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MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI 

 Den 27. januar 2004

Ministerredegørelse til statsrevisorernes beretning 18/2002 om revision af statsregnskabet

for 2002

Statsrevisoratet har i brev af 15. december 2003 fremsendt beretning nr. 18/2002 om revision af

statsregnskabet for 2002.

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.

Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen vurderer, at ministeriets regnskaber er rigtige, og at

dispositionerne har været i overensstemmelse med bevillinger, love mv.

Jeg har også noteret mig, at det er Rigsrevisionens vurdering, at regnskabsforvaltningen på

Fødevareministeriets område samlet set har været tilfredsstillende i 2002. 13 områder blev ved

revisionen således bedømt tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende, mens 1 blev bedømt som

ikke helt tilfredsstillende.

Rigsrevisionen har fremhævet

At revisionen i årets løb ved Fødevareministeriets departement viste, at regnskabsaflæggelsen

var meget tilfredsstillende,  

At IT-revisionen ved departementet viste, at IT-anvendelsens muligheder for at kunne

understøtte en korrekt regnskabsaflæggelse var meget tilfredsstillende,  

At revisionen i årets løb ved Fødevaredirektoratet, som omfattede direktoratet og to regioner,

viste, at forretningsgangene og de interne kontroller på de undersøgte områder ikke var helt

tilfredsstillende.  
 
Det fremgår af beretningen, at Fødevaredirektoratet har taget Rigsrevisionens bemærkninger til
regnskabsaflæggelsen til efterretning. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at direktoratet har
indskærpet reglerne vedrørende disponering og godkendelse over for det
godkendelsesberettigede personale. Herudover er der generelt sket en opstramning af
kontrollerne. For så vidt angår bemærkningerne vedrørende regionerne er der ligeledes sket en
opstramning, således at forholdene nu er bragt på plads.

Direktoratet har i den forbindelse haft en god og konstruktiv dialog med Rigsrevisionen omkring

revisionens bemærkninger til direktoratet. Rigsrevisionen har således deltaget på et af

direktoratets møder for de regionale sekretariatsledere bl.a. med henblik på at drøfte de anførte

bemærkninger, og hvilke skridt direktoratet burde tage i forhold hertil.

Som det fremgår, er der således i Fødevaredirektoratet fulgt op på Rigsrevisionens bemærkninger

med henblik på fremover at sikre en tilfredsstillende regnskabsaflæggelse.
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