
 
 

Ansatte hos turistselskab fik bonuspoint 
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DANMARK. Når ansatte hos hovedstadens turistselskab fløj og boede på hoteller, fik de 
selv lov til at beholde bonuspoint.  
Praksis ændret efter metroxpress' afsløringer af Eurovision-forløb.  

Mens turistselskabet Wonderful Copenhagen kæmpede for sit liv, efter Eurovision i 2014 
var endt med et minus på 58 millioner kroner, belønnede man ansatte, der rejste på dyre 
flybilletter, ved at lade dem beholde bonuspointene.  
 
Det viser metroxpress' aktindsigt i rejsepolitikken hos det offentligt finansierede 
turistselskab Wonderful Copenhagen.  
 
I en mail skriver kommunikationsmedarbejder Uffe Hartmann fra turistselskabet, at man 
vedtog at tage bonuspoint fra ansatte i oktober 2014: 'Da ændringer i regler om 
bonuspoint jævnfør funktionærloven kræver en varsling af de berørte medarbejdere, er 
politikken for bonuspoint først trådt i kraft fra varslets udløb ved udgangen af april 2015. '  
Metroxpress har forgæves søgt aktindsigt i organisationens rejseudgifter de seneste år. Vi 
har dog fået enkelte bilag fra 2015, hvor man er skiftet til at flyve på økonomiklasse og bo 
på firestjernede hoteller.  
 
Alle fire daværende direktører har forladt Wonderful Copenhagen efter metroxpress' 
afsløringer. 
  
Hos det lidt større statsejede VisitDenmark rejser man for seks millioner kroner om året 
hvilket - indtil de også ændrede regler i 2015 - gav bonuspoint til de ansatte for over en 
million om året.  
 
Flere partier er forargede over, at man i turistselskabet har belønnet ansatte for at rejse 
dyrt.  
 
»Jeg håber, man får gjort op med den 'tag selv'-kultur oven på rækken af skandaler,« siger 
Torben Kjær, Enhedslisten.  
 
Mens Venstres Anne Ehrenreich kalder det »en fejl, at de har fået bonuspoint. «  
 
Sagen kort: 
 
• Projektselskabet, der stod bag afholdelsen af Eurovision i København, havde oprindeligt 
lagt et budget, som blev overskredet med 77 millioner kroner.  
 
• Selskabet havde blandt andet glemt millioner til el, rengøring og toiletter. Flere poster var 
overskredet flere gange - helt op til 2.800 procent.  
 



• Som følge af de store budgetoverskridelser og afsløringer i metroxpress valgte 
Wonderful Copenhagen, som Projektselskabet hører under, i august at fyre den ansvarlige 
underdirektør, Martin Bender. Siden har de tre andre direktører forladt organisationen.  
 
• Siden har Region Hovedstaden også valgt en ny bestyrelsesformand i Wonderful 
Copenhagen. Den tidligere formand, Michael Metz Mørch, kom en fyring i forkøbet og 
forlod selv posten. Hele den daværende bestyrelse står, ifølge en foreløbig afgørelse fra 
Erhvervsstyrelsen, til at betale en millionerstatning.  
 
• Metroxpress har også afsløret, at DR allerede i januar anså projektet for 
underbudgetteret og var parat til at aflyse afholdelsen Eurovision i København.  
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