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Vedrører: 
Statsrevisorernes beretning nr. 6/2010 om ministres og kommissionsmedlemmers 
rejser 
 
Socialministerens redegørelse af 2. maj 2011 
Skatteministerens redegørelse af 5. maj 2011 
Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings redegørelse af 9. maj 2011 
Statsministerens redegørelse af 7. juni 2011 
Indenrigs- og sundhedsministerens redegørelse af 10. juni 2011 
Transportministerens redegørelse af 14. juni 2011 
Beskæftigelsesministerens redegørelse af 14. juni 2011 
Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 15. juni 2011 
Udenrigsministerens redegørelse af 15. juni 2011 
Udviklingsministerens redegørelse af 17. juni 2011 
Kulturministerens redegørelse af 21. juni 2011 
Justitsministerens redegørelse af 23. juni 2011 
Undervisningsministerens redegørelse af 23. juni 2011 
Klima- og energiministerens redegørelse af 24. juni 2011 
Forsvarsministerens redegørelse af 27. juni 2011 
Kirkeministerens redegørelse af 28. juni 2011 
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris redegørelse af 28. juni 2011 
Miljøministerens redegørelse af 30. juni 2011 
Ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations redegørelse af 1. juli 2011 
Finansministerens redegørelse af 1. august 2011 
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I. Indledning 

1. Beretningen handler om retningslinjer og praksis for ministres og kommissionsmedlem-
mers rejser, herunder chartring af fly i forbindelse med ministres rejser. 
 
2. Statsrevisorerne bemærkede, at det er positivt, at der er åbenhed om, hvilke udgifter der 
er forbundet med ministres rejser, og at der er klare og tilstrækkelige retningslinjer, som mi-
nisterierne generelt følger. Statsrevisorerne bemærkede endvidere, at de finder det væsent-
ligt, at ministerierne fortsat udviser mådehold med hensyn til ministres og kommissionsmed-
lemmers rejser.  
 
3. Ministrene noterer sig generelt Statsrevisorernes bemærkninger og tager beretningens 
konklusioner og anbefalinger til efterretning. 
 

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 

I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS § 18, STK. 4 



 
 

 

2  

II. Retningslinjerne for ministres rejser 

4. Rigsrevisionen påpegede i beretningen, at Statsministeriet kunne tydeliggøre, hvilke ud-
gifter til rejser ministerierne skal opgøre i forbindelse med åbenhedsordningen under de for-
skellige udgiftsposter på deres hjemmesider, da ministerierne har forskellig praksis herfor. 
 
Statsministeren oplyser, at Statsministeriet på et møde med alle ministerierne den 27. maj 
2011 har præciseret retningslinjerne i vejledningen om ministerens udgifter og i vejledningen 
om åbenhedsordningen om ministres udgifter og aktiviteter. Endvidere har Statsministeriet 
oprettet en hjemmeside, hvor udgifter i forbindelse med alle ministres rejser fremgår. Jeg fin-
der, at dette er med til at forbedre åbenhedsordningens gennemsigtighed, og finder initiati-
verne tilfredsstillende. 
 
III. Chartring af fly 

5. Statsrevisorerne konstaterede, at ministerierne i højere grad bør dokumentere, hvorfor de 
chartrer fly frem for at anvende rutefly. 
 
Beretningen viste, at det primært var statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsmini-
steren, der anvendte chartrede fly på deres rejser. Rigsrevisionen fandt, at ministerierne – 
med undtagelse af statsministeren – bør dokumentere, hvorfor ministerierne chartrer fly, her-
under de økonomiske overvejelser.  
 
Udenrigsministeren oplyser, at Udenrigsministeriet på baggrund af Statsrevisorernes be-
mærkning vil indføre en formaliseret og ensartet dokumentation af overvejelserne om at 
chartre fly til ministeren. Forsvarsministeren oplyser ligeledes, at ministeren tager anbefa-
lingen til efterretning, og bemærker, at der bliver udarbejdet en redegørelse for valg af trans-
portform, når ministeren i forbindelse med rejser anvender forsvarets fly. Forsvarsministe-
ren vil fremover sikre, at også de økonomiske overvejelser om at chartre fly indgår i denne 
redegørelse. 
 
Flere ministre noterer sig endvidere, at ministerierne i højere grad bør dokumentere, hvis 
de chartrer fly i forbindelse med ministres rejser. Dette finder jeg tilfredsstillende. 
 
6. Rigsrevisionen konstaterede i beretningen, at Forsvarsministeriet i forbindelse med åben-
hedsordningen ikke offentliggjorde forsvarsministerens udgifter til flyrejser, når ministeren 
anvendte forsvarets fly. Forsvarsministeren oplyser, at disse udgifter fremover vil fremgå af 
åbenhedsordningen. Dette finder jeg tilfredsstillende. 
 
7. Det fremgik af beretningen, at udgifterne til ministrenes brug af forsvarets fly, som For-
svarsministeriet havde opgjort i forbindelse med beretningen, ikke stemte overens med den 
opgørelse over udgifterne, som Forsvarsministeriet oplyste til Det Politisk-Økonomiske Ud-
valg medio 2009. 
 
Forsvarsministeren oplyser, at ministeren den 13. april 2011 sendte et brev til Det Politisk-
Økonomiske Udvalg, hvori ministeren berigtigede tallene for chartring af forsvarets fly til for-
svarsministeren. Endvidere har ministeren i juni 2011 sendt et brev til Det Politisk-Økono-
miske Udvalg, hvori ministeren berigtiger tallene for de øvrige ministres chartringer af for-
svarets fly. Dette finder jeg tilfredsstillende. 
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IV. Kommissionsmedlemmers rejser 

8. Rigsrevisionen konstaterede i beretningen, at ministerierne havde forskellig praksis for, 
hvilke retningslinjer kommissionsmedlemmer, fx eksperter, rejste efter. Statsrevisorerne 
bemærkede, at ministerierne, når kommissioner nedsættes, bør fastlægge, hvilke retnings-
linjer medlemmerne skal følge på rejser.  
 
Udenrigsministeren oplyser, at de også fremover vil tage stilling til, hvilke retningslinjer der 
bruges ved kommissionsmedlemmers rejser. Udenrigsministeriet vil i den forbindelse lægge 
vægt på en eventuel kommissions sammensætning, herunder om der blandt kommissions-
medlemmerne indgår stats- og regeringschefer.  
 
Forsvarsministeren, finansministeren og justitsministeren tager til efterretning, at Statsrevi-
sorerne finder, at ministerierne, når kommissioner nedsættes, skal fastlægge, hvilke retnings-
linjer medlemmerne skal følge. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration vil ud-
færdige interne regler for, hvilke retningslinjer kommissionsmedlemmer skal følge på rejser. 
Reglerne vil være i overensstemmelse med Statsrevisorernes anbefalinger. 
 
De øvrige ministre har ikke kommenteret beretningens anbefaling vedrørende kommissions-
medlemmers rejser. 
 
V. Afslutning 

9. Jeg finder ministrenes redegørelser og ministrenes bemærkninger og initiativer til beret-
ningens konklusioner og anbefalinger tilfredsstillende. Jeg finder det ligeledes tilfredsstillen-
de, at Statsministeriet har præciseret retningslinjerne i vejledningen om ministerens udgifter 
og i vejledningen om åbenhedsordningen over for ministerierne. 
 
Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 


