
MINISTERIET FOR FØDEVARER,  LANDBRUG OG FISKERI 

Den 24. februar 2005

Ministerredegørelse til statsrevisorernes beretning nr. 2/2004 om indførelse af

omkostningsbaserede regnskaber i staten

Statsrevisoratet har i brev af 1. november 2004 fremsendt beretning nr. 2/2004 om indførelse af

omkostningsbaserede regnskaber i staten.

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.

Både Fiskeridirektoratet og Plantedirektoratet deltog i pilotprojektet med omkostningsbaserede

regnskaber. Jeg kan derfor med tilfredshed notere mig, at Rigsrevisionen finder, at

Fødevareministeriet tillige med de øvrige departementer har involveret sig i tilstrækkeligt omfang i

planlægningen af reformens indførelse og at implementeringen i forsøgsinstitutionerne er forløbet

tilfredsstillende.

Rigsrevisionen bemærker, at omkostningsreformen i større grad kunne være inddraget i

ministeriets effektiviseringsstrategi. Til dette kan jeg oplyse, at ministeriets arbejde med

omkostningsreformen indtil ultimo 2004 var omtalt i effektiviseringsstrategien under initiativer til

styrkelse af økonomistyringen, og at projektet endvidere fremgår af ministeriets

økonomistyringsstrategi. Primo 2005 har Fødevareministeriet fulgt op på Rigsrevisionens

anbefalinger, således at omkostningsreformen nu indgår i ministeriets effektiviseringsstrategi som

særskilt politikområde.

Fødevareministeriets departement valgte på baggrund af udestående spørgsmål om

gebyrområdet at tage forbehold i åbningsbalancens ledelseserklæringen med henvisning til, at der

var tale om en forsøgsordning. Det er med tilfredshed, at jeg noterer mig, at Rigsrevisionen er enig

i Fødevareministeriets betragtninger om behovet for en generel afklaring af gebyrområdet.

Samtidig skal jeg bemærke, at Fødevareministeriet arbejder efter at problemområder afklares

inden forelæggelsen af åbningsbalancer og årsrapporter således at forbehold undgås fremover.

Fødevareministeriet arbejder tillige aktivt på at få mest nytte af omkostningsreformen.

Fiskeridirektoratet har således for 2005 på forsøgsbasis fået en omkostningsbevilling. Det indgår

ligeledes i ministeriets effektiviseringsstrategi, at ministeriets forbereder sig på den generelle

implementering af omkostningsbaserede bevilling og at økonomistyringen bliver tilpasset i

overensstemmelse hermed.
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