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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 er mangler
i forvaltningen af tilskud i Landbrugsstyrelsen, og at Miljø- og
Fødevareministeriet er blandt de ministerier, der har det højeste antal af
regelbrud, fejl og mangler i lønsager.
Nedenfor redegøres for de overvejelser og foranstaltninger som beretningen har
givet anledning til for mit ressort under § 24 Miljø- og Fødevareministeriet.
For så vidt angår forhold vedrørende forvaltning af tilskud i Miljøstyrelsen nævnt
i beretning nr. 20/2019, henviser jeg til redegørelsen udarbejdet af
miljøministeren, da forholdet vedrører hendes ressort.
Overvejelser og foranstaltninger
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der på alle ministerområder
har været en eller flere sager med regelbrud og ineffektiv forvaltning.
Landbrugsstyrelsen har således fejlfortolket EU-krav om beregning af værdien
af betalingsrettigheder, hvorfor landbrugsstøtten har været fejlbehæftet.
Rigsrevisionen nævner ligeledes, at Det Certificerende Organ (KPMG) har taget
forbehold for Garantifondens regnskab for 2019, som Landbrugsstyrelsen har
ansvaret for (jf. beretningens afsnit nr. 44)
Det er meget beklageligt, at Landbrugsstyrelsen ved fastsættelsen af
betalingsrettighedernes værdi i perioden 2015-18 har fejlfortolket EU-reglerne,
således at støttemodtagerne ikke har modtaget retmæssige støttebeløb i
perioden. Selvom fejlene kun kommer til udtryk i få procenter (2,29 %) af den
udbetalte grundbetaling og grønne støtte for 2018, så er der dog samlet set tale
om et væsentlig beløb, da det vedrører landbrugets største støtteordning på
årligt godt 6 mia. kr.
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Landbrugsstyrelsen oplyser, at de har taget EU-Kommissionens kritik meget
alvorligt, og således er i færd med at korrigere betalingsrettighedernes værdi
tilbage fra 2015. Styrelsen er ved at udarbejde udarbejdet en plan for, hvornår
efterbetaling af de resterende støttebeløb til de støttemodtagere, som har
modtaget for lidt i støtte, kan ske. Landbrugsstyrelsen forventer, at
efterbetalingerne finder sted i 2021.
Styrelsen har desuden meddelt, at de fremadrettet har rettet op på fejlene,
således at betalingsrettighedernes værdi danner grundlag for udbetaling af
retmæssige støttebeløb.
Sagen er fortsat under afklaring og forhandling med EU-Kommissionen, hvorfra
der forventes en afgørelse senere på året.

4 ministerier bør mindske fejlniveauet på lønområdet (jf. beretningens pkt. 46)
Jeg noterer mig også, at Statsrevisorerne såvel som Rigsrevisionen retter kritik
af lønforvaltningen.
De 4 ministerier har enten regelbrud, fejl på flere revisionsområder eller
mangler, der går igen i flere sager. Konsekvenserne i ministerierne er
forskellige. […] I Miljø- og Fødevareministeriet var der ikke et dokumenteret
grundlag for udbetalinger, hvilket medfører risiko for, at der udbetales forkert
løn. For de 4 ministerier har vi ikke konstateret væsentlige beløbsmæssige fejl i
forhold til de samlede lønudgifter.
Lønrevisionen blev i 2019 udført i Landbrugsstyrelsen. Jeg noterer mig, at
Rigsrevisionen ikke har konstateret systematiske, væsentlige eller alvorlige fejl i
styrelsens løn- og personaleadministration. Der er primært tale om mangler i
forhold til dokumentationen. Landbrugsstyrelsen har oplyst mig om, at styrelsen
har genskabt den manglende dokumentation.
13 ministerier har indbetalt forkert pension til tjenestemænd (jf. beretningens
pkt. 53-55)
Det fremgår desuden af beretningen, at Miljø- og Fødevareministeriet er et af 13
ministerier, der ikke har indbetalt korrekt pension til finanslovens § 36 og
tjenestemændenes arbejdsmarkedspension. Det fremgår ligeledes, at der på
Miljø- og Fødevareministeriets område er fundet tre fejl. Fejlene er sket i
Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Begge styrelser har oplyst mig om, at
fejlene er erkendt og rettet.
Miljø- og Fødevareministeriets departement har derudover oplyst, at de vil følge
de kommende lønrevisioner tæt.
Europa-Kommissionen har godkendt Landdistriktsfondens regnskab for 2017
(jf. beretningens pkt. 53-55)
Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.
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Jeg noterer mig med tilfredshed, at Rigsrevisionen nu afslutter sagen. Resultatet
viser, at det kan betale sig at lave yderligere undersøgelser for at opgøre den
reelle risiko for fonden vedrørende mangelfuld dokumentation for kontrol med
rimelige priser.
Afslutningsvis skal jeg bemærke, at der er sendt en kopi af nærværende
redegørelse til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

Mogens Jensen
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