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Opfølgning i sagen om effektiv kontrol (beretning nr. 
15/2016) 

1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om effektiv kontrol, som blev indledt 

med en beretning i 2017. Vi har tidligere behandlet sagen i notat til Statsrevisorerne af 
14. august 2017. 
 
 

 
Konklusion 

  
Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Sund-

heds- og Ældreministeriet samt Transport- og Boligministeriet har taget en række initia-

tiver til at samarbejde om kontrollen på tværs. Ministeriernes tværministerielle samar-

bejder vedrører bl.a. videndelingsfora, deling af data om virksomheder og kontrolre-

sultater og samarbejde om metoder og systemer. Endvidere har ministerierne taget en 

række initiativer til at få større kendskab til kontrollens effekt.  

 

Rigsrevisionen finder ministeriernes initiativer tilfredsstillende og vurderer, at sagen 

kan afsluttes. 

 

Rigsrevisionen baserer konklusionen på følgende: 

 

• Ministerierne indgår i en lang række samarbejder om kontrollen på tværs. Vores 

gennemgang viser, at ministerierne både samarbejder i større fora med fokus på 

videndeling og erfaringsudveksling og i mindre fora eller bilateralt med fokus på 

deling af data om virksomheder og kontrolresultater og samarbejde om metoder 

og systemer.  

• Ministerierne har taget en række initiativer til at øge kendskabet til kontrollens ef-

fekt. Ministerierne har bl.a. opstillet effektmål, evalueret kontrollens effekt og eva-

lueret sanktionernes virkning på virksomhedernes adfærd. 
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I. Baggrund 

2. Rigsrevisionen afgav i april 2017 en beretning om effektiv kontrol. Beretningen 
handlede om en række statslige myndigheders kontrol af virksomheder. Formålet 
med statslige myndigheders kontrol af virksomheder er at øge virksomhedernes re-
gelefterlevelse og bidrage til høj sikkerhed på det kontrollerede område. I undersø-
gelsen indgik en gennemgang og en sammenligning af 5 statslige myndigheders kon-
trol af virksomheder inden for 7 kontrolordninger. Det drejede sig om kontrolordnin-
ger under Beskæftigelsesministeriet (arbejdsmiljøkontrollen og indsatsen mod social 
dumping i Arbejdstilsynet), Erhvervsministeriet (regnskabskontrollen og kontrollen af 
fondsregnskaber i Erhvervsstyrelsen), Miljø- og Fødevareministeriet (fødevarekon-
trollen i Fødevarestyrelsen), Sundheds- og Ældreministeriet (organisationstilsynet i 
Styrelsen for Patientsikkerhed) og endelig Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 
(jernbanetilsynet under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen). 
 
3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, konstaterede de, at alle de under-
søgte statslige myndigheder kunne blive bedre til at udføre kontrol af virksomheder. 
Bl.a. fremgik det af beretningen, at myndighedernes kendskab til kontrollens effekt 
var mangelfuld for de fleste kontrolordninger, hvorfor myndighederne ikke havde vi-
den om, hvordan kontrollen og sanktionerne påvirkede regelefterlevelsen. Kendska-
bet til kontrollens effekt var således et af de områder, hvor der var et forbedringspo-
tentiale. Endvidere fremgik det af beretningen, at myndighederne hovedsageligt sam-
arbejdede om kontrollen på afgrænsede områder. Rigsrevisionen vurderede, at data-
udveksling mellem myndighederne og/eller samordning af kontrollen ville kunne styr-
ke kontrollens effektivitet og reducere kontrollens belastning for virksomhederne. 
Rigsrevisionen anbefalede derfor, at der, fx i regi af et tværministerielt forum, blev ta-
get hånd om en sådan udviklings- og koordineringsopgave. 
 
4. På baggrund af beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger har vi fulgt op på 
følgende punkter: 
 
Opfølgningspunkt Status 

1. De tværgående initiativer blandt ministerierne, 
som måtte blive taget med henblik på et øget sam-
arbejde på tværs i relation til såvel deling af data om 
virksomheder og kontrolresultater som samarbejde 
om metoder og systemer. 

Behandles i dette notat. 

2. Ministeriernes arbejde med at sikre et bedre 
kendskab til kontrollens effekt.  

Behandles i dette notat. 

 
5. Vi redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen på punkterne. 
 
Hele sagen og dens dokumenter kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på 
www.ft.dk/Statsrevisorerne. 

