RIGSREVISIONEN

København, den 19. marts 2007
RN A401/07

Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4

Vedrører:

Statsrevisorernes beretning nr. 4/06 om fødevarekontrollen

Ministeren for familie- og forbrugeranliggenders redegørelse af 1. marts 2007

I. Indledning
1. Beretningen handler om Familie- og Forbrugerministeriets og Fødevarestyrelsens
tilrettelæggelse og gennemførelse af fødevarekontrollen i perioden 2000-2005. Beretningen handler desuden om familie- og forbrugerministerens information til Folketinget om fødevarekontrollen.
Sideløbende med Rigsrevisionens undersøgelse gennemførte en uafhængig ekspertgruppe en undersøgelse af fødevarekontrollen. Ekspertgruppen er på baggrund af undersøgelsen fremkommet med en række anbefalinger til den fremtidige tilrettelæggelse af fødevarekontrollen.
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II. Tilrettelæggelsen af fødevarekontrollen
2. Det fremgår af beretningen, at Fødevarestyrelsen ved udarbejdelse af en tilsynsfrekvensvejledning har sikret et godt grundlag for tilrettelæggelsen af kontrollen med fødevarevirksomhederne.
Statsrevisorerne påtalte, at Familie- og Forbrugerministeriet og Fødevarestyrelsen
ikke har anvendt dette faglige grundlag for tilsynsaktiviteten. Statsrevisorerne anførte
videre, at den konkrete tilrettelæggelse og gennemførelse af tilsynsaktiviteten er styret
ved resultatkontrakter, hvis udformning er af en sådan karakter, at det har været muligt at opfylde kontrakten, uden at minimumskravet om mindst 1 årligt tilsyn har været opfyldt – et minimumskrav, som i nogle tilfælde ikke lever op til de faglige krav i
tilsynsfrekvensvejledningen.

3. Familie- og forbrugerministeren har i sin redegørelse oplyst, at ministeren har bedt
departementet om sammen med Fødevarestyrelsen at gennemføre de præciseringer i
tilsynsfrekvensvejledningen og resultatkontrakten, der er nødvendige for at efterkomme kritikpunkterne så hurtigt som muligt.
Ministeren har desuden oplyst, at 2007 vil blive et overgangsår, da der er lagt op til,
at der som led i en samlet politisk aftale om fødevarekontrollen skal udarbejdes et helt
nyt tilsynskoncept baseret på en større risiko- og behovsorientering. Ministeren har således på baggrund af Rigsrevisionens kritik og den uafhængige ekspertgruppes anbefalinger nedsat en ministeriel arbejdsgruppe med deltagelse fra Finansministeriet og
Fødevarestyrelsen, som har fået til opgave med frist ultimo marts 2007 at udarbejde et
oplæg til politisk beslutning om den fremtidige tilrettelæggelse af fødevarekontrollen.

4. Det fremgår af ministerens redegørelse, at frem til det nye tilsynskoncept realiseres,
har ministeren iværksat en række tilpasninger for at sikre konsistens mellem resultatkontrakten og frekvensvejledningen.
Ministeren har oplyst, at resultatkravene vedrørende tilsyn i Fødevarestyrelsens resultatkontrakt for 2007 er udformet, så der er fuld konsistens til frekvensvejledningen.
Ifølge ministerens redegørelse fremgår det således nu specifikt, at alle fødevarevirksomheder skal have mindst 1 tilsynsbesøg pr. år (bortset fra de typer af fødevarevirksomheder, som i henhold til frekvensvejledningen kun skal have tilsynsbesøg hvert 2.
år). Det er også præciseret, at der skal være 100 % målopfyldelse i alle kontrolafde-
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linger, ligesom Fødevarestyrelsen ved afrapporteringen for 2007 skal kunne dokumentere, at der er arbejdet efter retningslinjerne i tilsynsfrekvensvejledningen.

5. Jeg finder det tilfredsstillende, at familie- og forbrugerministeren har taget initiativ
til at sikre konsistens mellem resultatkontrakten og tilsynsfrekvensvejledningen. Jeg
finder det desuden tilfredsstillende, at Fødevarestyrelsen ved afrapporteringen for
2007 skal dokumentere, at tilsynsfrekvensvejledningen er efterlevet.
Jeg vil gennemgå afrapporteringen vedrørende 2007 med henblik på at vurdere kontrolafdelingernes målopfyldelse og dokumentationen for, at frekvensvejledningen er
efterlevet. Jeg vil desuden følge udarbejdelsen af det nye tilsynskoncept for fødevarekontrollen, herunder hvordan princippet om risiko- og behovsorientering af kontrolindsatsen bliver udmøntet.

III. Fødevarestyrelsens tilsynsaktivitet
6. Statsrevisorerne påtalte i deres bemærkninger til beretningen, at Fødevarestyrelsen
ikke har gennemført det fornødne antal tilsyn med fødevarevirksomhederne. Det absolutte minimumskrav – om at alle virksomheder skal have mindst 1 årligt tilsyn –
har således ikke været opfyldt i perioden 2000-2005.

7. Familie- og forbrugerministeren oplyser i sin redegørelse, at på nær enkelte virksomheder, hvor kontrolbesøgene primært af praktiske grunde er flyttet til 2007, er alle fødevarevirksomheder blevet kontrolleret i 2006.
Det fremgår videre af redegørelsen, at ministeren har noteret sig, at Rigsrevisionen
lægger frekvensintervallerne i tilsynsfrekvensvejledningen til grund for en vurdering
af det samlede tilsynsomfang, som Fødevarestyrelsen skal leve op til. Ministeren har
derfor ladet det indgå i arbejdsgruppens arbejde, at der med det nye tilsynskoncept skal
sikres fuld klarhed om kravet til den konkrete tilrettelæggelse af tilsynsaktiviteten.

8. Jeg finder det tilfredsstillende, at ministeren oplyser, at næsten alle virksomheder
er blevet kontrolleret i 2006. Jeg finder det desuden tilfredsstillende, at ministeren
har taget initiativ til, at der skabes klarhed om kravene til tilsynsaktivitetens omfang.
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IV. Information til Folketinget om fødevarekontrollen
9. Statsrevisorerne kritiserede i deres bemærkninger, at skiftende ministre ikke før foråret 2006 har informeret Folketinget tilstrækkeligt klart om tilstanden i fødevarekontrollen.

10. Det fremgår af familie- og forbrugerministerens redegørelse, at ministeren tager
statsrevisorernes kritik til efterretning, ligesom ministeren vil bestræbe sig på at informere Folketinget klart og tydeligt om planlægningen og styringen af tilsynsaktiviteten i fødevarekontrollen.

11. Jeg finder ministerens tilkendegivelse tilfredsstillende.

V. Afslutning
12. Samlet finder jeg redegørelsen fra familie- og forbrugerministeren tilfredsstillende. Jeg finder det positivt, at ministeren har taget en række initiativer dels med hensyn til overgangsåret 2007, dels med hensyn til den fremtidige tilrettelæggelse af fødevarekontrollen.
Jeg vil fortsat følge udarbejdelsen og implementeringen af det nye tilsynskoncept
for fødevarekontrollen samt afrapporteringen om fødevarekontrollen vedrørende 2007.
Jeg vil orientere statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning.

Henrik Otbo

