Statsrevisorernes Sekretariat
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning
20/2019 om revision af statens forvaltning i 2019
I brev af 31. august 2020 har Statsrevisorerne bedt mig om at redegøre for de
foranstaltninger og overvejelser, som beretning til Statsrevisorerne om revisionen
af statens forvaltning i 2019 giver anledning til inden for Miljø- og
Fødevareministeriets ressort.
Jeg noterer mig, at Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der i
Miljøstyrelsens forvaltning af tilskud er sket tilfælde af regelbrud og ineffektiv
forvaltning.
Nedenfor redegøres for de overvejelser og foranstaltninger, som beretning nr.
20/2019 har givet anledning til for mit eget ressort under § 24 Miljø- og
Fødevareministeriet.
For så vidt angår de øvrige forhold under §24 Miljø- og Fødevareministeriet nævnt
i beretning nr. 20/2019, henviser jeg til redegørelsen udarbejdet af ministeren for
fødevarer, fiskeri og ligestilling, da forholdene vedrører hans ressort.
Overvejelser og foranstaltninger
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der på alle ministerområder har
været en eller flere sager med regelbrud og ineffektiv forvaltning. Miljøstyrelsen
[..] har således ikke sikret en saglig og lige behandling af alle ansøgere om
tilskud.
Rigsrevisionen nævner ligeledes at Miljøstyrelsen ikke [har] sikret en saglig og
lige behandling af alle tilskudsansøgninger til Miljøstøtte til Arktis og har ikke
overholdt bevillingsreglerne (Jf. beretningens afsnit nr. 39)
Miljøstyrelsen har oplyst mig, at de finder kritikken berettiget, og at de har
iværksat en handleplan til håndtering af kritikpunkterne.
For at sikre saglige og operationelle kriterier til prioriteringer af ansøgerne har jeg
udstedt bekendtgørelsen om Miljøstøtte til Arktis nr. 697 af 27. maj 2020, der
fastsætter reglerne for tilskudsordningen. Bekendtgørelsen fastsætter regler for
Miljøstyrelsens ansvar for at træffe afgørelser om, hvilke aktiviteter der kan opnå
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tilsagn, efter høring af relevante parter og sikrer, at der sker offentliggørelse af
kriterierne for vurderingen af ansøgninger, hvis der er flere støtteegnede
ansøgninger. Miljøstyrelsen har oplyst, at bekendtgørelsen er indarbejdet i
styrelsens administrationspraksis for tilskudsordningen.
I relation til manglende annoncering på Statens-tilskudspuljer.dk, manglende
begrundelser for afslag om tilskud, manglende henvisning til retsreglerne og
manglende klagevejledning har styrelsen oplyst mig, at det som det første i
handleplanen er implementeret i styrelsens administrationspraksis for
tilskudsordning i forbindelse med ansøgningsrunden for 2019/2020.
Miljøstyrelsen har endvidere oplyst mig, at de i forbindelse med ansøgningsrunden
for 2020/2021 er i gang med at iværksætte en fordeling af finanslovens bevilling i
puljer, der er målrettet tilskudsansøgerne for at sikre tydelighed i puljernes
størrelse og ansøgerkredsen. I den relation har styrelsen oplyst, at styrelsen har
opnået Økonomistyrelsens godkendelse til at støtte flerårige projekter uden, at
disse er garanterede tilsagn forud for Folketingets vedtagelse af kommende års
bevilling, og at dette indarbejdes i styrelsens administrationspraksis i forbindelse
med ansøgningsrunden for 2020/2021.
Sammenfattende oplyser Miljøstyrelsen, at der vil være fulgt op på alle
Rigsrevisionens kritikpunkter i forbindelse med ansøgningsrunden for 2020/2021.
Afslutningsvis skal jeg bemærke, at der er sendt en kopi af nærværende
redegørelse til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

Lea Wermelin
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