Et opfølgningspunkt afsluttes, 
når Statsrevisorerne på bag-
grund af indstilling fra Rigsre-
visionen vurderer, at myndig-
hedernes initiativer er tilfreds-
stillende. 
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II. Ministeriernes initiativer 

6. Vi gennemgår i det følgende ministeriernes initiativer i forhold til opfølgningspunk-
terne. Gennemgangen er baseret på redegørelser fra ministerierne.  

Tværgående initiativer blandt ministerierne 

7. Statsrevisorerne bemærkede, at myndighederne med fordel kan samarbejde om 
kontrollen på tværs, da myndighederne står over for en række ensartede problem-
stillinger i forbindelse med at tilrettelægge en effektiv kontrol.  
 
8. Det fremgik af beretningen, at Rigsrevisionen vurderede, at dataudveksling mellem 
myndighederne og/eller samordning af kontrollen ville kunne styrke kontrollens effek-
tivitet og reducere kontrollens belastning for virksomhederne. 
 
9. Vores opfølgning viser, at Søfartsstyrelsen i 2018 – som følge af beretningen om ef-
fektiv kontrol – initierede et videndelingsforum mellem statslige tilsynsmyndigheder. 
Formålet er at udveksle erfaringer og identificere eventuelle muligheder for effektivi-
sering af tilsyn og håndhævelse på operativt ledelsesniveau. I forummet deltager Sø-
fartsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen, Trafik-, Bygge- 
og Boligstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Myndighederne tilstræber 
at mødes 2 gange årligt, hvor de bl.a. orienterer om nye tiltag, initiativer og lovgivning, 
som kan have betydning på tværs af de forskellige tilsynsområder. 
 
Opfølgningen viser videre, at ministerierne ud over ovenstående har taget en række 
initiativer til at øge samarbejdet om kontrollen på tværs. De områder, ministerierne 
samarbejder på, vedrører fx videndeling, datadeling, samarbejde om metoder og sam-
ordning af kontrollen, bl.a. i form af et fælles risikobillede. Vi beskriver et udsnit af ini-
tiativerne i dette notat.  
 
10. Arbejdstilsynet under Beskæftigelsesministeriet samarbejder med andre myndig-
heder på en række områder. Fx indgår Arbejdstilsynet i tværministerielle netværks-
møder med andre styrelser, herunder bl.a. Fødevarestyrelsen, Ankestyrelsen, Er-
hvervsstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen om bl.a. Advanced Analytics og Machi-
ne Learning.  
 
Derudover videndeler Arbejdstilsynet med andre styrelser (Landbrugsstyrelsen, Mil-
jøstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Erhvervsstyrelsen) om it-understøttelse, herun-
der deling af kontrolresultater. Desuden indgik Arbejdstilsynet i 2018 en samarbejds-
aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om bl.a. gensidig underretning, såfremt den 
ene myndighed konstaterer forhold, der vurderes at have implikationer for den anden 
myndigheds tilsyns- og ansvarsområder. I oktober 2019 indledte Arbejdstilsynet en 
dialog med Fødevarestyrelsen i forbindelse med udviklingen af en ny risikomodel ved 
brug af Machine Learning. Endelig har Arbejdstilsynet med ændring af arbejdsmiljø-
loven pr. 1. januar 2020 fået øget adgang til at indsamle, behandle og samkøre oplys-
ninger fra andre offentlige myndigheder.  
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11. Erhvervsstyrelsen under Erhvervsministeriet samarbejder med bl.a. Skattestyrel-
sen, Fødevarestyrelsen, Finanstilsynet samt politi og anklagemyndigheden i indsat-
sen mod organiseret svindel. Samarbejdet har til formål at udarbejde et fælles risiko-
billede og skal styrke de enkelte myndigheders muligheder for at målrette kontrollen 
og sikre en bedre udnyttelse af den viden, der ligger i de enkelte myndigheder. Sam-
arbejdet, der er forankret hos Skattestyrelsen, er foreløbig planlagt frem til udgangen 
af 2020. 
 
Erhvervsstyrelsen samarbejder endvidere med skattemyndighederne om dataud-
veksling. Erhvervsstyrelsen har fx indgået den første dataudvekslingsaftale med 
Skatteforvaltningen. Aftalen omhandler bl.a. momsdata. Erhvervsstyrelsen arbejder 
på at implementere den faktiske udveksling og på at identificere yderligere relevant 
data. Arbejdet er ifølge Erhvervsstyrelsen væsentligt for styrelsens kontrol i forbin-
delse med selskabsregistreringen, men også for Skatteforvaltningens efterfølgende 
kontrol af virksomhedernes skatte- og afgiftsbetalinger. Erhvervsstyrelsen har i øv-
rigt fra 2. halvår 2019 i højere grad end tidligere løbende informeret om indsatser og 
resultater i kontrol- og tilsynsindsatsen på hjemmesiden. 
 
12. Fødevarestyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet deltager, jf. pkt. 10, i tvær-
ministerielle netværksmøder med bl.a. Arbejdstilsynet om Advanced Analytics og 
Machine Learning. Formålet er bl.a. at udveksle erfaringer i forhold til konkrete pro-
blemstillinger og muligheder med brug af data og nye teknologier til kontrolformål, 
herunder at benytte Machine Learning til risikobaseret kontrol. Endvidere har mini-
steriet drøftelser med andre ministeriers styrelser, fx Erhvervsstyrelsen og Arbejds-
tilsynet, om udveksling og anvendelse af relevante data, ligesom Fødevarestyrelsen 
siden 2018 har deltaget i det forum for videndeling på operativt ledelsesniveau om til-
syn og kontrol, som Søfartsstyrelsen tog initiativ til, jf. pkt. 9.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet har oplyst, at første version af analysemodeller til brug 
for udpegning af fødevarevirksomheder til fødevarekontrol er taget i anvendelsen den 
1. januar 2020. I udgangspunktet er udpegningen af virksomheder til kontrol risikoba-
seret, men en delmængde af kontrolpopulationen udvælges tilfældigt. Hensigten med 
næste fase for videreudviklingen af analysemodellerne er, at der skabes mulighed for 
at inddrage oplysninger om kontrolobjekterne fra andre myndigheder. Fødevaresty-
relsen har derfor fortsat fokus på at afdække brugbarheden og anvendelsespotentia-
let af data fra fx Erhvervsstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Arbejdstil-
synet. 
 
13. Styrelsen for Patientsikkerhed under Sundheds- og Ældreministeriet overgik i ja-
nuar 2017 fra et frekvensbaseret til et risikobaseret tilsyn. Styrelsen har oplyst, at sty-
relsen siden overgangen har fokuseret på at etablere it-miljøer, der skal dataunder-
støtte tilsynet. It-miljøerne er etableret i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen. 
Styrelsen har som led i etableringen af it-miljøerne fået adgang til en række sund-
hedsregistre, som styrelsen benytter til at udvælge områder og temaer for tilsynet. 
Styrelsen har endvidere et samarbejde med Styrelsen for Patientklager, som leverer 
data vedrørende klagesager. Indtil en automatisk understøttelse er på plads, sker 
overførslen af konkrete sager manuelt.  
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Sundheds- og Ældreministeriet har videre oplyst, at Styrelsen for Patientsikkerhed 
indgår i Netværk og Analytics i Staten i regi af Moderniseringsstyrelsen, ligesom sty-
relsen deltager i EPSO-samarbejdet i en ”risk working group”, hvor der samarbejdes 
med tilsynsmyndigheder i andre lande. Endelig indgår styrelsen i ”Dialogforum for til-
synsmyndigheder”, som er et forum, der mødes 2 gange om året med henblik på at 
drøfte tværgående temaer. Endelig har styrelsen indgået en samarbejdsaftale med 
Arbejdstilsynet med henblik på vidensdeling om bl.a. metoder og systemer, ligesom 
der er etableret et samarbejde med Socialstyrelsen og socialtilsynene. 
 
14. Rigsrevisionen kan konstatere, at ministerierne/styrelserne har taget en række 
initiativer til at samarbejde om kontrollen på tværs (både multi- og bilateralt) i forhold 
til viden- og erfaringsdeling, deling af data om virksomheder og kontrolresultater, sam-
arbejde om metoder og systemer og samordning af kontrollen i form af et fælles risi-
kobillede. Rigsrevisionen kan videre konstatere, at ministerierne/styrelserne arbejder 
på at it-understøtte samarbejdet, bl.a. ved etablering af it-miljøer og anvendelse af 
Advanced Analytics og Machine Learning. Rigsrevisionen finder initiativerne tilfreds-
stillende og vurderer derfor, at denne del af sagen kan afsluttes.  

