3/2010 om 
betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer 

I brev af 4. februar 2011 har Statsrevisorerne fremsendt beretning nr. 3/2010 om 
betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer. Under henvisning til § 18, 
stk. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. vil jeg i det følgende rede-
gøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.  

Efter en gennemgang af regelanvendelsen på seks udvalgte ministerområder fin-
der Rigsrevisionen, at betaling til statsansatte medlemmer af kollegiale organer i 
stort omfang sker som særskilt vederlag, selv om særskilt vederlag efter det gæl-
dende regelsæt kun kan ydes til statsansatte i meget sjældne undtagelsestilfælde.  

Rigsrevisionen finder også, at de undersøgte ministerier i mange tilfælde ikke har 
sikret, at der er sammenhæng mellem betalingen til medlemmer af kollegiale orga-
ner og deres tidsforbrug.  

Endelig finder Rigsrevisionen, at Finansministeriet efter decentraliseringen af om-
rådet i 1998 burde have undersøgt, hvordan ministerierne anvendte cirkulæret og 
på den baggrund vurderet, om regelsættet fungerede efter hensigten. 

På den baggrund bemærker Statsrevisorerne, at der er behov for, at Finansmini-
steriet analyserer og overvejer, om reglerne for betaling af arbejdet i statslige kol-
legiale organer fortsat er hensigtsmæssige. 

Jeg er enig i, at der som opfølgning på Rigsrevisionens undersøgelse er behov for 
at overveje, om de gældende regler fortsat er hensigtsmæssige. 

Personalestyrelsen har i anledning af Rigsrevisionens undersøgelse vurderet det 
gældende regelsæt i lyset af Rigsrevisionens bemærkninger. Det er på denne bag-
grund besluttet, at der vil blive udsendt et nyt cirkulære om betaling til medlem-
mer af kollegiale organer.  

Et cirkulæreudkast har været i høring hos samtlige ministerier samt øvrige relevan-
te høringsparter. Høringen har givet anledning til et betydeligt antal bemærknin-
ger, som i øjeblikket behandles af Personalestyrelsen. 

Det nye cirkulære vil blive udsendt snarest muligt. 
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Jeg vil herudover sikre, at vejledningen til ministerierne om regelsættet styrkes, 
herunder i Personaleadministrativ Vejledning (PAV). 

Beretningen har ikke herudover givet mig anledning til foranstaltninger eller over-
vejelser. 

Kopi af denne redegørelse er samtidig sendt til Rigsrevisor. 

 

 
Med venlig hilsen 
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