
MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI 

Den 31. januar 2006

Ministerredegørelse vedrørende Rigsrevisionens beretning 18/04 om revisionen af

statsregnskabet for 2004

Statsrevisoratet har med brev af 1. december 2005 fremsendt beretning 18/04 om revisionen af

statsregnskabet for 2004.

Under henvisning til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. § 18, stk. 2, skal jeg herved

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

anledning til.

Rigsrevisionen finder for en meget væsentlig del af Fødevareministeriets udgiftsområde

regnskabsaflæggelsen tilfredsstillende. Rigsrevisionen fremhæver, at regnskabsoplysningerne om

lønudgifter efter Rigsrevisionens vurdering er rigtige, men bemærker samtidig, at der er

konstateret et relativt højt antal fejl, der dog er små både beløbsmæssigt og procentvist. Det er

min holdning, at selv små fejl ikke bør forekomme i ministeriets lønregnskaber. Ministeriets

institutioner er derfor blevet instrueret om at tage de interne procedurer på lønområdet op til

revision, således at fejl undgås fremover.

Statsrevisorerne har hæftet sig ved Rigsrevisionens forbehold for revisionspåtegningen i

Fiskeribankens årsrapport vedrørende størrelsen af merhensættelsen til tab på bankens

engagementer.

Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen alene tager forbehold for hensættelsen størrelse. Det er

bankens bestyrelse som har truffet beslutning om hensættelsens størrelse efter indstilling fra

Økonomistyrelsen, der er sekretariat for banken. Jeg føler mig overbevist om, at Fiskeribankens

bestyrelse ved udarbejdelsen af årsregnskabet for 2005 inddrager Rigsrevisionens bemærkninger

i overvejelserne om størrelsen på bankens hensættelser til tab. I den henseende skal jeg dog

bemærke, Fiskeribanken i december 2005 forventede et tab i 2005 på 25,0 mio. kr. for udlån og at

dette tab i 2006 forventes at stige til 75 mio. kr. Det skal i øvrigt bemærkes, at Fiskeribanken

nedlægges med virkning fra udgangen af 2008, jf. lov om ændring af lov om Kongeriget Danmarks

Fiskeribank.

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen har konstateret, at revisionen i årets løb vedrørende Danmarks

Fødevare- og Veterinærforskning ikke var helt tilfredsstillende. Danmarks Fødevare- og

Veterinærforskning hørte indtil august 2004 under Fødevareministeriet, men er nu under

ministerens for familie- og forbrugeranliggenders ressort. Familie- og forbrugerministeren har

således afgivet ministerredegørelse vedrørende Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning,

hvortil jeg henholder mig.
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