Kontrollens effekt 

15. Statsrevisorerne bemærkede, at myndighederne ikke ved, om kontrollen medfø-
rer øget regelefterlevelse, eller om sanktionerne medfører ændret adfærd hos virk-
somhederne. Statsrevisorerne bemærkede derfor, at arbejdet med at evaluere kon-
trollens effekt og med at fastsætte kort- og langsigtede mål bør styrkes. 
 
16. Det fremgik af beretningen, at Rigsrevisionen vurderede, at myndighedernes kend-
skab til kontrollens effekt var mangelfuld for de fleste kontrolordninger. I beretningen 
undersøgte vi ministeriernes kendskab til kontrollens effekt ud fra 5 kriterier: om der 
var fastsat lang- og kortsigtede mål for kontrollen, om myndighederne havde kend-
skab til træfprocenten, dvs. kendskab til andelen af kontroller, hvor der var konstate-
ret regelbrud, om myndigheden havde evalueret kontrollens effekt, og om myndighe-
den havde kendskab til sanktionernes virkning på virksomhedernes adfærd.  
 
Nedenfor gennemgår vi en række af de initiativer, som ministerierne har taget på bag-
grund af beretningen. Gennemgangen beskriver eksempler på ministeriernes initiati-
ver og er således ikke udtømmende. 
 
17. I beretningen vurderede vi, at arbejdsmiljøkontrollen under Arbejdstilsynet ikke 
fuldt ud levede op til kriteriet om kendskab til sanktionernes virkning på virksomhe-
dernes adfærd. Vores gennemgang viser, at Arbejdstilsynet, siden beretningen blev 
offentliggjort, bl.a. har gennemført en ekstern analyse af virksomhedernes arbejds-
miljøindsats. Analysen indeholder oplysninger om virksomhedernes egen oplevelse 
af, i hvilken grad bøder og kontrol fremmer et godt arbejdsmiljø. Analysen viser, at ca. 
17 % af virksomhederne fandt, at inspektion, tilsyn og kontrol var en motiverende fak-
tor for at arbejde med arbejdsmiljø. 
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I april 2019 blev der endvidere indgået en politisk aftale om en ny og forbedret ind-
sats i forhold til arbejdsmiljø. Det indgår i den politiske aftale, at flere af de nye tiltag 
skal evalueres. Det gælder bl.a. aftalens bestemmelse om, at bøder for overtrædelse 
af arbejdsmiljøloven, som medfører alvorlig personskade, eller som har døden til føl-
ge, skal skærpes yderligere. Arbejdstilsynet forventer at evaluere aftalens initiativer 
med skærpede bøder 4 år efter aftalens ikrafttrædelse, dvs. i 2023. Det er en del af 
den politiske aftale fra april 2019, at analyser og datagrundlag på arbejdsmiljøområ-
det generelt skal udnyttes til bedre at kunne måle effekter af indsatsen. Endelig har 
Arbejdstilsynet i 2017-2018 gennemført 2 effektanalyser af Arbejdstilsynets påbud 
på langvarigt sygefravær og effekten af risikobaseret tilsyn på forekomsten af ar-
bejdsulykker for at få kendskab til sanktionernes virkning på virksomhedernes ad-
færd. Arbejdstilsynet har oplyst, at styrelsens primære sanktioner over for virksom-
heder, som ikke overholder arbejdsmiljøloven, i højere grad er påbud end bøder.  
 
Arbejdstilsynet har videre oplyst, at Arbejdstilsynet fra september 2020 vil igang-
sætte et randomiseret kontrolleret forsøg i forhold initiativet ”Påbud  kan understøt-
tes af dialog og vejledning” fra den politiske aftale fra 2019. Formålet med forsøget er 
at skaffe grundlæggende viden om effekten af forskellige delelementer af indsatsen 
med henblik på fokusering i denne retning. Arbejdstilsynet indgår i dialog med Styrel-
sen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) omkring dette for at gøre brug af de 
erfaringer, STAR har på området. Rigsrevisionen finder Arbejdstilsynets initiativer til-
fredsstillende.  
 
