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Ved brev af 27. august 2021 har Statsrevisorerne bedt om en ministerredegørelse for 

de foranstaltninger og overvejelser, som Rigsrevisionens beretning nr. 19/2020 om 

revisionen af statens forvaltning for 2020 giver anledning til. 

 

Indledningsvist bemærkes, at det ved kongelig resolution af 19. november 2020 er 

besluttet, at Miljø- og Fødevareministeriet har skiftet navn til Miljøministeriet, og 

der er blevet oprettet et særskilt ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (i 

det følgende benævnt Fødevareministeriet). Denne redegørelse omfatter derfor 

alene Fødevareministeriets ressort. 

 

Jeg har noteret, at Rigsrevisionen i årets indkøbsrevisioner har konstateret 

regelbrud i indkøbsforvaltningen på fem ministerområder, herunder 

Fødevareministeriet. Jeg konstaterer dog med tilfredshed, at regelbruddene ikke 

vurderes at have væsentlig økonomisk konsekvens, og at ingen af revisionerne har 

givet anledning til kritisk udtalelse fra Rigsrevisionen.  

 

På Fødevareministeriets område er der i Landbrugsstyrelsen fundet mangler i 

dokumentationen vedr. tilbudsevalueringen af nogle få sager om EU-udbud. Den 

manglende dokumentation har dog ikke haft konsekvenser for evalueringen.  

Landbrugsstyrelsen har oplyst, at de på baggrund af revisionen vil tilrette deres 

vejledninger, så dokumentationen sikres fremadrettet. Det finder jeg 

tilfredsstillende.  

 

Der er desuden fundet mangler i sager om indkøb under tærskelværdierne for EU-

udbud. Revisionerne har vist, at der manglede dokumentation for, at der var taget 

stilling til, om indkøbene havde grænseoverskridende interesse. Revisionerne viste 

også, at der i styrelserne har været usikkerhed om, om indkøbene var foretaget på 

markedsmæssige vilkår.  

 

Jeg har derfor bedt koncernindkøbsfunktionen i departementet om at følge op herpå 

og understrege over for Fødevareministeriets styrelser, at indkøb under 
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tærskelværdierne for EU-udbud skal foretages på markedsmæssige vilkår, og at der 

skal tages stilling til, om indkøbene har grænseoverskridende interesse.  

 

  

Med venlig hilsen 

 

 

 

Rasmus Prehn 

 


