Den 24. oktober 2019

Statsrevisorernes Sekretariat
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Miljø- og Fødevareministeriets redegørelse til Statsrevisorerne
om revision af statsregnskabet for 2018
I brev af 26. august 2019 har Statsrevisorerne bedt mig om at redegøre for de
foranstaltninger og overvejelser, som beretning til Statsrevisorerne om revisionen
af statsregnskabet for 2018 giver anledning til inden for Miljø- og
Fødevareministeriets ressort.
Jeg noterer mig, at Statsrevisorerne konstaterer, at statsregnskabet for 2018 på
Miljø- og Fødevareministeriets område i alle væsentlige henseender er rigtigt, og at
vores ministerie overordnet set har en god og sikker regnskabsforvaltning.
Jeg er også tilfreds med, at Rigsrevisionen i beretningen ikke har taget forbehold
for forhold, der vedrører Miljø- og Fødevareministeriets område.
Nedenfor vil jeg redegøre for de overvejelser og foranstaltninger, som beretning
nr. 20/2018 har givet anledning til for § 24 Miljø- og Fødevareministeriet.
Overvejelser og foranstaltninger
Miljø- og Fødevareministeriet
(jf. beretningens afsnit nr. 25)

har

ikke

overholdt

bevillingsreglerne

Som det fremgår af beretningen, har Rigsrevisionen kritiseret det forhold, at
Landbrugsstyrelsen ikke har overholdt bevillingsreglerne på to tilskudsordninger.
Konkret har Landbrugsstyrelsen givet tilsagn om tilskud på 99,5 mio. kr. til
producentorganisationer inden for frugt- og grøntsektoren og til
brancheorganisationer til afsætningsfremmende foranstaltninger på § 24.42.13.48.
Andre støtteordninger. Eftersom tilsagnene medfører udbetalinger i efterfølgende
år, er det i strid med bevillingsreglerne, da midlerne var placeret på en lovbunden
bevilling uden særlig hjemmel til flerårige dispositioner.
Jeg skal meddele, at Miljø- og Fødevareministeriet tager kritikken alvorligt og kan
oplyse, at forholdet rettes allerede i 2019 efter godkendelse fra Finansministeriet.
Konkret har Miljø- og Fødevareministeriet, jf. Budgetvejledningens pkt. 3.3.2 om
mindre væsentlige dispositioner uden principiel betydning, anmodet om
Finansministeriets tilslutning til at ordningerne i 2019 ændres fra
udbetalingsordninger til tilsagnsordninger. Finansministeriet har godkendt denne
anmodning, hvorfor der nu er skabt bevillingsmæssighjemmel i finansåret 2019.
På forslag til finanslov for 2020 er den hidtidige administration ændret, så der
fremover er den fornødne hjemmel til, at der iht. bevillingsreglerne kan afgives
tilsagn på de to ordninger. Ordningerne får endvidere hver sin underkonto under
Miljø- og Fødevareministeriet • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K
Tlf. 38 14 21 42 • Fax 33 14 50 42 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mfvm@mfvm.dk • www.mfvm.dk

hovedkontoen på § 24.21.02. Forskellige tilskud. Med vedtagelsen af finansloven
for 2020, vil der således være den fornødne hjemmel fremadrettet.
Det skal oplyses, at de to ordninger er fuldt finansieret af EU's Garantifond for
Landbruget (EFGL), hvorfor risikoen for staten og statskassen har været
begrænset.
Nærværende redegørelse er også sendt til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

Mogens Jensen
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