18. Indsatsen mod social dumping under Arbejdstilsynet levede ifølge beretningen ik-
ke op til kriterierne om flerårige effektmål, evalueringen af kontrollens effekt og eva-
lueringen af sanktionernes virkning på virksomhedernes adfærd. I 2016 gennemførte 
Rambøll på vegne af Arbejdstilsynet en analyse af udenlandske tjenesteyderes karak-
teristika og behov. Analysen pegede på, at der foregår en spredning af viden blandt 
tjenesteydere fra samme land. Det kan ifølge analysen betyde, at virksomheder fra 
samme land/region set over en årrække vil få større regelefterlevelse, hvis Arbejdstil-
synets indsats (herunder kommunikation) virker efter hensigten. Arbejdstilsynet har 
derudover undersøgt udviklingen i regelefterlevelsen fra de lande/regioner, der leve-
rer flest tjenesteydelser i Danmark. Undersøgelsen viser en overordnet positiv udvik-
ling i regelefterlevelsen for udenlandske virksomheder, dvs. at der er et fald i antal re-
aktioner pr. tilsyn. Undersøgelsen viser desuden, at niveauet for reaktioner er højest 
for de nye EU-medlemslande sammenlignet med de gamle, men at der de seneste år 
er sket et fald i reaktioner til virksomheder fra nye EU-lande. Arbejdstilsynet vurderer 
således, at tendensen flugter med Rambøll-analysens resultater, der viser, at der fo-
regår en spredning af viden blandt tjenesteydere fra samme land/region med poten-
tiel større regelefterlevelse over tid til følge.  
 
Arbejdstilsynet har desuden gennemført målinger af Arbejdstilsynets kommunikation 
til udenlandske virksomheder og arbejdskraft. Målingerne viser, at især pjecer målret-
tet specifikke problemstillinger på byggepladsen har været de mest benyttede. Siden 
august 2019 har Arbejdstilsynet udviklet nye udgaver af 9 pjecer, som vedrører speci-
fikke problemstillinger på byggepladsen. Det drejer sig om emnerne asbest, gravear-
bejde, nedrivning, personlige værnemidler, PCB, stigearbejde, stilladsarbejde, tagar-
bejde og tegngivning ved kranarbejde. Pjecerne er tilgængelige på dansk, engelsk, 
italiensk, litauisk, polsk, rumænsk, russisk og tysk. 
 

Politisk aftale 

En politisk aftale er en tekst, 
som partier er blevet enige 
om. Politiske aftaler er ikke en 
del af den formelle lovgivnings-
proces, og derfor regulerer af-
talerne ikke myndighedernes 
kontrolarbejde. 

Udenlandske tjeneste-

ydere 

Udenlandske tjenesteydere er 
udstationerede medarbejdere 
og selvstændigt erhvervsdri-
vende, der udfører arbejde i 
Danmark. Udenlandske tjene-
steydere skal anmelde deres 
arbejde i Registret for Uden-
landske Tjenesteydere (RUT), 
som er den danske stats offi-
cielle register til at anmelde 
udenlandske tjenesteydelser. 
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Arbejdstilsynet har i 2019 igangsat en ekstern litteraturgennemgang om arbejdsmil-
jøet hos udenlandske virksomheder og migrantarbejdere og metoder til måling heraf. 
Gennemgangen, som foretages af en ekstern konsulent, forventes at være færdig i 
2020. Derudover indgår Arbejdstilsynet i et samarbejde med de øvrige nordiske lan-
de om at udveksle erfaringer og muligheder for at gennemføre effektevalueringer af 
indsatsen mod social dumping. Projektet afsluttes senere i 2020. Rigsrevisionen fin-
der Arbejdstilsynets initiativer tilfredsstillende. 
 
19. Regnskabskontrollen og kontrollen af fondsregnskaber under Erhvervsstyrelsen 
levede ikke op til kriterierne om flerårige mål, evalueringen af kontrollens effekt og 
evaluering af sanktionernes virkning på virksomhedernes adfærd. Vores gennem-
gang viser, at Erhvervsstyrelsen siden 2017 har arbejdet med at fastsætte effektmål 
for de enkelte kontrolområder og arbejdet på at evaluere effekten af kontrollen. Som 
grundlag for arbejdet med at fastsætte effektmål har Erhvervsstyrelsen i samarbejde 
med Deloitte udarbejdet en handlingsplan for effektmålingerne. For hvert kontrolom-
råde er der identificeret en række effektmål.  
 
Derudover viser vores opfølgning, at Erhvervsstyrelsen har arbejdet med at udvikle 
og implementere en digital løsning, der skal sikre systematisk opfølgning på data og 
kontrolresultater samt medvirke til at sikre bedre datakvalitet og kontrolresultater. 
Systemet er taget i anvendelse i 2018 i regnskabskontrollen og i kontrollen med fon-
de. Endelig har Erhvervsstyrelsen arbejdet med målstyring i kontrolindsatsen. På en-
kelte kontrolområder har styrelsen både i 2018 og 2019 opsat en række interne sags-
behandlingsmål, og i 2019 har styrelsen opsat en række interne effektmål på udvalg-
te områder. 
 
