
MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI 

 Den 15. december 2003

Ministerredegørelse i forbindelse med Statsrevisorernes beretning 13/02 om statens

restanceinddrivelse

Statsrevisoratet har i brev af 25. august 2003 fremsendt beretning nr. 13/02 om statens

restanceinddrivelse.

Med henvisning til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. § 18, stk. 2, afgiver jeg hermed

følgende redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning

til.

Det fremgår af beretningen, at det på en række områder er muligt at forbedre statens

restanceinddrivelse, og at der er igangsat en række initiativer. Det ser jeg ser positivt på.

Fødevareministeriet afventer således behandlingen af lovforslaget om en afregningskonto og

resultaterne af arbejdet i regeringens Forenklingsudvalg.

Som det fremgår af beretningen, er Fødevareministeriet ikke blandt de myndigheder, som på

statens vegne inddriver restancer. Hvis en debitor i Fødevareministeriet ikke indbetaler et skyldigt

beløb rettidigt, og beløbet heller ikke indbetales i forbindelse med rykkerproceduren, anses

fordringen for at være i restance og overgives i henhold til gældende regler til Told og Skat til

inddrivelse. 

  

Fødevareministeriet er omtalt i beretningens punkt 96, som vedrører modregning. Modregning

foretages generelt efter dansk rets almindelige modregningsbetingelser. Fødevareministeriet har

imidlertid gjort opmærksom på, at nogle af Rigsrevisionens anbefalinger om bl.a. én

afregningskonto og modregning vil være vanskelige at gennemføre pga. EU’s særlige krav til

debitorforvaltningen.

Dette gælder EU-tilskuds- og markedsordninger, som administreres af Direktoratet for

FødevareErhverv. Direktoratet er over for EU forpligtet til at have en så effektiv debitorforvaltning

som muligt. Endvidere er det for visse ordningers vedkommende foreskrevet, at inddrivelse af

fejlagtigt udbetalte støttebeløb skal ske via modregning i kommende støttebeløb. Dette sker ved,

at direktoratet foretager modregning af alle fordringer ved førstkommende støtteudbetalinger

under de omfattede ordninger. Der må først ske statslig modregning efter, at denne EU-

modregning har fundet sted.
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