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MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI 

Den 15. februar 2005

Ministerredegørelse til statsrevisorernes beretning 15/2003 om revision af statsregnskabet

for 2003

Statsrevisoratet har i brev af 16. december 2004 fremsendt beretning nr. 15/2003 om revision af

statsregnskabet for 2003.

Under henvisning til lov om revisionen 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.

Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen vurderer, at ministeriets regnskaber er rigtige, og at

dispositionerne har været i overensstemmelse med bevillinger og love mv.

Jeg har også noteret mig, at det er Rigsrevisionens vurdering, at regnskabsforvaltningen på

Fødevareministeriets område samlet set har været tilfredsstillende i 2003. 14 områder blev ved

revisionen således bedømt tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende, mens 1 blev bedømt som

ikke helt tilfredsstillende.

Rigsrevisionen har fremhævet:

At revisionen i årets løb ved Fødevareministeriets departement viste, at forretningsgange,

interne kontroller og regnskabsaflæggelsen var meget tilfredsstillende.  

At IT-revision ved Fødevareministeriets departement viste, at den generelle IT-sikkerhed var

meget tilfredsstillende.  

At tilskudsrevision ved Plantedirektoratet viste, at tilskudsforvaltningen på de undersøgte

områder samlet set var meget tilfredsstillende.  

At revision i årets løb ved Fødevaredirektoratet viste, at regnskabsforvaltningen samlet set var

tilfredsstillende. Fødevaredirektoratet – nu Fødevarestyrelsen – er overgået til Ministeriet for

Familie- og Forbrugeranliggender. Fødevareministeriet har indhentet bidrag fra Familie- og

Forbrugerministeren, som fremgår nedenfor.  

At lønrevision ved Danmarks Fiskeriundersøgelser viste, at forretningsgangene på løn- og

personaleområdet var tilfredsstillende.  

At IT-revision af Danmarks Fiskeriundersøgelser viste, at den generelle IT-sikkerhed var ikke helt

tilfredsstillende.  

    

Vedrørende IT-revisionen af Danmarks Fiskeriundersøgelser kan jeg oplyse, at institutionen siden

Rigsrevisionens anbefalinger i oktober 2003 har fulgt op på disse anbefalinger og opdateret

procedurer, sikkerhedspolitikker mv. Danmarks Fiskeriundersøgelser har således fulgt

Rigsrevisionens anbefaling af, at de løbende udarbejdede risikovurderinger fremover skal

forelægges institutionens ledelse. Institutionen har ligeledes fulgt Rigsrevisionens anbefalinger

vedrørende brugen af bærbare PC´er, således at man ved hjælp af sikkerhedsnøgler sikrer, at det

kun er institutionens medarbejdere, der logger sig på netværket.

Som det fremgår, er der således i Danmarks Fiskeriundersøgelser fulgt op på Rigsrevisionens

bemærkninger med henblik på fremover at sikre en tilfredsstillende IT-sikkerhed.

Fødevareministeriet har som nævnt ovenfor indhentet bemærkninger fra Familie- og



Forbrugerministeren vedrørende revisionen i årets løb i Fødevaredirektoratet:

”For Fødevarestyrelsens vedkommende noterer Familie- og Forbrugerministeren sig med

tilfredshed Rigsrevisionens vurdering af den generelle regnskabsforvaltning som værende

forbedret således, at man samlet på tilfredsstillende vis opfylder de krav, der stilles til en god og

pålidelig regnskabsforvaltning.”

Hans Chr. Schmidt

/Eva Meiling

C.c. Rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 1264 København K.