Hertil kommer, at Erhvervsstyrelsen fra 2. halvår 2019 i højere grad end tidligere lø-
bende har informeret om indsatser og resultater i kontrol- og tilsynsindsatsen på sty-
relsens hjemmeside. Rigsrevisionen finder Erhvervsstyrelsens initiativer tilfredsstil-
lende.  
 
20. Fødevarekontrollen under Fødevarestyrelsen levede i høj grad op til kriterierne 
om kendskab til kontrollens effekt. Vores opfølgning viser, at Fødevarestyrelsen, si-
den beretningen blev offentliggjort, har udviklet analysemodeller til brug for udpeg-
ning af fødevarevirksomheder til kontrol ved hjælp af fx Machine Learning som led i 
aftale om Fødevareforlig 4. I første omgang fokuserer Fødevarestyrelsen på bedre at 
kunne udnytte egen viden og data om virksomhederne, men hensigten er, at model-
lerne på sigt skal udvides til også at inddrage andre myndigheders data om fødevare-
virksomhederne, jf. pkt. 12. Rigsrevisionen finder Fødevarestyrelsens initiativer til-
fredsstillende.  
 
21. Organisationstilsynet under Styrelsen for Patientsikkerhed levede ifølge beretnin-
gen ikke op til hovedparten af kriterierne under kendskab til kontrollens effekt. Som 
tidligere nævnt omlagde styrelsen i 2017 tilsynet fra et frekvensbaseret tilsyn til et ri-
sikobaseret tilsyn. Vores opfølgning viser, at styrelsen ikke har opstillet operationelle 
mål til brug for vurdering af tilsynets effekt. Styrelsen foretager imidlertid en løbende 
evaluering af en række parametre for tilsynet. Evalueringen er baseret på 3 spørge-
skemaer, som styrelsen sender ud til relevante behandlingssteder. Styrelsen samler 
besvarelserne i rapporter, og input fra evalueringen indgår løbende i styrelsens for-
bedringsarbejde med målepunkter og tilrettelæggelse af tilsynene.  

Fødevareforlig 4 

Fødevareforlig 4 blev indgået i 
oktober 2018 af alle Folketin-
gets partier. Forliget sætter 
rammen for de næste 4 års 
fødevarekontrol og fødevare-
sikkerhed. 
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Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at Styrelsen for Patientsikkerhed i forbin-
delse med en forestående evaluering af det sundhedsfaglige tilsyn vil se på tilrette-
læggelsen og eksekveringen af tilsynet, herunder om udvælgelsen af tilsynsobjekter 
sker i overensstemmelse med Rigsrevisionens anbefalinger i beretningen. Ministeriet 
oplyser, at styrelsen desuden indgår i et samarbejde med Aalborg Universitet omkring 
forskningsprogrammet relateret til Det Nationale Kvalitetsprogram. Forskningspro-
grammet skal se på effekten af kvalitetsindsatsen, og – hvor det er relevant – se på, 
om tilsynsindsatsen har en effekt. Rigsrevisionen finder Styrelsen for Patientsikker-
heds initiativer tilfredsstillende. 
 
22. Jernbanetilsynet under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen levede ikke op til kriteri-
erne om opgørelse af træfprocent i 2015, evaluering af kontrollens effekt og evaluering 
af sanktionernes virkning på virksomhedernes adfærd. I foråret 2019 vedtog Folketin-
get et lovforslag, der skal implementere EU’s fjerde jernbanepakke, som skal gælde i 
Danmark fra juni 2020. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at implementerin-
gen af jernbanepakken vil have stor indflydelse på processer og arbejdsgange relate-
ret til jernbanetilsynet. Styrelsen finder det derfor mest hensigtsmæssigt, at styrelsen 
opnår større kendskab til betydningen af den fjerde jernbanepakke, inden styrelsen 
beslutter nye målsætninger og målemetoder. Rigsrevisionen er enig i hensigtsmæs-
sigheden af dette. 
 
23. Rigsrevisionen kan konstatere, at ministerierne/styrelserne har taget en række 
initiativer til at få bedre kendskab til kontrollens effekt. Rigsrevisionen finder initiati-
verne tilfredsstillende og vurderer derfor, at også denne del af sagen kan afsluttes. 
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