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Svar på spørgsmål nr. 174 (FIU alm. del) af 25. februar 2016 stillet 
efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karsten Hønge 
(SF).  

Spørgsmål 

Vil ministeren opgøre antallet af statslige rejser med Ryanair gennem rejsebureau-

aftalen for 2015 fordelt på statslige institutioner, jf. ministerens svar på 

FIU alm. del spørgsmål 106 (2014-2015), hvor antallet af rejser er opgjort for 

2014? 

 

Svar 

Finansministeriet har ikke en samlet opgørelse over, hvilke flyselskaber de statslige 

institutioner bruger. 

 

Finansministeriet har indgået en forpligtende rammeaftale om rejsebureauydelser 

for staten, hvor Carlson Wagonlit Travel (CWT) er leverandør. Dermed har CWT 

oplysninger om de flyrejser, som er købt gennem denne aftale. 

 

På forespørgsel har CWT oplyst, at staten i 2015 købte 770 flybilletter af Ryanair 

via den forpligtende rammeaftale om rejsebureauydelser. Heraf er 109 billetter 

købt af statslige institutioner, mens 655 billetter er købt af selvejende institutioner, 

der kan tilslutte sig de statslige indkøbsaftaler på frivillig basis. Det fremgår ikke af 

det tilsendte materiale fra CWT, hvordan de resterende 6 billetter skal fordeles. 

Opgørelsen fra CWT er gengivet i nedenstående tabel 1. 

 

 

Tabel 1 

Køb af billetter hos Ryanair gennem rejsebureauaftalen i 2015 

Statslig institution Antal billetter 

Erhvervs- og Vækstministeriet 15 

Finansministeriet 1 

Forsvarsministeriet 8* 

Justitsministeriet 12 

Klima- og Energiministeriet 5 
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En opgørelse fra CWT giver alene et oveblik over, hvilke rejser der er købt igen-

nem rejsebureauet i staten. I tilfælde hvor statslige kunder ikke har behov for en 

rejsebureauydelse, kan de statslige kunder købe flyrejser direkte hos et flyselskab. 

Der kan således være en ukendt mængde af køb, der ikke sker via rejsebureauet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Claus Hjort Frederiksen 

Finansminister 

Kulturministeriet 21 

Miljøministeriet 3 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 7 

Ministeriet for sundhed og forebyggelse 5 

Skatteministeriet 6 

Socialministeriet 1 

Transportministeriet 5* 

Uddannelses- og Forskningsministeriet 17 

Undervisningsministeriet 3 

  

Selvejende institution  

Aarhus Universitet 525 

Københavns Universitet 93 

Roskilde Universitet 8 

VIA University College 29 

Øvrige 6 

I alt 770 

  
 
Anm.:  Institutionsnavne er hentet fra CWTs opgørelse.  

* Opgørelsen viser, at Forsvarsministeriet og Transportministerriet har et lavere forbrug, end der er angivet i 

svaret på Transportudvalgets spørgsmål nr. 72 af 21. september 2015 (TRU alm. del) efter ønske fra Karsten 

Hønge (SF). Dette skyldes ifølge CWT anullering af grupperejser. 

Kilde: CWT 
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