MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI
Den 10. april 2006

Ministerredegørelse til statsrevisorernes beretning nr. 04/2005 om digitale løsninger i
staten
Statsrevisoratet har i brev af 15. december 2005 fremsendt beretning nr. 04/2005 om digitale
løsninger i staten.
Under henvisning til lov om revision 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.
Øget anvendelse af digitale løsninger giver en række muligheder for at forbedre servicen og
betjeningen af brugerne, hvilket Fødevareministeriet har arbejdet målrettet på at anvende internt
og eksternt gennem flere år. Det er min vurdering, at erhvervet i stigende omfang gør brug af
disse digitale løsninger, som allerede er i brug inden for ministeriets område. Som eksempel kan
nævnes, at mere end 50 pct. af landets 55.000 jordbrugsvirksomheder har foretaget elektronisk
indberetning af gødningsregnskaberne i 2006, som er fuldt integreret med Plantedirektoratets
fagsystem.
Ministeriet har igangsat flere IT-projekter, der ventes at blive implementeret i løbet af 2006 og
2007. Når IT-projekterne er implementeret, vil de øge digitaliseringsgraden betragteligt. ITløsningerne udvikles bl.a. i samarbejde med erhvervet og vil være integreret med de faglige ITsystemer. Samtidig arbejder ministeriet på skabe integration via virk.dk, så brugere hurtigt og
enkelt kan fremskaffe sig oplysninger om ministeriets ordninger. Implementeringen af virk.dk er
indarbejdet som mål i institutionernes resultatkontrakter i 2006.
Udviklingen af nye digitale løsninger foregår i takt med, at der er udviklet en teknologi, der rummer
et effektiviseringspotentiale og et kvalitetsløft i opgavevaretagelsen. Et andet væsentligt element
er vedtagelsen af nye politiske rammeprogrammer inden for landbrugs- og fiskeripolitikken i EU,
som udfordrer IT-understøtningen betydeligt. Reformen af EU’s landbrugspolitik berører 70.000
danske jordbrugere, der modtager 7 mia. kr i landbrugsstøtte. Reformen forudsætter udvikling af
et smidigt og robust IT-system til understøtning af forvaltning af EU’s landbrugsstøtte, hvor
Direktoratet for FødevareErhverv har igangsat et af statens større igangværende IT-projekter.
Projektet skal forelægges Folketinget inden sommerferien 2006. Det ventes, at der indgåes
kontrakt med en leverandør i løbet af juni 2006 og at IT-systemet implementeres i slutningen af
2008.
Jeg vil lægge op til, at den digitale udvikling i Fødevareministeriet følges tæt i de kommende år.
Ministeriet har taget Rigsrevisionens bemærkninger om hensigtsmæssigheden af at udarbejde et
strategisk fundament for IT-understøtningen til efterretning, og vil fremover sikre, at disse
betragtninger indgår i Fødevareministeriets IT-strategi. Det omfatter fx oplysninger om brugernes
erfaringer med at anvende ministeriets digitale løsninger.
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