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Statsrevisorernes beretning nr. 3/2010 om betaling til medlemmer af statslige 
kollegiale organer 
 
Statsrevisorerne har den 4. februar 2011 bedt mig om en redegørelse for de foranstalt-
ninger og overvejelser, som Statsrevisorernes beretning nr. 3/2010 om betaling til med-
lemmer af statslige, kollegiale organer har givet mig anledning til.  
 
Jeg vil indledningsvist gerne udtrykke min glæde over, at området vedrørende betaling 
til medlemmer af statslige, kollegiale organer nu er genstand for en tiltrængt regelop-
datering og dermed for et fokus på en forenklet administration af reglerne, som længe 
har været et ønske fra Kulturministeriets side. 
 
Kulturministeriet har en lang række råd, nævn, udvalg mv., og der har derfor gennem 
årene udviklet en praksis for administrationen af området, som ministeriet mener er i 
overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag. Jeg kan dog 
ved læsning af Statsrevisorernes beretning konstatere, at Rigsrevisionen finder anled-
ning til at anbefale, at ministeriet genovervejer elementer i sin praksis.  
 
Jeg kan ikke undlade at bemærke, at det konstateres i beretningen, at Kulturministeri-
et ikke yder særskilt vederlag til statsansatte medlemmer, og at Kulturministeriet der-
for administrerer reglerne korrekt. Ministeriet vil dog fremadrettet have fokus på altid 
at drøfte sammenhængen mellem hvervet og de statsansatte medlemmers ansættelse i 
staten for at afdække, hvorvidt der skal ydes særskilt vederlag eller anden betaling for 
varetagelsen af hvervet. 
 
Jeg glæder mig over, at Kulturministeriet fremhæves i beretningen for på korrekt vis at 
indgå tillægsaftaler med en statsansats arbejdsgiver – både når den statsansatte er 
universitetsansat, og når den statsansatte ikke er det. Ministeriet overvejer fortsat 
spørgsmålet om, hvorvidt betaling til statsansatte medlemmer skal ske fra ansættel-
sesministeriet og ikke fra det kollegiale organs sekretariat, men jeg skal dog bemærke, 
at der i det eksisterende regelsæt er hjemmel til, at udbetalingen sker fra hvervsmi-
nisteriet, og at Kulturministeriets praksis derfor ikke er i strid med intentionerne heri.  



 

Side 2 

Jeg anser det desuden for yderst relevant, at såvel det kollegiale organs medlemmer 
som organets sekretariat oplever, at området administreres så enkelt og ubureaukra-
tisk som muligt. 
 
Med hensyn til takstfastsættelsen har Kulturministeriet som udgangspunkt fastsat ve-
derlaget som et fast, årligt vederlag i lyset af det realistiske, skønnede timeforbrug. Jeg 
finder, at denne måde at fastsætte vederlaget på er den, der er enklest at administrere, 
og det er derfor ministeriets intention at fortsætte hermed. Jeg skal dog bemærke, at 
Kulturministeriet overvejer modeller for, hvordan et fast, årligt vederlag mest hen-
sigtsmæssigt kombineres med en øget kontrol med, at der er overensstemmelse mellem 
timeforbrug og honorering. 
 
Jeg skal afslutningsvist bemærke, at Kulturministeriet gerne stiller sig til rådighed 
med egne erfaringer i forbindelse med Finansministeriets igangværende arbejde med at 
revidere det eksisterende regelsæt. 
 
Dette brev er fremsendt pr. post, elektronisk og i 1 elektronisk eksemplar til Rigsrevi-
sor. 
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