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Statsrevisorernes Sekretariat 
Christiansborg 
1240 København K 
 
   
 
 Til Statsrevisorerne 
 
Jeg har den 2. februar 2011 modtaget Statsrevisorernes beretning om betaling til 
medlemmer af statslige kollegiale organer. Jeg har følgende bemærkninger: 
 
III. Betaling til statsansatte medlemmer af kollegiale organer 
 
Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen i sin undersøgelse har fundet, at Ministeri-
et for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ydet særskilt vederlag til 48 ud af 
48 statsansatte i stikprøven, og at Rigsrevisionen finder, at det er langt flere end 
cirkulære om særskilt vederlag mv. lægger op til. Jeg skal i den forbindelse gøre 
opmærksom på, at dette ikke er et fuldgyldigt billede. Forholdet er, at 64 pct. fik 
arbejdsgiverkompensation og 36 pct. fik særligt vederlag, ifølge Forsknings- og 
Innovationsstyrelsens model for afregning af samtlige statsansatte medlemmer af 
råd, programkomitéer og udvalg. 
 
Jeg bemærker, at Forsknings- og Innovationsstyrelsen har besluttet, at alle stats-
ansatte fremover vil blive betalt gennem arbejdsgiverkompensation, og at Rigsre-
visionen finder dette hensigtsmæssigt. Jeg kan oplyse, at Ministeriet for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling drøfter implementeringen af denne ordning med 
Personalestyrelsen, da der efter Videnskabsministeriets opfattelse ikke er klarhed 
om omfanget af hjemlen til arbejdsgiverkompensation. 
 
IV. Sammenhængen mellem betaling og tidsforbrug i kollegiale organer 
 
Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen i deres undersøgelse har fundet, at hoved-
parten af ministerierne ikke systematisk og løbende følger op på medlemmernes 
tidsforbrug i de tilfælde, hvor der ydes betaling med et fast årligt beløb. Jeg note-
rer mig ligeledes, at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling yder et 
fast årligt beløb i mere end 90 pct. af ministeriets kollegiale organer. 
 
Jeg bemærker, at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har oplyst, 
at man fremadrettet vil følge op på takstfastsættelsen hvert 2. år, og at Rigsrevi-
sionen finder, at det kan medvirke til at sikre sammenhæng mellem betalingen og 
tidsforbruget. Jeg kan oplyse, at første opfølgning finder sted i 2011. 
 
Jeg har ikke yderligere bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om betaling 
til medlemmer af statslige kollegiale organer. 
 
Dette brev er ligeledes fremsendt til Rigsrevisionen. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Charlotte Sahl-Madsen 


