Kort fortalt

Landbrugsstyrelsens forvaltning
af tilskudssager med kvalificeret
indikation på svig
Konklusion
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har haft en meget utilfredsstillende forvaltning af tilskudssager med kvalificeret indikation på svig. Konsekvensen er, at der er risiko for, at strafansvaret forældes,
og at sager ikke i tilstrækkeligt omfang bliver politianmeldt.

Statsrevisorerne udtaler

Baggrund og formål med undersøgelsen

”Statsrevisorerne har tidligere skarpt kritiseret Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris forvaltning af tilskud til
landbrugere. Den nye undersøgelse viser, at ministeriet også
har haft en meget utilfredsstillende forvaltning af tilskudssager med mistanke om svig, og at Landbrugsstyrelsen ikke har
foretaget politianmeldelser i det omfang, som Kammeradvokaten har tilrådet. Landbrugsstyrelsen har også forbrudt sig
mod rigsrevisorloven ved at undlade at udlevere alle de oplysninger til Rigsrevisionen, som Rigsrevisionen har efterspurgt.

Rigsrevisionen modtog i oktober 2021 en anonym henvendelse vedrørende Landbrugsstyrelsens besvarelse af Rigsrevisionens materialeanmodninger til beretningen om forvaltning af tilskud til landbrugere fra maj 2021. Det fremgik
af henvendelsen, at Landbrugsstyrelsen bevidst havde
tilbageholdt oplysninger for Rigsrevisionen.

Samlet set vurderer Statsrevisorerne, at omfanget af mangler,
fejl og uregelmæssigheder er udtryk for en bekymrende og
usædvanlig forvaltningskultur, som bør give Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri anledning til fremadrettet at
sikre kvaliteten af ministeriets tilskudsforvaltning og kontrolvirksomhed samt departementets tilsyn hermed”.

Væsentligste resultater af undersøgelsen
• Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager med
kvalificeret indikation på svig er mangelfuld.
• Landbrugsstyrelsen har forvaltet uden klarhed om det
juridiske grundlag i 13 af de 22 tilskudssager med mistanke om svig, som Rigsrevisionen ikke modtog oplysninger om. Der kan derfor være forvaltningsmangler.
• Landbrugsstyrelsen har herudover forbrudt sig mod
rigsrevisorloven ved ikke at have sikret, at der blev
udleveret de fuldstændige oplysninger, som Rigsrevisionen efterspurgte. Det finder Rigsrevisionen stærkt
kritisabelt.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har forvaltet tilskudssager med kvalificeret indikation på svig tilfredsstillende.
Kammeradvokaten har udarbejdet 57 endelige indstillinger
til politianmeldelse til Landbrugsstyrelsen, men Landbrugsstyrelsen har kun foretaget 30 anmeldelser. I 2 tilfælde fulgte Landbrugsstyrelsen delvist Kammeradvokatens indstilling, mens Landbrugsstyrelsen ikke fulgte de resterende
25 endelige indstillinger om at foretage politianmeldelse.
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Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra Kammeradvokatens endelige indstillinger til politianmeldelse har været
1 år og 5 måneder.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.

