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Statsrevisoranmodning 

 

 
Undersøgelse af ministeriers og ministres brug af 
betalingskort  

Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om at gennemføre en undersø-
gelse af ministeriers og ministres brug af betalingskort i perioden 2015-2022. 
Udgangspunktet for undersøgelsen er de gældende regler på området, hvil-
ket vil sige Cirkulære nr. 24 af 20. april 2010 om anvendelse af betalingskort 
og § 30 i Bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabs-
væsen mv. 
 
Der ønskes en gennemgang og vurdering af: 
1. Hvor stor en procentdel af chefer og medarbejdere i ministerierne har et 

betalingskort, og bruges betalingskort i overensstemmelse med reglerne? 
2. Hvor hyppigt opstår der fejl i anvendelse af betalingskort, fx hvis kortet an-

vendes til ikke godkendte formål? 
3. Hvor udbredt er det, at ministre får betalingskort? 
4. Hvis en minister har betalingskort, hvad er begrundelsen herfor?  
5. Hvilke regler gælder i så fald for ministre, idet cirkulæret kun omfatter che-

fer og medarbejdere i staten? 
6. Hvis muligt, bedes Rigsrevisionen anvende en case, som beskriver kon-

krete eksempler på ministres brug af kreditkort samt baggrunden for ud-
stedelsen af kreditkortet.  

 
Baggrund 
Cirkulære nr. 24 af 20. april 2010 om anvendelse af betalingskort omfatter 
betalingskort, det vil sige debet- og kreditkort, der er udstedt til statslige insti-
tutioner til brug for enten en bestemt medarbejder eller for institutionen som 
sådan. Kort til brug for medarbejdere skal være forsynet med den pågæl-
dende medarbejders navn samt navnet på institutionen. 
 
Institutionerne skal anvende den til enhver tid gældende aftale, som Økono-
mistyrelsen har indgået om betalingskort. Det gælder, uanset om Økonomi-
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styrelsens aftale er en særskilt aftale om betalingskort, eller betalingskort ind-
går i en samlet aftale, som Økonomistyrelsen har indgået. Bestemmelsen 
gælder dog ikke aftaler om benzinkort og lignende kort med begrænset an-
vendelse. 
 
Betalingskort kan udstedes til medarbejdere, der har behov herfor. Det er den 
enkelte institution, der afgør, til hvilke medarbejdere der skal udstedes beta-
lingskort. 
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