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Redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning 19/2019 
om revision af statsregnskabet for 2019  
 

 
I brev af 31. august 2020 har Statsrevisorerne bedt mig om at redegøre for de 
foranstaltninger og overvejelser, som beretning til Statsrevisorerne om revision af 
statsregnskabet for 2019 giver anledning til inden for Miljø- og 
Fødevareministeriets ressort.  
 
Indledningsvist noterer jeg mig, at Statsrevisorerne konstaterer, at statsregnskabet 
for 2019 på Miljø- og Fødevareministeriets område i alle væsentlige henseender er 
rigtigt, og at Rigsrevisionen i beretningen ikke har taget forbehold for forhold, der 
vedrører Miljø- og Fødevareministeriets område. 
 
Overvejelser og foranstaltninger 
 
Landbrugsstyrelsen har forbedret regnskabsforvaltningen (Jf. beretningens 
afsnit nr. 51) 
 
51. Vi har fulgt op på en sag fra 2017 om mangler i Landbrugsstyrelsens 
regnskabsforvaltning. Sagen er senest omtalt i notat til Statsrevisorerne af 29. 
november 2018 om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2017, pkt. 29.  
 
Vores opfølgning har vist, at Landbrugsstyrelsen har foretaget de nødvendige 
afstemninger i 2019 og kan redegøre for differencer mellem tilskudssystemet og 
regnskabssystemet. Styrelsen har også indført kvartalsvise afstemninger mellem 
regnskabssystemet og sagsstyringssystemet Arasys for 2019. Endelig har 
styrelsen udredt fejludligninger, og mellemregningskonti kan afstemmes pr. 31. 
december 2019.  
 
Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 
 
Landbrugsstyrelsen har oplyst mig, at de som supplement til de kvartalsvise 
afstemninger mellem de respektive fagsystemer og økonomisystemet på opfordring 
fra Rigsrevisionen fra og med regnskabsåret 2019 nu også udfører 
ultimoafstemninger af beholdningskonti.  
 
Jeg noterer mig med tilfredshed, at Landbrugsstyrelsen har foretaget de nødvendige 
rettelser, og at Rigsrevisionen afslutter sagen. 
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Afslutningsvis skal jeg bemærke, at der er sendt en kopi af nærværende redegørelse 
til Rigsrevisionen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Mogens Jensen 

 


