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MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI 

17. februar 2003

Ministerredegørelse til statsrevisorernes beretning 18/2001 om revision af statsregnskabet

for 2001

Statsrevisoratet har i brev af 17. december 2002 fremsendt beretning nr. 18/2001 om revision af

statsregnskabet for 2001.

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 regnskabsforvaltningen på

Fødevareministeriets område samlet set har været tilfredsstillende i 2001. Jeg har også noteret

mig, at det er Rigsrevisionens vurdering, at ministeriets regnskaber er rigtige, og at dispositionerne

har været i overensstemmelse med bevillinger, love mv.

Revisionen har givet anledning til 2 kritiske bemærkninger, for så vidt angår følgende:

Ikke helt tilfredsstillende regnskabsaflæggelse i Fødevaredirektoratet.  

Ikke helt tilfredsstillende løn- og personaleadministration i Fødevaredirektoratet og i Danmarks

Fiskeriundersøgelser. 

    

For så vidt angår Rigsrevisionens bemærkninger til regnskabsaflæggelsen i Fødevaredirektoratet

(direktoratet i Mørkhøj og Fødevareregion Esbjerg) kan jeg oplyse, at direktoratet har taget

Rigsrevisionens bemærkninger til efterretning. Fødevaredirektoratet har for at imødegå lignende

forhold i fremtiden bl.a. drøftet regelsættene og behovet for opstramning i såvel regnskab-

erfagrupperne som i ledelseskredse. Endvidere er der etableret den nødvendige personadskillelse

mellem kasse og bogholderi. Direktoratet vil have fortsat opmærksomhed på området.

Som det fremgår af beretningen, tog Fødevaredirektoratet til efterretning, at det var

Rigsrevisionens vurdering, at forretningsgangene på løn- og personaleområdet ikke var helt

tilfredsstillende. Efterfølgende foretog direktoratet en række opstramninger på procedurerne i

Personalekontoret.

Det kan i den forbindelse oplyses, at Rigsrevisionen i efteråret og i slutningen af 2002 har

foretaget en gennemgang og vurdering af forretningsgange og interne kontroller på personale- og

lønområdet i Fødevaredirektoratet i Mørkhøj, i Fødevareregion Nordjylland og Fødevareregion

Nordøstsjælland. På baggrund af gennemgangen har Rigsrevisionen vurderet, at

forretningsgangene i Fødevaredirektoratet nu er tilfredsstillende.

Hvad angår Rigsrevisionens bemærkninger til løn- og personaleadministrationen i Danmarks

Fiskeriundersøgelser kan det oplyses, at disse er taget til efterretning. Bemærkningerne har

således bl.a. været drøftet i ledelsen, hvor man er blevet enige om at styrke varetagelsen af de

løn- og personaleadministrative opgaver. Kort efter Rigsrevisionens besøg tiltrådte således en

erfaren lønmedarbejder, og enheden er blevet yderligere styrket i sommeren 2002. Herudover har

institutionen styrket sin bemanding på økonomiområdet, hvilket har givet administrationschefen

større mulighed for at deltage i problemområder på det løn- og personaleadministrative plan.

Som det fremgår, er der således i Fødevaredirektoratet og Danmarks Fiskerundersøgelser fulgt op



på Rigsrevisionens bemærkninger med henblik på fremover at sikre en tilfredsstillende

regnskabsaflæggelse samt løn- og personaleadministration.
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