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I det følgende redegøres for de foranstaltninger og overvejelser, som
Rigsrevisionens og Statsrevisorernes beretning om Fødevareministeriets indsats
mod husdyr-MRSA giver mig anledning til, jf. § 18, stk. 2, i lov om revisionen af
statens regnskaber m.m.
Jeg tager Rigsrevisionens kritik vedrørende ministeriets styring af forskningsbaserede aktiviteter til efterretning, og jeg vil fremadrettet sikre en effektiv styring af og
opfølgning på igangsatte initiativer på forskningsområdet.
Jeg kan oplyse, at jeg har igangsat et serviceeftersyn af arbejdet med ministeriets
aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening, som blandt andet omfatter:
•
•
•

processerne i forhold til den løbende opfølgning på implementeringen og
afrapportering af aftalerne og aktiviteterne
det løbende samarbejde med universiteterne, herunder de gensidige informationsforpligtelser
den anvendte systematik i forhold til videndeling om aktiviteter, opsamling på produkter og forskningsresultater samt formidlingen til relevante
aktører.

Formålet med Serviceeftersynet er blandt andet at sikre en systematisk formidling
af forskningsresultater på området, herunder at;
•
•

der etableres og formidles et overblik over igangværende forskningsopgaver på ministerområdet
samarbejdsorganisationen mellem universiteter og koncern skal tydeliggøres, så det sikres, at den nødvendige udveksling af viden finder sted og understøttes bedst muligt.

Dette gælder for forskningsaktiviteter og større aktiviteter om vidensopbygning på
området, hvor universiteterne er involveret, finansieret inden for ministeriets
rammeaftaler med universiteterne eller af andre midler på ministerområdet.
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Endvidere har Fødevarestyrelsen som følge af Rigsrevisionens beretning øget sit
fokus på information og opfølgning på den løbende journalisering.
Jeg er enig i Rigsrevisionens anbefaling om, at Miljø- og Fødevareministeriet i
samarbejde med Sundhedsministeriet vurderer behovet for analyser af samfundsøkonomiske konsekvenser ved fremtidige resistensudfordringer.
Derfor vil vi fortsat koordinere indsatsen mod antibiotikaresistens, herunder husdyr-MRSA, tæt med Sundhedsministeriet og med andre relevante aktorer ud fra et
One Health princip, hvor vi i relevant omfang inddrager veterinærfaglige, sundhedsfaglige, miljømæssige og samfundsøkonomiske vurderinger.
I forhold til den fremadrettede prioritering af Miljø- og Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA og øvrige resistensudfordringer vil vi fortsat tage hensyn
til den faktuelle viden, der aktuelt er til rådighed - både videnskabeligt og økonomisk. Vi vil være særligt opmærksomme på de tilfælde, hvor der vurderes at være
en human sundhedsrisiko.
Når ministeriet vurderer, at en potentiel sundhedsrisiko kræver hurtig politisk
handling er det dog afgørende, at sådanne tiltag ikke betinges af, at der forinden er
gennemført en samfundsøkonomisk redegørelse. Overvejelser om eventuelle erhvervsøkonomiske og/eller sundhedsøkonomiske konsekvenser af en handling
eller ikke-handling vil imidlertid i alle tilfælde indgå i det politiske beslutningsgrundlag. I det omfang det vurderes hensigtsmæssigt, vil der sideløbende med den
politiske indsats eventuelt kunne igangsættes supplerende analyser om de økonomiske aspekter.
Det vil således også fremover på Miljø- og Fødevareministeriets område, være
almindeligt forekommende, at indsatser sættes i gang, uden at den nøjagtige såvel
faglige som økonomiske effekt er kendt på forhånd. Det bemærkes, at ministeriet
nøje følger, om igangsatte indsatser virker efter hensigten.
Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen anerkender indsatsen med den for nyligt vedtagne handlingsplan for husdyr-MRSA. Handlingsplanen er baseret på anbefalinger fra en ekspertgruppe bestående af repræsentanter fra den humane sundhedsside og veterinærsiden.
Denne redegørelse fremsendes også til Rigsrevisionen.

